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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових вступних випробувань та співбесід для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра (магістра) на спеціальність 113 «Прикладна 

математика» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету. Програму розроблено професорсько-

викладацьким складом кафедри технічної механіки факультету будівництва та 

дизайну на основі інтегрованих навчальних планів підготовки бакалавра за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки  України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 113 «Прикладна 

математика». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів, що вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

(магістра) на спеціальність 113 «Прикладна математика». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (магістра) на 

спеціальність 113 «Прикладна математика». 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Програма вступного фахового випробування для здобуття магістерського 

рівня вищої освіти на основі здобутого рівня бакалавра (магістра) за 

спеціальністю 113 “Прикладна математика” містить основні питання з 

наступних дисциплін. 

 

ПРОГРАМУВАННЯ 

Вступ в алгоритмізацію і програмування на ЕОМ. Основні поняття і 

практичні навички роботи з ПЕОМ. Інформація і інформатика. Алгоритми і 

питання алгоритмізації. Засоби запису алгоритмів. Алгоритмічні конструкції в 

мовах програмування. Організація запровадження/висновку на зовнішні 

пристрої ПЕОМ. Засоби тестування і налагодження програм. 

Технологія опрацювання програм на мовах програмування Фортран, С, С++, 

Pascal. Вступ в технологію програмування. Одержання програми, що 

виконується на ЕОМ, засобом трансляції. Алгоритмічна мова програмування 

С++. Синтаксис і семантика операторів мови С. Оператори, що виконуються і 

невиконувані оператори мови. Оператори організації робочої програми. 

Програмування запровадження/висновку. Функції і підпрограми. Принципи 

реалізації програм машинної графіки. Засоби налагодження програм.  
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Операційні системи. Взаємодія ЕОМ з користувачем. Введення в ОС і 

апаратні засоби ЕОМ. Основні функції операційних систем. Засоби організації 

записів на зовнішніх носіях. Інтерфейс ОС – користувач. Приклад операційної 

систем Unix і Windows ПЕОМ. Математичне забезпечення ЕОМ. Пакети 

прикладних програм. 

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ 

Загальні поняття і визначення диференціальних рівнянь. Диференціальні 

рівняння першого порядку. Закони складання диференціальних рівнянь. 

Геометрична ілюстрація диференціальних рівнянь першого порядку 

розв’язаних щодо похідної. Диференціальні рівняння із розділеними змінними.  

Рівняння першого порядку, що зводяться до рівнянь з розділеними 

змінними». 

Лінійне диференціальні рівняння першого порядку. Загальний розв’язок. 

Методи інтегрування. Рівняння Бернуллі. 

Диференціальні рівняння першого порядку в повних диференціалах. 

Інтегруючий множник. Особливі точки, їх класифікація. Геометрична 

ілюстрація. 

Диференціальні рівняння першого порядку не розв’язувані щодо похідної. 

Рівняння Лагранжа, Клеро, Рікатті. 

Теореми про існування і єдиність розв’язку диференціального рівняння 

першого порядку. Принцип стислих відображень. 

Лінійні диференціальні рівняння другого порядку. Загальний і частковий 

розв’язки однорідного рівняння другого порядку. Частинні розв’язки 

неоднорідного рівняння. Метод варіацій довільних сталих. 

Знаходження частинних розв’язків неоднорідного диференціального 

рівняння по виду правої частини. Задача Коші. 

Диференціальні рівняння n-го порядку. Зниження порядку 

диференціального рівняння. ЛДР з постійними коефіцієнтами. 

Рівняння Ейлера. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння. Засоби 

знаходження загального розв’язку однорідного рівняння і частинного рішення 

неоднорідного диференціального рівняння. Інтегрування лінійних 

диференціальних рівнянь за допомогою рядів. 

Інтегрування диференціальних рівнянь за допомогою рядів Фур’є. 

Метод малого параметру і його застосування при розв’язуванні 

квазілінійних диференціальних рівнянь. 

Системи диференціальних рівнянь. Загальні поняття інтегрування ЛДР з 

постійними коефіцієнтами шляхом приведення до одного рівняння вищого 

порядку. Матричне подання ЛДР. 

