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Вступ
Навчальна дисциплiна Геометрiя динамiчних систем є складовою освiтньої програми пiдготовки фахiвцiв за освiтнiм рiвнем «Бакалавр» галузi знань 0402 фiзикоматематичнi науки напряму 6.040201 математика спецiалiзацiї «Геометрiя, топологiя i
динамiчнi системи».
Дана дисциплiна за вибором викладається у 8 семестрi 4 курсу в обсязi 90 год.
3 кредити ECTS, зокрема лекцiї — 42 год., консультацiї — 6 год., самостiйна робота
— 42 год.
У курсi передбачено 2 змiстовi модулi та 2 модульнi контрольнi роботи. Формою пiдсумкового контролю у 8 семестрi є залiк.
Мета дисциплiни — оволодiння основами геометричної теорiї динамiчних систем,
базовими поняттями й методами, якi використовуються в цiй теорiї, ознайомлення з
топологiчними властивостями потокiв на поверхнях.
Завдання — сформувати чiтке уявлення про теорiю динамiчних систем як одну з найбiльш перспективних галузей сучасної математики, пiдготувати студентiв до використання отриманих знань у подальшiй професiйнiй дiяльностi, сприяти розвитку логiчного
та аналiтичного мислення студентiв, пiдвищити їхню загальну математичну культуру.
Структура курсу: Основнi поняття. Лiнiйнi динамiчнi системи, класифiкацiя фазових портретiв двовимiрних лiнiйних систем, спряження векторних полiв i потокiв, лiнеаризацiя систем, динамiчнi системи на площинi, граничнi цикли, обертання векторного
поля, векторнi поля Морса-Смейла та їх топологiчна класифiкацiя на поверхнях, поля
косого градiєнта.
У результатi вивчення навчальної дисциплiни студент повинен
знати: поняття векторного поля, потоку, неперервної та дискретної динамiчної
системи, граничної множини траєкторiї, циклу, обертання векторного поля, вiдображення Пуанкаре; iндексу Кронекера – Пуанкаре; основнi види вiдношень еквiвалентностi, якi використовуються в теорiї динамiчних систем; основнi факти теорiї Пуанкаре –
Бендiксона; топологiчнi властивостi потокiв Морса-Смейла та гамiльтонових потокiв на
поверхнях.
вмiти: будувати потоки iнтегровних динамiчних систем; будувати фазовi портрети
лiнiйних динамiчних систем в R2 та R3 ; застосовувати теорему про випрямлення векторного поля, теорему Гробмана – Гартмана; класифiкувати двовимiрнi системи за
вiдношенням топологiчної еквiвалентностi; визначати характер поведiнки траєкторiй в
околi iзольованого циклу; обчислювати iндекс Кронекера – Пуанкаре особливих точок
3

