
 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

1. Загальні положення 

 

Комплексний вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 

«Математика» передбачає перевірку знань сучасних математичних 

теорій, закономірностей, термінології сучасної математичної науки, 

особливостей розвитку математики та уміння використовувати 

теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних 

завдань у різних умовах. 

Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 

«Математика»  галузі «Математика та статистика» розроблено 

відповідно до Правил прийому в ОНУ імені І.І. Мечникова, стандарту 

вищої освіти магістра з відповідної спеціальності з урахуванням вимог 

до знань та вмінь, які необхідні для опанування відповідної освітньо-

наукової програми на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти. 

Мета вступного іспиту – виявлення рівня теоретичних знань 

вступників, наявності практичних навичок, уміння аналізувати 

математичні процеси, робити узагальнення та проводити порівняльний 

аналіз. 

Вимоги до рівня підготовленості вступників. Вступники до 

аспірантури повинні мати відповідний рівень теоретичної і практичної 

підготовки, який надає можливість оволодіти знаннями, набути умінь 

та навичок проведення наукових досліджень, необхідних для здобуття 

наукового ступеня доктор філософії із спеціальності «Математика».  

Вступник до аспірантури із спеціальності «Математика» має 

продемонструвати високий рівень теоретичної та практичної 

підготовки, знання математики, глибоке розуміння математики, а також 

уміння застосовувати свої знання для вирішення науково-

дослідницьких та прикладних завдань.  

Вступний іспит проводиться в усній формі. 

Рекомендований список літератури для самостійного 

опрацювання носить орієнтовний характер і не виключає власних 

ініціатив абітурієнтів у доборі та використанні джерел. 

 

2. Перелік питань 

Програма включає 6 змістових частин: 

 

 

 

  



Роздiл I. Математичний аналiз

1. Поле дiйсних чисел. Властивiсть повноти. Обмеженi множини. Точнi гранi числових
множин, їх iснування.

2. Границя числової послiдовностi. Теорема про границю монотонної послiдовностi.

Послiдовнiсть
(︂
1 +

1

𝑛

)︂𝑛

та її властивостi (без доведення). Число Ейлера. Лема

про вкладенi сегменти та лема Больцано — Веєрштраса. Критерiй Кошi.
3. Границя функцiї (означення за Кошi та за Гейне, теорема про їх рiвносильнiсть).
4. Означення неперервної функцiї у точцi. Теореми Веєрштраса i Больцано — Кошi про

функцiї, якi неперервнi на сегментi. Рiвномiрна неперервнiсть, теорема Кантора.
5. Диференцiйовнiсть та похiдна дiйсної функцiї дiйсної змiнної. Геометричний сенс

похiдної. Неперервнiсть диференцiйовної функцiї. Основнi теореми про диференцi-
йовнi функцiї (теореми Ферма, Ролля, Лагранжа). Формула Тейлора з залишковим
членом у формi Пеано, Лагранжа. Локальний екстремум. Необхiднi та достатнi
умови.

6. Означення iнтегралу Рiмана. Критерiй iнтегровностi. Iнтегрування монотонних та
неперервних функцiй. Геометричнi та фiзичнi задачi на застосування визначеного
iнтегралу.

7. Теореми про неперервнiсть та диференцiйовнiсть iнтегралу зi змiнною верхньою
межею. Iснування первiсної у неперервної функцiї. Формула Ньютона — Лейбнiца.

8. Означення невласних iнтегралiв вiд необмежених функцiй та по необмеженим
iнтервалам. Ознака порiвняння для iнтегралiв вiд невiд’ємних функцiй. Гама та
бета-функцiї Ейлера (означення, iснування та формули зниження).

9. Числовi ряди. Основнi ознаки збiжностi (ознаки порiвнювання Даламбера, Ко-
шi, iнтегральний) для рядiв з невiд’ємними членами. Ознака Лейбнiца. Поняття
абсолютної та умовної збiжностi.

10. Функцiональнi ряди. Рiвномiрна збiжнiсть. Ознака Веєрштраса. Теорема про непе-
рервнiсть суми ряду, почленне диференцiювання та iнтегрування рядiв. Степеневi
ряди. Розкладання функцiй 𝑦 = sin𝑥, 𝑦 = cos𝑥, 𝑦 = 𝑒𝑥, 𝑦 = ln (1 + 𝑥), 𝑦 = (1 + 𝑥)𝛼

у степеневi ряди та радiуси збiжностi цих рядiв.
11. Ряди Фур’є. Означення, iнтеграл Дiрiхлє, лема Рiмана (без доведення), ознака

Дiнi — Лiпшиця збiжностi ряду Фур’є, наслiдок.
12. Ортогональна система функцiй, приклад тригонометричної системи. Ряд Фур’є

по ортогональнiй системi. Мiнiмальна властивiсть часткових сум ряду Фур’є.
Нерiвнiсть Бесселя та рiвнiсть Парсеваля.

