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Характеристика завдання 
 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 

Блок І містить 6 тестових завдань закритої форми (потребує вибору однієї вірної 

відповіді). 

Блок ІІ містить 2 завдання відкритої форми (потребує наведення повного рішення 

з поясненнями). 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами тощо), 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

Програма випробування 
 

За спеціальністю «Прикладна математика» можуть навчатися громадяни, які 

мають базову вищу освіту (ступінь бакалавра) або повну вищу освіту (спеціаліст, 

магістр) з різних напрямків підготовки. 

Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії зі 

спеціальності 113 «Прикладна математика» питання з наступних базових дисциплін:  

- математичний аналіз;  

- алгебра та геометрія;  

- диференційні рівняння; 

- теорія ймовірностей та математична статистика. 
 

Фахове вступне випробування зі спеціальності – це комплексне кваліфікаційне 

випробування, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок студентів з 

дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих.  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  

НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Математичний аналіз 

 

1. Границя функції. Основні властивості та ознаки існування. Одностороння 

границя функції. 

2. Неперервність функції. Дії над неперервними функціями. Складена функція. 

Обернена функція. 

3. Похідна функції, її геометричний та механічний зміст. Диференціал функції. 

Похідна складеної та оберненої функцій. 
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4. Теореми про скінченні прирости диференційованих функцій. Розкриття 

невизначеностей. Правила Лопіталя. 

5. Екстремум функції. Необхідна і достатня умова екстремуму функції.  

6. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

7. Визначений інтеграл та його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца. 

8. Функції багатьох змінних. Частинні похідні функції та диференціал. Градієнт 

функції. 

10. Екстремум функції багатьох змінних. Необхідні і достатні умови екстремуму 

функцій двох змінних. 

11. Збіжні числові ряди. Ознаки збіжності. Абсолютно і умовно збіжні ряди. 

12. Степеневі ряди. Область збіжності степеневого ряду. 

13. Ряд Тейлора. 

14. Ряд Фур'є. 

 

Алгебра та геометрія 
1. Векторна алгебра на площині та в просторі. Дії над векторами. Скалярний, 

векторний та змішаний добутки векторів. Властивості, обчислення в координатах. 

2. Пряма (на площині та в просторі) та площина. Різні види задання прямої і 

площини. Кут між прямими, кут між прямою і площиною, кут між площинами. Умови 

паралельності і перпендикулярності прямих, площин, прямої і площини. Віддаль від 

точки до площини. 

3. Лінії другого порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх рівняння. 

4. Матриці, операції над ними. Обернена матриця. 

5. Визначники та їх властивості. Правило Крамера. 

6. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Гауса. 

7. Поняття про комплексні числа та дії над ними. 

 

Диференцiальнi рівняння 

1. Теорема iснування і єдиностi розв'язку задачi Кошi для одного рiвняння 

першого порядку i для системи рiвнянь. 

2. Основні типи диференціальних рівнянь першого порядку та методи їх 

розв’язування. 

3. Диференційні рівняння вищих порядків, що допускають зниження порядку. 

4. Загальна теорія лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку зі сталими 

коефіцієнтами. Фундаментальна система розв’язків. 

5. Лінійні однорідні диференціальні рівняння n-го порядку зі сталими 

коефiцiєнтами. Структура загального розв’язку. 

6. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння n-го порядку зі сталими 

коефiцiєнтами. Структура загального розв’язку.  

7. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння n-го порядку зі сталими 

коефiцiєнтами та спеціальною правою частиною. 

8. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння n-го порядку зі сталими 

коефiцiєнтами. Метод варіації довільних сталих.  

9. Системи лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. 

Знаходження загального розв’язку однорідних систем. 
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Теорія ймовірностей i математична статистика 
1. Неперервні та дискретні випадковi величини та їх функції розподілу. 

Властивості функції розподілу. 

2. Події. Класичне означення ймовірності випадкової події. 

3. Елементи комбінаторики. 

4. Математичне сподівання i дисперсія випадкової величини, мода та медіана. 

Характеристична функція випадкової величини, її властивості. 

5. Основні типи дискретних та неперервних розподілів.  

6. Метод найменших квадратів згладжування результатів експерименту. 

7. Генеральна сукупність. Вибірка, розподіл вибірки, емпірична функція 

розподілу, вибіркові характеристики. 
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КРИТЕРІЇ 

БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Відповідь на питання оцінюється по прийнятій бальній системі з виставлянням 

бала від 0 до 100: 

- бал 35-59 виставляється при відсутності відповіді на запитання або повністю 

неправильній відповіді; 

- бал 60-73 виставляється, якщо надана не повна відповідь на запитання, або 

відповідь містить значні помилки; 
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- бал 74-82 виставляється при повній відповіді, але з наявністю незначних 

неточностей і несуттєвих помилок; 

- бал 90-100 виставляється при повній, правильній і обґрунтованій відповіді на 

запитання. 

Кожен білет складається з трьох питань, відповіді на які надаються окремо. 

Оцінка знань визначається на основі округленого середнього арифметичного бала, 

отриманого аспірантом (здобувачем) за відповіді на кожне питання екзаменаційного 

білету. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 