векторних полiв на поверхнях; будувати повнi топологiчнi iнварiанти для потокiв на
поверхнях; описувати можливi структури потокiв Морса-Смейла на орiєнтованих поверхнях
Зв’язок з iншими дисциплiнами. Навчальна дисциплiна «Геометрiя динамiчних
систем» передбачає володiння основними поняттями, фактами та методами таких дисциплiн, як «Аналiтична геометрiя», «Лiнiйна алгебра», «Математичний аналiз», «Диференцiальнi рiвняння», «Диференцiальна геометрiя та топологiя». У подальшому набутi
знання використовуватимуться при вивченнi поглиблених курсiв з геометрiї, топологiї
та динамiчних систем.
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Контроль знань i розподiл балiв, якi отримують студенти.
Контроль здiйснюється за модульно-рейтинговою системою вiдповiдно до «Положення про порядок оцiнювання знань студентiв при кредитно-модульнiй системi органiзацiї
навчального процесу в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка»
вiд 1 жовтня 2010 року, рiшення вченої ради механiко-математичного факультету вiд
14 лютого 2014 року. У змiстовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1, 2 та 3, у змiстовий
модуль 2 (ЗМ2) входять теми 4 та 5. Обов’язковим для допуску до залiку є написання
1-ї та 2-ї модульних контрольних робiт.
Самостiйна робота у перiод з 23.01 по 28.02. У зазначений перiод студент один раз
на тиждень на електронну адресу викладача надсилає виконанi ним завдання самостiйної роботи, якi передбаченi в цiй робочiй програмi. Оцiнка за кожне завдання становить
вiд 0 до 5 балiв. На основi цих оцiнок виводиться сумарна середня оцiнка. За результатами виконаних у цей перiод завдань студент має отримати сумарну середню оцiнку не
менше 3 балiв.
Поточний контроль. Оцiнюється активнiсть студента на заняттях i виконання ним
самостiйної роботи (опрацювання лекцiйного матерiалу, виконання домашнiх завдань,
вiдпрацювання пропущених лекцiй з поважної причини).
Письмовi модульнi роботи. Аудиторна письмова робота полягає в самостiйному виконаннi студентом певної кiлькостi завдань протягом обмеженого часу в присутностi не
менше нiж одного викладача. Тривалiсть аудиторної письмової роботи, кiлькiсть завдань, їх типи та кiлькiсть балiв за кожне завдання оголошуються студентам заздалегiдь.
Якщо завдання передбачає вiдтворення теоретичного матерiалу, то студенту в процесi виконання модульної роботи, забороняється використання будь-яких зовнiшнiх джерел iнформацiї та засобiв комунiкацiї, передавання чи отримання будь-яких предметiв
та будь-яке спiлкування з iншими особами за винятком викладача, який проводить аудиторну письмову роботу, виключно для уточнення формулювання завдань.
Якщо завдання не передбачає вiдтворення теоретичного матерiалу, то студенту дозволяється з дозволу викладача користуватися власним конспектом та забороняється
використання будь-яких засобiв комунiкацiї й електронних пристроїв, передавання чи
отримання будь-яких предметiв та будь-яке спiлкування з iншими особами за винятком
викладача, який проводить аудиторну письмову роботу, виключно для уточнення формулювання завдань.
Перед отриманням бiлета з завданнями студент має заповнити бланк письмової роботи, вказавши своє прiзвище, iм’я та академiчну групу. Пiсля отримання бiлета студент
має негайно внести в бланк роботи номер бiлета. Пiсля вичерпання вiдведеного на роботу часу студент зобов’язаний негайно припинити виконання письмової роботи та здати
її викладачу, який проводить аудиторну письмову роботу.
Пiсля завершення письмової роботи викладач перевiряє правильнiсть виконання зав5

дань i виставляє бали за кожне завдання у таблицю результатiв. Викладач має право
задати питання студенту щодо виконаних завдань. Студент має право перевiрити обґрунтованiсть виставлених балiв i задати питання по роботi викладачу. Пiсля цього
викладач виставляє остаточну оцiнку за дану письмову роботу.
Оцiнювання за формами контролю:
ЗМ1
Виконання студентом завдань
для самостiйної роботи
у перiод з 23 сiчня по 28 лютого
Активнiсть на заняттях i виконання
позааудиторної самостiйної роботи
Модульна контрольна робота

ЗМ2

Min-балiв

Max-балiв

Min-балiв

Max-балiв

3

5

2

5

5

15

12

20

13

15

Студенти, якi в семестрi набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критичнорозрахунковий мiнiмум 35 балiв, допускаються до залiку за умови написання додаткової
контрольної роботи за матерiалом усього курсу та доопрацювання завдань самостiйної
позааудиторної роботи на кiлькiсть балiв, яка в сумi з набраними в семестрi складає не
менше 35 . У випадку вiдсутностi студента з поважних причин вiдпрацювання та перескладання МКР здiйснюються у вiдповiдностi до "Положення про порядок оцiнювання
знань студентiв при кредитно-модульнiй системi органiзацiї навчального процесу" вiд
1 жовтня 2010 року.
Форма залiку в 8 семестрi — письмово-усна. Студенту пропонується письмово виконати 4 завдання. Кожне завдання оцiнюються вiд 0 до 8 балiв. Додатково вiд 0 до 8
балiв студент отримує за усне опитування. Всього за залiк можна отримати вiд 0 до 40
балiв.
ЗМ1

ЗМ2

Залiк

Разом
(пiдсумкова оцiнка)

