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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань за на-

прямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най-

більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про-

грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-

орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 

передбачені програмою вступу. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді тео-

ретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних питань. 
Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го-

дин (90 хв.)  

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ 

з дисциплін,  

які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

1. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

1. Екстремуми функції однієї змінної. Необхідна та достатні умови екстре-

муму функції для однієї змінної.(доведення). Формула Тейлора з залишковим 

членом у формі Лагранжа (доведення). Розклад деяких функції за формулою 

Тейлора. 

2. Первісна та невизначений інтеграл. Методи інтегрування функції (дове-

дення). Означення визначеного інтегралу та його властивості. Визначений інте-

грал зі змінною верхньою межею. Формула Ньютона Лейбніца. 

3. Числові ряди з додатними членами. Ознаки збіжності рядів з додатними 

членами (доведення). Тригонометрична система функцій. Розклад функції в ряд 

Фур’є. Розклад функції в ряд Фур’є для парних та непарних функцій. 

4. Пряма на площині. Види рівнянь прямої на площині. Геометричний 

зміст коефіцієнтів рівнянь. Особливості розміщення. Площина.  Види рівнянь 

площини. Геометричний зміст коефіцієнтів рівнянь. Особливості розміщення. 

5. Однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь. Властивості 

розв’язків. Фундаментальна система розв’язків. Арифметичний векторний про-

стір. Лінійна залежність та незалежність систем векторів. Властивості лінійної 

незалежності векторів. Критерій лінійної залежності системи векторів.  



 Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного випробу-

вання за освітньо-професійною програ-

мою підготовки фахівців з вищою осві-

тою освітнього ступеня «Магістр» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПФВ 09.01.11 – 02 - 

2020 

Стор. 3 з 13  

 

6. Власні вектори та власні значення лінійного оператора. Властивості вла-

сних векторів. Знаходження власних векторів та власних значень лінійного опе-

ратора. 

7. Однорідні ДР та рівняння, що до них зводяться. Лінійні диференціальні 

рівняння першого порядку. Основні властивості однорідних систем ЗДР 1-го 

порядку. Визначник Вронського та фундаментальна система розв’язків. Знахо-

дження фундаментальної системи розв’язків для однорідної ліній-ної системи 

ЗДР з постійними коефіцієнтами. 

8. Аксіоми теорії ймовірностей та властивості ймовірності. Формула пов-

ної ймовірності. Формула  Байєса. (доведення теорем). Граничні теореми     

Муавра-Лапласа і Пуассона. Закон великих чисел. Центральна гранична теоре-

ма. 

9. Види форм запису задачі лінійного програмування, зв'язок між ними. 

Графічне розв’язання задач лінійного програмування. Теореми про множину 

оптимальних розв’язків  задачі лінійного програмування. Необхідні і достатні 

умови того, що допустимий розв’язок є вершиною допустимої області. 

10. Алгоритм симплекс-методу. Особливі випадки застосування симплекс-

методу: альтернативні оптимальні розв’язки, необмежені розв’язки, відсутність 

допустимих розв’язків. Метод штучного базису та M - метод. 

11. Теорія двоїстості лінійного програмування. Правила побудови пар 

спряжених задач. Теореми двоїстості. Транспортна задача, постановка та осно-

вні властивості. Теорема про існування оптимального розв’язку.  

12. Методи побудови початкових опорних планів транспортної задачі: ме-

тод північно-західного кута; метод Фогеля; метод найменшої вартості. Метод 

потенціалів в транспортних моделях. 

13. Вивести рівняння переносу забруднюючих домішок в атмосфері. Дове-

сти єдність розв’язку моделі переносу забруднюючих аерозолів. Вивести мате-

матичну модель переносу забруднюючих домішок в атмосфері з врахуванням 

дифузійних процесів. 

14. Побудувати спряжену модель для найпростішого рівняння дифузії в 

нескінченній області. Дослідити задачу про оптимальне розміщення точкового 

джерела забруднення у випадку одновимірної моделі в нескінченній області. 

15. Постановка задачі чисельного інтегрування. Навести, яка квадратурна 

формула називається інтерполяційною. Формула Ньютона-Котеса. Який геоме-

тричний сенс формули Сімпсона? Записати повну формулу Сімпсона. Від чого 

може залежати точність квадратурних формул? 

  16. Чисельні методи розв’язування задачі Коші. Метод Ейлера.  Чисельні 

методи розв’язування задачі Коші.Методи Рунге-Кутта. Метод Рунге-Кутта     

4-го порядку. 
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2. ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Основні елементи мови С++ (або Pascal на вибір): вбудовані типи, ви-

значення та ініціалізація змінних, область їх видимості, правила вибору імен 

змінних., літерали (константи), операції та вирази – арифметичні, логічні, від-

ношення, побітові оператори. Приклади арифметичних операцій в мові С++ 

(або Pascal на вибір). 

