
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

1. Загальні положення 

 

Комплексний вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 

«Прикладна математика» передбачає перевірку знань сучасних 

математичних теорій, закономірностей, термінології сучасної 

прикладної математики, особливостей розвитку прикладної математики 

та уміння використовувати теоретичні знання для розв’язання 

дослідницьких та практичних завдань у різних умовах. 

Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 

«Прикладна 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 «Прикладна 

математика».  

Вступник до аспірантури із спеціальності «Прикладна 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 12 змістових частин: 

 

 

 



1 Математичний аналiз

1. Границя числової послiдовностi. Теорема про границю монотонної послiдовностi.
Лема про вкладенi сегменти i лема Больцано — Вейєрштрасса. Критерiй Кошi
збiжностi числової послiдовностi.

2. Границя функцiї (визначення за Кошi i за Гейне). Означення неперервностi функцiї
у точцi. Теореми Вейєрштрасса i Больцано — Кошi про функцiї, неперервнi на
вiдрiзку. Рiвномiрна неперервнiсть, теорема Кантора.

3. Дифференцiйовнiсть i похiдна дiйсної функцiї дiйсного змiнного. Геометричний
змiст похiдної. Основнi теореми про диференцiйовнi функцiї (теореми Ферма, Ролля,
Лагранжа). Формула Тейлора iз залишком у формi Пеано, у формi Лагранжа
(б/д).

4. Означення iнтеграла Рiмана. Iнтегровнiсть монотонних i неперервних функцiй.
Iснування первiсної у неперервної функцiї. Формула Ньютона — Лейбнiца.

5. Числовi ряди. Основнi ознаки збiжностi (ознака порiвняння, Даламбера, Кошi,
iнтегральна ознака) для рядiв з невiд’ємними членами. Ознака Лейбнiца. Поняття
абсолютної та умовної збiжностi.

6. Неперервнiсть функцiї багатьох змiнних. Диференцiйовнiсть функцiї багатьох
змiнних. Частиннi похiднi. Достатня умова диференцiйовностi функцiї багатьох
змiнних.

2 Алгебра та геометрiя

1. Кiльце многочленiв над полем. Неприводимiсть над полем. Коренi многочлена.
Теорема Безу. Критерiй кратностi кореня. Основна теорема алгебри (б/д). Наслiдки
з основної теореми для многочленiв над полем C i над полем R.

2. Мультиплiкативна група квадратних матриць. Невироджена матриця. Оберненiсть
матриць. Критерiй оберненостi. Алгоритми побудови оберненої матрицi.

3. Лiнiйнi простори. Лiнiйна незалежнiсть системи векторiв. Базис i розмiрнiсть
лiнiйного простору, властивостi. Координати вектора в заданому базисi. Перехiд
до нового базису.

4. Система лiнiйних алгебраїчних рiвнянь (СЛАР). Критерiй сумiсностi СЛАР (те-
орема Кронекера — Капеллi). Структура загального розв’язку однорiдної СЛАР.
Фундаментальна система розв’язкiв. Структура загального розв’язку неоднорiдної
СЛАР.

5. Лiнiйний оператор. Матриця лiнiйного оператора. Координатна рiвнiсть. Змiна
матрицi оператора при переходi до нового базису. Власнi пiдпростори лiнiйного
оператора. Характеристичний многочлен лiнiйного оператора.

6. Дiйснi квадратичнi форми. Лiнiйне невироджене перетворення. Зведення дiйсної
квадратичної форми до головних осей. Метод Лагранжа зведення квадратичної
форми до канонiчного вигляду. Закон iнерцiї дiйсних квадратичних форм.

7. Системи порiвнянь першого ступеня. Китайська теорема про залишки. Порiвняння
по простому модулю.

8. Квадратичнi лишки. Символ Лежандра та його властивостi. Квадратичний закон
взаємностi (б/д). Символ Якобi.

9. Рiвняння прямої i площини. Похiднi види рiвнянь. Взаємне розташування прямої i



площини.
10. Аффiнна класифiкацiя гiперповерхонь другого порядку. Класифiкацiя кривих

другого порядку. Канонiчнi рiвняння поверхонь другого порядку.

3 Дискретна математика

1. Поняття множини. Способи задання множин. Поняття пiдмножини. Рiвнiсть двох
множин. Операцiї над множинами: об’єднання, перетин, рiзниця, доповнення.
Декартiв добуток множин.