13. Неперервнiсть функцiї багатьох змiнних (означення). Диференцiйовнiсть функцiї
багатьох змiнних. Частиннi похiднi. Достатня умова диференцiйовностi.

14. Мiра Лебега множини та її основнi властивостi. Вимiрнi за Лебегом функцiї та їх
основнi властивостi. Збiжнiсть по мiрi майже всюди.

15. Iнтеграл Лебега та його основнi властивостi.



Роздiл II. Алгебра та теорiя чисел

1. Основнi алгебраїчнi структури: групи, кiльця, поля (означення). Група та її пiд-
група. Порядок групи та порядок елементу. Сумiжнi класи. Теорема Лагранжа.
Гомоморфiзм груп. Основна теорема про гомоморфiзми груп. Iзоморфiзм груп.
Критерiї iзоморфностi циклiчних груп.

2. Евклiдовi простори. Скалярний добуток. Нерiвнiсть Кошi — Буняковського. Ор-
тонормованi базиси у скiнченновимiрних евклiдових просторах (їх iснування та
властивостi, процес ортогоналiзацiї Грама — Шмiдта, визначник Грама та його
властивостi).

3. Лiнiйний векторний простiр, його базис. Пiдпростiр, критерiй пiдпростору. Iзомор-
фiзм лiнiйних просторiв. Лiнiйний оператор та його матриця. Характеристичний
многочлен. Теорема Гамiльтона — Келi. Власнi вектори та власнi значення (алго-
ритм обчислення).

4. Системи лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. Теорема Кронекера — Капеллi. Правило
Крамера. Простiр розв’язкiв системи лiнiйних однорiдних рiвнянь, фундаментальна
система розв’язкiв. Побудова загального розв’язку неоднорiдної системи лiнiйних
рiвнянь.

5. Квадратичнi форми та їх матрицi. Невиродженi лiнiйнi перетворення змiнних
квадратичних форм. Канонiчний та нормальний вид дiйсної квадратичної форми.
Критерiй Сiльвестра.

6. Мова логiки висловлення, модель логiки висловлення i основнi класи формул.
Iстиннiсть таблицi. Логiчне слiдування i основнi властивостi, теорема дедукцiї.

7. Основнi закони логiки висловлення. Метод еквiвалентних перетворень. Пряма,
обернена та протилежна теореми. Теореми КНФ, тавтологiї.

Роздiл III. Аналiтична геометрiя, диференцiальна геометрiя i
топологiя

1. Скалярний, векторний, мiшаний добуток векторiв у просторi E3. Їх геометричнi та
алгебраїчнi властивостi, вираз у координатах.

2. Рiзнi види рiвнянь прямої на площинi, прямої та площини у просторi. Кут мiж
двома прямими, кут мiж двома площинами, кут мiж прямою та площиною, умови
паралельностi та перпендикулярностi. Вiдстань вiд точки до прямої у просторi,
вiдстань вiд точки до площини.

3. Кривi другого порядку. Означення та канонiчнi рiвняння елiпсу, гiперболи, парабо-
ли. Теореми про директриси. Поверхнi другого порядку та їх канонiчнi рiвняння.

4. Означення кривої та її рiвняння. Приклади. Довжина дуги кривої та її обчислення.
Формули та елементи тригранника Френе.

5. Означення поверхнi та її рiвняння. Довжина дуги кривої та кут мiж кривими на
поверхнi. Дотична площина та нормаль поверхнi.

6. Означення топологiчного простору i його пiдпростору. Метрична топологiя. Стан-
дартна топологiя евклiдового простору. Вiдокремнi та компактнi простори. Непе-



рервнi та топологiчнi вiдображення.

Роздiл IV. Комплексний аналiз

1. Поле комплексних чисел (побудова). Добування кореня 𝑛-ого степеню з компле-
ксного числа. Коренi многочлена над полем P. Кратнi коренi, критерiй кратностi.
Теорема Кронекера (про iснування розширення поля P, в якому многочлен має
корiнь). Основна теорема алгебри. Незвiднi многочлени над R i C. Канонiчне
розкладання многочлена над R i C.

2. Похiдна функцiї комплексного змiнного. Аналiтичнi функцiї, умови Кошi — Рiмана.
3. Основнi елементарнi функцiї комплексного змiнного та їх властивостi; дробово-

лiнiйна функцiя, функцiї 𝑒𝑧, 𝑧𝛼, sin 𝑧, cos 𝑧, ln 𝑧, 𝐿𝑛𝑧 (областi визначення, множини
значень, аналiтичнiсть, нулi функцiї, перiодичнiсть).