Мiнiмальна оцiнка в балах

17

18

25

60

Максимальна оцiнка в балах

30

30

40

100

При цьому, сумарна кiлькiсть балiв вiдповiдає оцiнцi:
0–34 – «незараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисциплiни;
35–59 – «незараховано» з можливiстю повторного складання;
60–100 – «зараховано»
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Шкала вiдповiдностi (за умови залiку)

За 100-бальною шкалою

Оцiнка за нацiональною шкалою

60 – 100

Зараховано

0 – 59

Незараховано
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛIНИ
VIII Семестр
Модуль I. Вступ до теорiї гладких динамiчних систем
Тема 1. Основнi поняття. Лiнiйнi динамiчнi системи .......................(6 год)
Гладкi динамiчнi системи в Rn : векторне поле, автономна система диференцiальних
рiвнянь, потiк, фазова крива.Лiнiйнi та афiннi динамiчнi системи: cтруктура потоку, iнварiантнi пiдпростори. Класифiкацiя фазових портретiв лiнiйних динамiчних
систем в R2 та R3 . Бiфуркацiї фазових портретiв у двовимiрному випадку.
Тема 2. Спряження векторних полiв i потокiв...............................(6 год)
Спряження векторних полiв та потокiв. Топологiчно та гладко еквiвалентнi системи. Орбiтально еквiвалентнi системи. Теорема про випрямлення векторного поля в
околi неособливої точки. Топологiчна спряженiсть потокiв систем зi спiльною особливою точкою i спiльною функцiєю Ляпунова. Умови топологiчної спряженостi потокiв
лiнiйних систем. Лiнеаризацiя систем в околi гiперболiчного положення рiвноваги. Теорема Гробмана – Гартмана.
Тема 3. Динамiчнi системи на площинi............................................(9 год)
Граничнi множини траєкторiй та їхнi властивостi. Структура граничних множин
динамiчних систем на площинi (Теорiя Пуанкаре – Бендiксона). Граничнi цикли. Вiдображення Пуанкаре в околi iзольованого циклу. Дiаграма Кьонiгса – Ламерi. Обертання векторного поля на жордановiй кривiй. Iндекс Кронекера-Пуанкаре особливих точок
векторних полiв на площинi.
Mодуль II. Топологiя векторних полiв на поверхнях
Тема 4. Векторнi поля Морса-Смейла..............................................(14 год)
Елерова характеристика поверхнi. Теорема Пуанкаре-Хопфа. Приклади потокiв з однiєю нерухомою точкою на замкненiй поверхнi. Рiманова метрика поверхнi. Градiєнтнi
потоки. Структурна стiйкiсть потокiв. m α− та ω− граничнi множини. Гiперболiчнi нерухомi точки. Їх стiйки та нестiкi многовиди, локальна структурна стiйкiсть.
Означення та приклади потокiв Морса–Смейла на поверхнях. Властивостi потокiв
Морса–Смейла. Топологiчна класифiкацiя потокiв Морса–Смейла на поверхнях. Потоки Морса–Смейла на поверхнях з межею.
Тема 5. Поля косого градiєнта на поверхнях..................................(7 год)
Орiєнтовна форма площи та симплектична структура на поверхнi. Означення та
приклади поля косого градiєнта. Поле косого градiєнта простої функцiї Mорса. Граф
Кронрода–Рiба. Атоми та молекули полiв косого градiєнта та полiв Морса-Смейла.

8

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛIНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ КОНСУЛЬТАЦIЙ
I САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ
Кiлькiсть годин
№ теми

Назва теми

Лекцiї

Самостiйна
робота

Консультацiї

Змiстовий модуль I
Вступ до теорiї гладких динамiчних систем
1

Основнi поняття. Лiнiйнi динамiчнi системи

6

6

1

2

Спряження векторних полiв i потокiв

6

6

1

3

Динамiчнi системи на площинi

9

9

1

Модульна контрольна робота 1
Змiстовий модуль II
Топологiя векторних полiв на поверхнях
4

Векторнi поля Морса-Смейла

14

14

2

5

Поля косого градiєнта на поверхнях

7

7

1

42

42

6

Модульна контрольна робота 2
ВСЬОГО
Загальний обсяг 90 год., у тому числi:
Лекцiї — 42 год.
Самостiйна робота — 42 год.
Консультацiї — 6 год.