2. Основні керуючі конструкції мови. Розгалуження та оператор switch. 

Приклади використання. Основні інструкції керування – цикли for та while. 

Правила структурування коду програми. 

3. Основні інструкції керування – цикл do while (або repeat until на вибір).  

Використання інструкцій break, continue, return (або анлогічне в Pascal на ви-

бір). Файли. Текстові файли. Компонентні файли. Безтиповi файли. 

4. Масиви в мові С++ (або Pascal на вибір). Створення масиву. Ініціалізація 

та використання масивів. Багатовимірні масиви. Функції і масиви. Функції, які 

працюють з діапазонами масивів. Функції і об’єкти класу string. Обробка сим-

вольних та строкових даних в С++ (або Pascal на вибір). Робота з рядками в мо-

ві С++ (або Pascal на вибір). Використання керуючих символів при виводі ряд-

ків. Масиви рядків. 

5. Поняття та принципи побудови формальних теорій. Що таке процес но-

рмалізації, визначте нормальні форми. Що таке обмеження цілісності, визначте 

обмеження цілісності. Визначте реляційні операції. Числення висловлювань. 

Алгебра предикатів. 

6. Поняття моделі, загальнозначущих формул та логічних наслідків алгеб-

ри предикатів. Формальна  арифметика. Теорема Гьоделя про неповноту. Спів-

відношення між різними формальними моделями поняття алгоритмічно обчис-

люваної функції. 

7. Надати визначення абсолютної та відносної похибки. Теорема про абсо-

лютну похибку алгебраїчної суми наближених чисел. Правило складання чисел 

різної абсолютної точності. 

8. Методи розв‘язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь: метод Гаус-

са, метод квадратних коренів. Поняття про ітераційні методи для СЛАР. 

9. Загальна постановка задачі інтерполяції. Постановка задачі інтерполяції 

багаточленами. Записати інтерполяційний багаточлен Лагранжа. 

10. Основні моделі алгоритмів. Машина Тьюринга. Абстрактний тип даних 

«Список» та «Стек». Абстрактний тип даних «Черги» та «Відображення». Де-

рева, як структури даних. 

11. Приклади прикладного застосування. Бінарні дерева пошуку, визначен-

ня, основні операції. Множини, підходи до реалізації, основні операції. Хеш-

функції. Хеш-таблиці. Графи як структури даних. Різні форми представлення 

орієнтованих графів. 
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12. Евристичний пошук за першим найкращим збігом. Логічна та продук-

ційна моделі представлення знань.  

13. Семантична мережа та фрейми як методи представлення знань. Бага-

тошаровий персептрон. Процедура оберненого поширення помилки. Нейронна 

мережа Хопфілда. 

14. Нечіткі множини та основні операції над ними. Нечіткі відношення та 

основні операції над ними. 

15. Нечіткі числа та інтервали. Операції над ними. Нечіткі висловлювання 

та операції над ними. Основні етапи нечіткого висновку. Алгоритм Мамдані. 

 

3. АНАЛІЗ ДАНИХ 

 

1. Генеральна сукупність, вибірка, функція вибірки. Поняття “випадкова 

величина”, властивості функції розподілу ймовірностей. Формування варіацій-

них рядів. Гістограмна оцінка. Перетворення даних та вилучення аномальних 

результатів спостережень. 

2. Параметр генеральної сукупності та оцінка параметру. Властивості точ-

кових оцінок параметрів. Точкові оцінки характеристик вибірки. Вибірковий 

розподіл статистики. Оцінювання на підставі довірчих інтервалів. 

3. Оцінка параметрів розподілу, метод максимальної правдоподібності. 

Оцінка параметрів розподілу, метод найменших квадратів.  

4. Статистична гіпотеза. Статистичний критерій, функція потужності ста-

тистичного критерію. Статистична характеристика гіпотези. Критична та при-

пустима області прийняття гіпотези. Помилка першого роду. Помилка другого 

роду. Т-тест. 

5. Перевірка збігу середніх, перевірка збігу двох дисперсій – випадок двох 

та багатьох вибірок. Рангові критерії перевірки однорідності вибірок. 

6. Кореляційний аналіз у двовимірному випадку. Кореляційне відношення. 

Парна рангова кореляція. 

7. Лінійний регресійний аналіз. Початкові умови, ідентифікація моделей. 

Оцінка параметрів регресії МНК. Дослідження якості відтворення одновимір-

них регресій. 