4. Iнтегрування функцiї комплексного змiнного. Теорема Кошi. Iнтегральна формула
Кошi.

5. Степеневi ряди. Теорема Абеля. Радiус та круг збiжностi. Ряд Тейлора. Розклад
основних елементарних функцiй 𝑒𝑧, sin 𝑧, cos 𝑧, ln (1 + 𝑧). Ряди Лорана. Класифi-
кацiя iзольованих особливих точок аналiтичних функцiй.

6. Лишки. Основна теорема про лишки та її застосування.

Роздiл V. Диференцiальнi рiвняння

1. Iснування та єдинiсть розв’язку задачi Кошi для системи звичайних диференцiаль-
них рiвнянь першого порядку.

2. Лiнiйне звичайне диференцiальне рiвняння 𝑛-го порядку. Iснування фундаменталь-
ної системи розв’язкiв. Теорема про загальний розв’язок лiнiйного однорiдного та
лiнiйного неоднорiдного рiвняння. Розв’язок лiнiйних звичайних диференцiальних
рiвнянь 𝑛-ого порядку зi сталими коефiцiєнтами (метод Ейлера).

Роздiл VI. Теорiя ймовiрностей та математична статистика

1. Означення ймовiрностi подiї (класичне, статистичне). Теореми додавання та мно-
ження ймовiрностей. Формула повної ймовiрностi.

2. Випадковi величини (дискретнi та неперервнi). Функцiя розподiлу випадкової
величини. Еталоннi неперервнi випадковi величини. Математичне сподiвання та
дисперсiя, їх властивостi.

3. Нерiвнiсть Чебишева. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема Ляпу-
нова (без доведення).

4. Середнє арифметичне значення та вибiркова дисперсiя випадкової вибiрки. На-
дiйний iнтервал для оцiнки математичного сподiвання нормально розподiленої
випадкової величини з вiдомою дисперсiєю. Статистична гiпотеза. Рiвень значущо-
стi. Розподiл Ст’юдента та 𝜒2, деякi їх застосування.



 

 

3. Критерії оцінювання знань  

Екзаменаційний білет вступного іспиту містить два питання. 

Відповідь на кожне з них оцінюється за 100-бальною шкалою 

відповідно до критеріїв, описаних нижче. Підсумкова оцінка за іспит 

виставляється як середнє арифметичне двох оцінок. 

Оцінювання знань вступників до аспірантури із спеціальності 

«Математика» виставляється відповідно до основних критеріїв та 

показників рівня знань.  

Згідно з Правилами прийому до аспірантури, результати складання 

вступних іспитів оцінюються за 100-бальною шкалою: 

 0-59 балів    - незадовільно; 

 60-74 бали   -     задовільно; 

 75-89 балів      - добре; 

 90-100 балів  - відмінно 

 

Відповідь вступника оцінюється на „відмінно” (90 – 100 балів), 

якщо вона містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване 

викладення матеріалу; відображає чітке знання відповідних категорій, 

їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії,  правильне 

формулювання тлумачень відповідних понять; демонструє знання 

різних поглядів щодо наукової проблеми; вміння використовувати 

теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних 

завдань у  складних та невизначених умовах; містить аналіз 

змістовного матеріалу, самостійні висновки вступника, формулювання 

та аргументацію його точки зору, яка логічно і граматично правильно 

викладена. 

Відповідь вступника оцінюється на „добре” (75 – 89 балів), якщо 

вона якщо вона містить повне, правильне та обґрунтоване викладення 

матеріалу; відображає знання відповідних категорій, їх змісту, 

розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії,  правильне формулювання 

тлумачень відповідних  понять; уміння використовувати теоретичні 

знання для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у  

конкретних умовах; при цьому не містить самостійного аналізу 

питання; або містить незначні неточності, які не впливають істотно на 

загальну характеристику того чи іншого явища (процесу тощо). 

Відповідь вступника оцінюється на „задовільно” (60 -74), якщо 

вона є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет 

питання, є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту 

понять, категорій, закономірностей; не є аргументованою; викладена з 

істотним порушенням логіки подання матеріалу; містить багато 

теоретичних помилок; свідчить про наявність прогалин у знаннях 

вступника, який зазнає труднощів у використанні теоретичних знань 

для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у  конкретних 

умовах. 



 

 

Відповідь вступника оцінюється на „незадовільно” (0-59 балів), 

якщо вступник не відповів на поставлене запитання, або відповідь є 

неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі 

змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у вступника, або 

їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та 

викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни, 

відсутність уміння використовувати теоретичні знання для розв’язання 

дослідницьких та практичних завдань у  конкретних умовах. 

 

 

4. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Александров П.С. .Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры..—М.: Наука, 1979. 

2. Цубербиллер О.Н. .Задачи и упражнения по аналитической 

геометрии..—М.: Наука, 1968. 

3. Воеводин В.В. .Линейная алгебра..—М.: Наука, 1980. 

4. Фихтенгольц Г.М. .Курс дифференциального и интегрального 
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