9

VIII семестр
Змiстовий модуль I
Вступ до теорiї гладких динамiчних систем
Самостiйна робота в перiод з 23 сiчня по 28 лютого
Тема 1. Основнi поняття. Лiнiйнi динамiчнi системи
Гладкi динамiчнi системи в Rn : векторне поле, автономна система диференцiальних
рiвнянь, потiк, фазова крива. Лiнiйнi та афiннi динамiчнi системи: cтруктура потоку,
iнварiантнi пiдпростори.Класифiкацiя фазових портретiв лiнiйних динамiчних систем в
R2 та R3 . Бiфуркацiї фазових портретiв у двовимiрному випадку.
Тема 2. Спряження векторних полiв i потокiв
Спряження векторних полiв та потокiв. Топологiчно та гладко еквiвалентнi системи.
Орбiтально еквiвалентнi системи. Теорема про випрямлення векторного поля в околi
неособливої точки. Топологiчна спряженiсть потокiв систем зi спiльною особливою точкою i спiльною функцiєю Ляпунова. Умови топологiчної спряженостi потокiв лiнiйних
систем.
Завдання для самостiйної роботи в перiод з 23 сiчна по 28 лютого
1. Опрацювати теоретичний матерiал [2, п. 3.1], [4, 1.2 - 1.5], [5, Chapter 1].
2. Побудувати потiк, породжений векторним полем v(x) = x·(n−x) на вiдрiзку [0, n],
де n — номер студента в групi. Безпосередньо за явним виглядом побудованого
потоку переконатися у наявностi групової властивостi.
3. Виконати вправи 1.15, 1.16 [4, с. 30]
4. Опрацювати теоретичний матерiал [3, п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4.], [4, п. 2.5, 2.6.], [5,
Chapter 4]
5. Виконати вправи 2.22 — 2.24 та 2.28 [4, с. 67-69].
6. Для систем з вправи 2.23 описати всi iнварiантнi лiнiйнi пiдпростори.
7. Опрацювати теоретичний матерiал [3, п. 1.9.2, п.2.3.3], [4, п. 2.3, п. 2.4, п.2.7].
8. Виконати вправи 2.13, 2.35, 2.36 [4, с.66-67. с.70].
9. Знайти потiк {g t : R2 7→ R2 } двовимiрної системи
ẋ = −x + 3y,

ẏ = x + y.

Побудувати фiгури g 1 ({(x, y) : x2 + y 2 ≤ 1}), g 1 ({(x, y) : |x| + |y| ≤ 1}).
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10. На площинi з координатами (a, b) побудувати бiфуркацiйну дiаграму фазових
портретiв сiм’ї систем
ẋ = ax + y,

ẏ = x + by.

11. Опрацювати теоретичний матерiал [2, пп.3.2, 3.3], [5, Chapter 2, I, III, IV]
12. Знайдiть область, яка мiстить початок координат i звуження на яку вiдображення
(x, y) 7→ (x + xy, y − xy)
є дифеоморфiзмом. Обчислiть результат дiї цього дифеомофiзму на векторне поле
(x + y, x − y).
13. Побудуйте максимальну область, на якiй допускає випрямлення векторне поле: а)
(x, 2y); б) (x, −2y).
14. Опрацювати теоретичний матерiал [2, пп.3.2, 3.3]
15. Знайти потоки систем наведених нижче. Вказати пари топологiчно спряжених систем. Для кожної з систем виписати топологiчно спряжену систему, що має дiагональну матрицю, елементи головної дiагоналi якої належать множинi {+1, −1}.

ẋ = 2x + y,


ẋ = x − y,


ẋ = 8y − x,

ẏ = 3x + 4y.

ẋ = x − 3y,
ẏ = 3x + y.

ẏ = y − 4x.

ẋ = 2x + y,
ẏ = 4y − x.

ẏ = x + y.

ẋ = x + y,
ẏ = 3y − 2x.

