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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 вступне випробування 

за освітньою програмою підготовки фахівців 

«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки 

 

1. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

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

муму функції для однієї змінної.(доведення).  

2. Формула Тейлора з залишковим членом у формі Лагранжа (доведення). 

Розклад деяких функції за формулою Тейлора. 

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

дення). Означення визначеного інтегралу та його властивості.  

4. Визначений інтеграл зі змінною верхньою межею. Формула Ньютона     

Лейбніца. 

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

ленами (доведення).  

6. Тригонометрична система функцій. Розклад функції в ряд Фур’є. Розк-

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

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

зміст коефіцієнтів рівнянь. Особливості розміщення.  

8. Площина.  Види рівнянь площини. Геометричний зміст коефіцієнтів рів-

нянь. Особливості розміщення. 
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9. Однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь. Властивості      

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

стір.  

10. Лінійна залежність та незалежність систем векторів. Властивості ліній-

ної незалежності векторів. Критерій лінійної залежності системи векторів. Вла-

сні вектори та власні значення лінійного оператора. Властивості власних векто-

рів.  

   Знаходження власних векторів та власних значень лінійного оператора. 

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

рівняння першого порядку. 

Аксіоми теорії ймовірностей та властивості ймовірності.  

Формула повної ймовірності. Формула  Байєса (доведення теорем).  

Граничні теореми Муавра-Лапласа і Пуассона. Закон великих чисел.     

Центральна гранична теорема. 

 

2. ПОГРАМУВАННЯ 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.  

3. Основні інструкції керування – цикли for та while. Правила структуру-

вання коду програми. 

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

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

бір).  

5. Файли. Текстові файли. Компонентні файли. Безтиповi файли. 

6. 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.  
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7. Функції і об’єкти класу string. Обробка символьних та строкових даних в 

С++ (або Pascal на вибір). Робота з рядками в мові С++ (або Pascal на вибір). 

Використання керуючих символів при виводі рядків. Масиви рядків. 

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

рмалізації, визначте нормальні форми.  

9. Що таке обмеження цілісності, визначте обмеження цілісності. Визначте 

реляційні операції. Числення висловлювань. Алгебра предикатів. 

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

ри предикатів. Формальна  арифметика. Теорема Гьоделя про неповноту 

  Співвідношення між різними формальними моделями поняття алгоритміч-

но обчислюваної функції. 

Надати визначення абсолютної та відносної похибки. Теорема про абсолю-

тну похибку алгебраїчної суми наближених чисел. Правило складання чисел рі-

зної абсолютної точності. 

Основні моделі алгоритмів. Машина Тьюринга. Абстрактний тип даних 

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

рева, як структури даних. 

Приклади прикладного застосування. Бінарні дерева пошуку, визначення, 

основні операції. Множини, підходи до реалізації, основні операції.  

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

лення орієнтованих графів.  

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування 

 

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

Основна: 

 

1. Дороговцев А. Я. Математичний аналіз. Ч.1.-2 – К., –1993. 

2. Дубовик В. П., Юрик І.І. Вища математика. – К.,1993. 

3. Чарін В.С. Лінійна алгебра / В.С.Чарін – К., 2004. 



 Система менеджменту якості 

Програма фахового  вступного              

випробування  

за освітньо-професійною програмою під-

готовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» з нормативним терміном   

навчання 3 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного    

рівня «Молодший спеціаліст» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПВФ 09.01.11- 02- 2020  

Стор. 5 з 10  

 

 

 

 

 

Додаткова: 

 

1. Вишенський В.А., Калужнін Л.А. Лінійні простори / В.А.Вишенський, 

Л.А.Калужнін,  Ц.О.Шуб -   К., 1971. 

2. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа: в 3 т. – М., 1981. 

3. Беклемишева Л. А., Петрович А. Ю. Сборник задач по аналитической геоме-

трии и линейной алгебре / Л. А. Беклемишева, А. Ю.Петрович, И. А. Чубаров  

— М., 1987.  

 

ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Основна: 

 

1.    Stroustrup, Bjarne, author. Programming: principles and practice using C++/ 

Bjarne Stroustrup. – Second edition. ISBN 978-0-321-99278-9. 

2.    Ivor Horton’s Beginning Visual C++ ® 2013 Published by John Wiley and Sons, 

Inc. 10475 Crosspoint Boulevard Indianapolis, IN 46256. 

3.    Stroustrup, Bjarne. The C++ programming language / Bjarne Stroustrup – 

Fourth edition. ISBN 978-0-321-56384-2 (pbk. : alk. paper) – ISBN 0-321-

56384-0 (pbk.: alk. paper) 

Додаткова: 

 

1.   Herbert Schildt, - C++ The Complete Referencel, 4th Edition,2011 

2. Jesse Liberty. David B. Horvath, - Sams Teach Yourself C++ in 24 Hours, 

Complete Starter Kit, 4
th

 ed. 

3.   Дэвид Р. Мюссер, Жилмер Дж. Дердж, Атул Сейни C++ и STL: справочное 

руководство, 2-е издание (серия C++ in Depth) = STL Tutorial and Reference 

Guide: C++ Programming with the Standard Template Library, 2nd edition, 

(C++ in Depth Series) — М.: «Вильямс», 2010.  

 

 

 

Програму розробили: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1


 Система менеджменту якості 

Програма фахового  вступного              

випробування  

за освітньо-професійною програмою під-

готовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» з нормативним терміном   

навчання 3 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного    

рівня «Молодший спеціаліст» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПВФ 09.01.11- 02- 2020  

Стор. 6 з 10  

 

 

 Завідувач   кафедри                                                      Приставка П.О. 

 Професор  кафедри                                                       Жук П.Ф. 

 Доцент кафедри                                                            Кузнєцова Т.В. 

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:  Бакалавр 

Галузь знань:   11 «Математика та статистика» 

Спеціальність:  113 «Прикладна математика» 

ОПП:    «Прикладна математика» 

 

 

Фахове вступне випробування 

Білет № 1 
 

Завдання 1. Завдання 1. Основнi елементи мови С++ (або C#, або Pascal на 

вибiр): вбудованi типи, визначення та iнiцiалiзацiя змiнних, область їх види-

мостi, правила вибору iмен змiнних., лiтерали (константи), операцiї та вирази – 

арифметичнi, логiчнi, вiдношення, побiтовi оператори. Приклади арифметичних 

операцiй в мовi С++ (або C#, або Pascal на вибiр). 

Завдання 2. Завдання 2. Поняття множини. Операції над множинами та їх 

властивості. 

Завдання 3.. Яке значення функції   2

1 cos2x
f x

x


  

,
0x   треба задати в то-
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чці 0x   (  0f ), щоб ця функція була неперервною в цій точці? 

 

Схвалено на засіданні кафедри прикладної математики 

(Протокол № 4 від 25.02.2019) 

 

Завідувач кафедри                                                       П.Приставка 

 

 

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 

 



 Система менеджменту якості 

Програма фахового  вступного              

випробування  

за освітньо-професійною програмою під-

готовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» з нормативним терміном   

навчання 3 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного    

рівня «Молодший спеціаліст» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПВФ 09.01.11- 02- 2020  

Стор. 9 з 10  

 

                 (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 

     

     

     

 



 Система менеджменту якості 

Програма фахового  вступного              

випробування  

за освітньо-професійною програмою під-

готовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» з нормативним терміном   

навчання 3 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного    

рівня «Молодший спеціаліст» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПВФ 09.01.11- 02- 2020  

Стор. 10 з 10  

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     

     
 