2. Вiдношення. Властивостi бiнарних вiдношень: рефлексивнiсть, iррефлексивнiсть,
симетричнiсть, антисиметричнiсть, транзитивнiсть. Операцiї над бiнарними вiдно-
шеннями.

3. Висловлювання. Простi i складенi висловлювання. Логiчнi зв’язки. Таблицi Куайна
для логiчних зв’язок. Характеристичнi властивостi логiчних зв’язок.

4. Означення графа. Способи задання графiв. Iзоморфiзм графiв. Маршрут, ланцюг,
простий ланцюг. Цикл. Простий цикл.

5. Цикломатичне число графа. Теорема про цикломатичне число. Означення дерева.
Означення лiсу. Теорема про лiси.

4 Диференцiальнi рiвняння

1. Задача Кошi для диференцiального рiвняння першого порядку. Теорема iснування
та єдиностi розв’язку задачi Кошi.

2. Лiнiйнi однорiднi звичайнi диференцiальнi рiвняння 𝑛-го порядку з постiйними
коефiцiєнтами. Метод Ейлера.

3. Лiнiйнi неоднорiднi звичайнi диференцiальнi рiвняння 𝑛-го порядку з постiйними
коефiцiєнтами. Метод Лагранжа.

5 Теорiя функцiй комплексної змiнної

1. Iнтегральна теорема Кошi (б/д). Iнтегральна формула Кошi (б/д).
2. Означення лишку (вычета). Теорема про лишки (б/д).
3. Обчислення лишку у разi полюса.

6 Рiвняння математичної фiзики

1. Формулювання крайової задачi Штурма — Лiувiлля. Властивостi власних значень
i власних функцiй задачi Штурма — Лiувiлля (б/д). Теорема розвинення Стеклова
(б/д).

2. Функцiя Грiна одновимiрної крайової задачi (в чому вiдмiннiсть вiд фундаменталь-
ної функцiї). Довести теорему єдиностi для функцiї Грiна.

3. Означення самоспряженої крайової задачi. Симетричнiсть функцiї Грiна для само-
спряженої крайової задачi (б/д).



4. Означення фундаментальної та базисної систем розв’язкiв для одновимiрної кра-
йової задачi. Довести теорему iснування для функцiї Грiна.

7 Теорiя ймовiрностей, математична статистика та
випадковi процеси

1. Дискретний простiр елементарних подiй. Операцiї над подiями. Класичне визначе-
ння ймовiрностi. Властивостi ймовiрностi.

2. Умовнi ймовiрностi. Незалежнi подiї та їх властивостi.
3. Формула повної ймовiрностi. Формула Байєса.
4. Дискретнi випадковi величини. Функцiя розподiлу. Бiномiальний, геометричний,

гiпергеометричний розподiл. Розподiл Пуассона.
5. Неперервнi випадковi величини. Густина (щiльнiсть) функцiї розподiлу випадкової

величини. Нормальний, рiвномiрний, показниковий розподiл.
6. Числовi характеристики випадкових величин: математичне сподiвання, дисперсiя

та їх властивостi.
7. Випадковi процеси маркiвського типу. Рiвняння Колмогорова.

8 Функцiональний аналiз

1. Лiнiйнi оператори в лiнiйних нормованих просторах. Лiнiйний простiр лiнiйних
операторiв (обмежених).

2. Абстрактнi ряди Фур’є в 𝐻. Теорема Рiсса — Фiшера. Теорема Гiльберта — Шмiдта.

9 Обчислювальнi методи

1. Теорема про 𝐿𝑈 -розкладання матрицi. Метод Гауса.
2. Метод простої iтерацiї розв’язування СЛАР. Необхiдна i достатня умова збiжностi.
3. Розв’язування лiнiйної задачi найменших квадратiв за допомогою SVD-розкладан-

ня матрицi.
4. Iнтерполяцiйний многочлен Лагранжа. Iнтерполяцiйний многочлен Ньютона з

роздiленими рiзницями. Побудова формул чисельного диференцiювання шляхом
диференцiювання iнтерполяцiйного многочлена. Похибка формул чисельного ди-
ференцiювання.

5. Квадратурнi формули Ньютона — Котеса (прямокутникiв, трапецiй, Сiмпсона).
Принцип Рунге практичної оцiнки похибки чисельного iнтегрування.