Тема 2. Спряження векторних полiв i потокiв (продовження)
Лекцiя 1 Лiнеаризацiя систем в околi гiперболiчного положення рiвноваги. Теорема
Гробмана – Гартмана. — 3 год.
Cамостiйна робота.
До лекцiї 1: Опрацювати теоретичний матерiал за конспектом лекцiї. Опрацювати
матерiал [5, Chapter 5, I-III].

Тема 3. Динамiчнi системи на площинi
Лекцiя 2 Граничнi множини траєкторiй та їхнi властивостi. — 2 год.
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Лекцiя 3 Структура граничних множин динамiчних систем на площинi (Теорiя Пуанкаре – Бендiксона) — 2 год.
Лекцiя 4 Граничнi цикли. Вiдображення Пуанкаре в околi iзольованого циклу. Дiаграма Кьонiгса – Ламерi — 2 год.
Лекцiя 5 Обертання векторного поля на жордановiй кривiй. Iндекс КронекераПуанкаре особливих точок векторних полiв на площинi — 3 год.
Cамостiйна робота.
До лекцiї 2: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [2, с. 50-52], [5, Chapter 2, V].
До лекцiї 3: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [2, п. 7.2], [1, гл. 3, пар. 34, п.5], [4, 3.9].
До лекцiї 4: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [2, п. 7.3], [4, 3.8].
До лекцiї 5: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [2, п. 6.2], [1, гл.3, пар. 34, п. 4.].

за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати

Типове завдання модульної контрольної роботи 1
1. Побудувати фазовий портрет конкретної лiнiйної системи — 5 балiв
2. Визначити дифеоморфiзм, який випрямляє конкретне векторне поле на площинi.
3. Властивостi ω-граничної множини.
4. Iндекс Кронекера – Пуанкаре невироджених особливих точок векторних полiв на
площинi.

Контрольнi запитання та завдання до змiстового модуля I
1. Означення та властивостi потоку, породженого векторним полем.
2. Охарактеризуйте потiк породжений лiнiйним векторним полем.
3. Опишiть типи фазових портретiв лiнiйних систем на площинi та в тривимiрному
просторi.
4. Якi потоки називаються топологiчно спряженими.
5. Як дiє дифеоморфiзм на векторне поле.
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6. Якi динамiчнi системи називаються орбутальнотопологiчно еквiвалентними. В чому вiдмiннiсть вiд топологiчно спряжених систем.
7. Назвiть необхiднi i достатнi умови топологiчної спряженостi лiнiйних систем.
8. Сформулюйте теорему Гробмана – Гартмана.
9. Означення граничної множини траєкторiї. Перелiчiть основнi властивостi граничних множин.
10. Опишiть структуру граничних множин систем на площинi вiдповiдно до теорiї
Пуанкаре – Бендiксона.
11. Пояснiть, чому iзольований цикл системи на площинi є граничною множиною хоча
б однiєї траєкторiї, вiдмiнної вiд нього.
12. Що таке обертання векторного поля. Випишiть iнтегральну формулу обертання.
13. Наведiть класифiкацiю iндексiв Кронекера – Пуанкаре невироджених особливих
точок векторних полiв на площинi.

Змiстовий модуль II
Топологiя векторних полiв на поверхнях
Тема 4. Векторнi поля Морса-Смейла
Лекцiя 1 Елерова характеристика поверхнi. Теорема Пуанкаре-Хопфа. Приклади потокiв з однiєю нерухомою точкою на замкненiй поверхнi. — 2 год.
Лекцiя 2 Рiманова метрика поверхнi. Градiєнтнi потоки. Структурна стiйкiсть потокiв. — 2 год.
Лекцiя 3 α− та ω− граничнi множини. Гiперболiчнi нерухомi точки. Їх стiйки та нестiкi многовиди, локальна структурна стiйкiсть. — 2 год.
Лекцiя 4 Означення та приклади потокiв Морса–Смейла на поверхнях. - 2 год.
Лекцiя 5 Властивостi потокiв Морса–Смейла - 2 год.
Лекцiя 6 Топологiчна класифiкацiя потокiв Морса–Смейла на поверхнях - 2 год.
Лекцiя 7 Потоки Морса–Смейла на поверхнях з межею - 2 год.
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Самостiйна робота.
До лекцiї 1: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [6, c. 223].
До лекцiї 2: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [7, п. 1.4].
До лекцiї 3: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [7, п. 4.1].
До лекцiї 4: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [7, п. 4.2].
До лекцiї 5: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [7, п. 4.3].
До лекцiї 6: Опрацювати теоретичний матерiал
матерiал [9, Приложение 1].
До лекцiї 7: Опрацювати теоретичний матерiал за