8. Основи багатовимірного регресійного аналізу, оцінювання параметрів 

регресії. Дослідження якості відтворення багатовимірної регересії. Проблеми 

при відтворенні та аналізі багатовимірних регресій. Діагностична діаграма. 

Компонентний аналіз. Метод головних компонент. 

9. Стохастичні системи з дискретними станами з неперервним часом. 

Марківські процеси. Графічна та математична моделі. 

10. Найпростіший (пуасонівський) потік випадкових подій. Дискретна та 

неперервна випадкові величини, що характеризують його.  
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11. Системи масового обслуговування (СМО). Класифікація та загальна 

характеристика. Кендалівська система позначень. Основні характеристики 

СМО. 

12. Розрахунок основних функціональних характеристик одноканальних 

марківських СМО з обмеженою ємкістю системи. Розрахунок основних 

функціональних характеристик одноканальних марківських СМО з  необмеже-

ною ємкістю системи. 

13. Навести інтерполяційний багаточлен Ньютона з поділеними різницями. 

У чому полягає перевага при застосуванні інтерполяційного багаточлена Нью-

тона у порівнянні з формулою Лагранжа? Навести вираз для залишкового члена 

інтерполяційного багаточлена Ньютона. 

14. Надати визначення скінчених різниць. Показати зв'язок між скінченни-

ми різницями різного вигляду. Як визначити скінченну різницю через значення 

функції, заданої таблицею? 

15. Яку формулу називають емпіричною? Метод найменших квадратів. 

Екстраполяція на основі методу найменших квадратів. За яких умов МНК надає 

некоректні результати? 
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ЗРАЗОК  

білету фахового вступного випробування 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії 

Кафедра прикладної математики 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Декан ФККПІ 

          _____________ О.Азаренко 

 

Освітній ступінь:  Магістр 

Галузь знань:   11 «Математика та статистика» 

Спеціальність:  113 «Прикладна математика» 

ОПП:    «Прикладна математика» 

 

Фахове вступне випробування 

Білет № 1 
 

Завдання 1. Навести інтерполяційний багаточлен Ньютона з поділеними 

різницями. У чому полягає перевага при застосуванні інтерполяційного багато-

члена Ньютона у порівнянні з формулою Лагранжа? Навести вираз для залиш-

кового члена інтерполяційного багаточлена Ньютона. 

Завдання 2. Статистична гіпотеза. Статистичний критерій, функція поту-

жності статистичного критерію. Статистична характеристика гіпотези. Критич-

на та припустима області прийняття гіпотези. Помилка першого роду. Помилка 

другого роду. Т-тест. 

Завдання 3.. Написати програму для вирішення наступної задачі: обчис-

лити 









baba

baba
y

,*

,2/)(

.

 

Завдання 4. Робітник обслуговує шість верстатів-автоматів. Ймовірність 

того, що протягом години верстат-автомат потребує уваги робітника є величи-

ною сталою і дорівнює 0,6. Яка ймовірність того, що за годину уваги робітника 

потребують:1)три верстати; 2) від  двох до п’яти верстатів; 3) принаймні один. 

 

Схвалено на засіданні кафедри прикладної математики 

(Протокол № 4 від 25.02.2019) 

 

Завідувач кафедри                                         П.Приставка 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

100- 

200 

180-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незнач-

ною кількістю помилок) 

Вступне 

випробування 

складено 

 

150-179 

Добре 

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

100-149 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє мінімаль-

ним критеріям) 

0-99 Вступне випробування не складено 
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр» 

 

№ 

пор. 

Назва 

рейтингу 

Кількість 

Балів (max) 

Порядок 

визначення рейтингу 

1. 
Академічний рейтинг 

(АР) 
10 

Визначається за оцінками 

підсумкової зведеної відомості 

або Додатку до диплому 

бакалавра (спеціаліста) за 100-

бальною шкалою із подальшим 

переведенням у 10-бальну шкалу 

2. 

Фаховий рейтинг  

(ФР) 

 
200 

Визначається за 200-бальною 

шкалою за підсумками фахового 

вступного випробування 

3. 

Рейтинг творчих та 

професійних 

досягнень (РТПД) 
10 

Визначається за 10-бальною 

шкалою за оцінкою творчих та 

професійних досягнень 

4. 

Рейтинг з іноземної 

мови 

(РІМ) 

200 

Визначається за 200-бальною 

шкалою за підсумками вступного 

екзамену з іноземної мови 

5. 

Особистий 

інтегральний рейтинг 

вступника (ОІР) 

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ 
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                 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 

Куди  

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

                 (Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 №  Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо  

адекватності 

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