6. Методи Рунге — Кутта довiльного порядку точностi розв’язування задачi Кошi
для звичайних диференцiальних рiвнянь.

10 Теорiя керування

1. Найпростiша задача термiнального керування. Принцип максимуму Понтрягiна.
2. Найпростiша задача термiнального керування. Диференцiальний принцип макси-

муму. Наслiдок.



3. Оптимальне керування в лiнiйних системах. Керованiсть. Необхiдна i достатня
умова керованостi.

11 Методи оптимiзацiї та дослiдження операцiй

1. Задачi лiнiйного програмування (ЗЛП): їх типи, поняття плану. Графiчний метод
розв’язування ЗЛП.

2. Симплекс-метод для ЗЛП у стандартнiй формi. Умова допустимостi плану. Умова
оптимальностi плану. 𝑀 -метод для ЗЛП в загальнiй формi.

3. Двоїста задача до ЗЛП. Зв’язок розв’язкiв прямої та двоїстої задач. Теореми
двоїстостi. Економiчний змiст двоїстих змiнних.

4. Транспортна задача (ТЗ). Припущення при побудовi моделi найпростiшої ТЗ.
Закрита та вiдкрита ТЗ. Особливостi ТЗ (б/д). Методи побудови початкового
плану i метод його полiпшення: метод пiвнiчно-захiдного кута; метод мiнiмального
елемента; метод потенцiалiв.

5. Необхiднi та достатнi умови екстремуму функцiй однiєї та багатьох змiнних в за-
дачах без обмежень (б/д).

6. Необхiднi та достатнi умови в задачах умовного екстремуму з обмеженнями типу
рiвностей та нерiвностей (б/д). Метод множникiв Лагранжа.

7. Основна теорема опуклого програмування Куна — Таккера (з доведенням необхi-
дностi).

8. Чисельнi методи одновимiрної оптимiзацiї. Симетричнi методи: метод дiлення
вiдрiзка навпiл, метод золотого перетину, метод Фiбоначчi.

9. Чисельнi методи розв’язування задач багатовимiрної оптимiзацiї. Метод градiєнтно-
го спуску, його властивостi та способи вибору кроку. Метод спряжених градiєнтiв.
Метод Ньютона та його модифiкацiї. Властивостi.

10. Чисельнi методи розв’язування задач умовної оптимiзацiї. Методи послiдовної
безумовної оптимiзацiї (методи штрафних функцiй). Методи можливих напрямкiв:
метод проекцiї градiєнта, метод умовного градiєнта.

11. Елементи теорiї iгор. Основнi означення та положення теорiї iгор: учасники, гравцi,
стратегiї, виграш. Класифiкацiя iгор. Матричнi iгри. Приклади та розв’язування
матричних iгор у чистих стратегiях. Домiнування стратегiй.

12 Аналiз даних

1. Iнформацiйнi та аналiтичнi моделi. Учасники процесу аналiзу даних. Формалiзацiя
даних. Основнi етапи KDD. Класи задач, що розв’язуються методами Data Mining:
класифiкацiя, регресiя, кластеризацiя, асоцiацiя, послiдовний шаблон.

2. Статистичний аналiз взаємозв’язкiв. Оцiнки (коефiцiєнти) парних зв’язкiв для
рiзних типiв ознак: неперервних, рангових, категорiальних.

3. Кластеризацiя. Мiри подiбностi в задачах багатовимiрного групування. Алгоритм
𝑘-means. Iєрархiчнi процедури кластерного аналiзу.

4. Аналiз рядiв динамiк. Детермiнована i стохастична складовi ряду. Тренд, сезонна
компонента, циклiчна компонента. Методи їх визначення. Моделi прогнозування —
«наївна» модель, екстраполяцiйна модель, модель експоненцiйних середнiх.



 

 

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 

«Прикладна 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. Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, 

Клиффорд Штайн. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е издание 

// Introduction to Algorithms, Third Edition. — М.: «Вильямс», 

2013.  
2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные 

методы.  
3. Воеводин В.В. Линейная алгебра.  
4. Габасов Р.Ф. Методы оптимизации.  
5. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория 

вероятностей и математическая статистика.  
6. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический 

анализ.  
7. Крушевский А.В. Теория игр.  
8. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решения.  
9. Матвеев Н.М., Методы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  
10. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.  
11. Таха X. Введение в исследование операций.  
12. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. 
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