за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати
за конспектом лекцiї. Опрацювати
конспектом лекцiї.

Тема 5. Поля косого градiєнта на поверхнях.
Лекцiя 8 Орiєнтовна форма площи та симплектична структура на поверхнi. Означення та приклади поля косого градiєнта — 2 год.
Лекцiя 9 Поле косого градiєнта простої функцiї Mорса. Граф Кронрода–Рiба — 2 год.
Лекцiя 10 Атоми та молекули полiв косого градiєнта та полiв Морса-Смейла. — 3 год.
Самостiйна робота.
До лекцiї 8: Опрацювати теоретичний матерiал за конспектом лекцiї. Опрацювати матерiал [8, п. 1.5].
До лекцiї 9: Опрацювати теоретичний матерiал за конспектом лекцiї. Опрацювати матерiал [8, п. 2.1, 2.2].
До лекцiї 10: Опрацювати теоретичний матерiал за конспектом лекцiї. Опрацювати матерiал [8, п. 2.3, 2.12].

Типове завдання модульної контрольної роботи 2
1. Визначити мiнiмальне число особливих точок векторного поля Морса-Смейла на
пляшцi Клейна.
2. Описати структуру всiх полярних потокiв Морса-Смейла на торi.
3. Побудувати граф Кронрода-Рiба функцiї висоти на торi.
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4. Описати молекули всiх потокiв Морса-Смейла на сферi з 6 нерухомими точками

Питання, що виносяться на залiк
1. Потiк, породжений векторним полем.
2. Властивостi потокiв, породжених лiнiйними векторними полями.
3. Типи фазових портретiв лiнiйних систем на площинi та в тривимiрному просторi.
4. Траєкторна еквiвалентнiсть та топологiчна спряженiсть потокiв.
5. Необхiднi i достатнi умови топологiчної спряженостi лiнiйних систем.
6. Теорема Гробмана – Гартмана.
7. Гранична множина траєкторiї.
8. Граничнi множини систем на площинi вiдповiдно до теорiї Пуанкаре – Бендiксона.
9. Обертання векторного поля.
10. Класифiкацiю iндексiв Кронекера – Пуанкаре невироджених особливих точок векторних полiв на площинi.
11. Елерова характеристика поверхнi. Теорема Пуанкаре-Хопфа. Приклади потокiв з
однiєю нерухомою точкою на замкненiй поверхнi.
12. Рiманова метрика поверхнi. Градiєнтнi потоки. Структурна стiйкiсть потокiв.
13. Гiперболiчнi нерухомi точки. Їх стiйки та нестiкi многовиди, локальна структурна
стiйкiсть.
14. Означення та приклади потокiв Морса–Смейла на поверхнях.
15. Властивостi потокiв Морса–Смейла.
16. Топологiчна класифiкацiя потокiв Морса–Смейла на поверхнях.
17. Потоки Морса–Смейла на поверхнях з межею.
18. Орiєнтовна форма площи та симплектична структура на поверхнi. Означення та
приклади поля косого градiєнта.
19. Поле косого градiєнта простої функцiї морса. Граф Кронрода–Рiба.
20. Атоми та молекули полiв косого градiєнта та полiв Морса-Смейла.
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Типове завдання семестрового контролю
1. Знайти iндекси обертання гiперболiчних особливих точок на площинi.
2. Описати структуру всiх полярних потокiв Морса-Смейла на пляшцi Клейна.
3. Побудувати граф Кронрода-Рiба заданого поля косого градiєнта на сферi.
4. Описати молекули всiх потокiв Морса-Смейла на торi з 4 нерухомими точками
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