 

ЧИСЛОВІ МЕТОДИ 

Числові методи як важливий розділ сучасної математики. Роль числових 

методів у виникненні обчислювальної математики. 

Числові методи лінійної алгебри. Метод Гауса. Зв’язок методу Гауса з 

розвиненням матриці на множники. Теорема про LU-розвинення. Метод Гауса з 
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вибором головного елемента. Обчислення визначників та оберненої матриці. 

Метод простої ітерації. Метод січних. Метод Ньютона. Метод градієнтного 

спуску. Збіжність методу простих ітерацій і методу Ньютона. Числові методи 

розв’язування систем нелінійних рівнянь. 

Числові методи вирішення проблеми власних значень. Постановка задачі. 

Методи визначення власних значень і власних векторів матриць. Метод 

ітерацій. Метод Якобі. 

Інтерполяція і наближення функцій. Постановка задачі інтерполяції. 

Алгебраїчна і лінійна інтерполяція. Інтерполяційний поліном у формі Лагранжа 

і Ньютона і зв’язок між ними. Похибки інтерполяції. Середньоквадратичне і 

рівнополярне наближення. Метод найменших квадратів. Сплайни. Алгоритм 

побудови кубічних сплайнів. 

Числове інтегрування. Постановка задачі. Формула прямокутників, 

трапецій, Сімпсона. Квадратурні формули інтерполяційного типу. Квадратурні 

формули Гауса. Апостеріорна оцінка похибки методом Рунге. Метод 

підвищеної точності Річардсона. Числове диференціювання. Постановка задачі. 

Найпростіша формула числового диференціювання. Числове диференціювання 

для рівновіддалених точок на основі інтерполяційної формули Лагранжа і 

Ньютона. 

Числові методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних 

рівнянь. Метод Ейлера, «предиктор-коректор», модифікований метод Ейлера, 

метод Рунге-Кутта четвертого порядку точності, метод Адамса. 

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕОМ 

Алгоритми. Поняття алгоритму. Форми представлення алгоритмів. Приклад 

алгоритму – алгоритм Евкліда. Особливості алгоритмів. Властивості 

алгоритмів: скінченність, визначеність, введення, вивід, ефективність. Способи 

формального визначення алгоритмів. Поняття про аналіз алгоритмів і способи 

аналізу алгоритмів. 

Інформаційні структури. Приклад інформаційної структури, що описує 

колоду гральних карт для розкладу пасьянсу. Операції над машинним 

представленням колоди гральних карт. Алгоритми додавання карти в колоду і 

підрахунку кількості карт у колоді. 

Поняття про лінійні списки. Визначення і властивості лінійного списку. 

Операції над лінійними списками. Різновиди лінійних списків: стеки, черги і 

теки. 

Організація лінійних списків при послідовному розподілі пам’яті. Операції 

над списками при їхній реалізації на послідовному розподілі пам’яті: базові 

операції, обробка станів недостачі і переповнення. Стратегія зустрічного росту 

двох лінійних списків на послідовному розподілі. 

Поняття про циклічні списки. Відмінності циклічних списків від лінійних 

списків. Операції над циклічними списками. Приклади застосування циклічних 

списків. Алгоритм додавання багаточленів Алгоритм множення багаточленів. 

Поняття про двозв’язні списки. Відмінності двозв’язні списків від 

однозв’язних списків. Структури даних для представлення двозв’язних списків. 
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Операції над двозв’язними списками. Приклади застосування двозв’язних 

списків. Задача моделювання руху ліфта. 

Сортування. Застосування сортування. Формальна постановка задачі 

сортування. Базова термінологія. Внутрішнє і зовнішнє сортування Приклад 

ефективного вирішення задачі упорядкування інформації про виборчі дільниці 

за допомогою сортування. 

 

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

Висловлення. Висловлювальні форми. Операції алгебри висловлень. 

Формули та підформули алгебри висловлень. Порядок виконання операцій. 

Таблиці істинності. Тавтології, суперечності. Логічно еквівалентні 

(рівносильні) формули алгебри висловлень, еквівалентні перетворення. 

Булеві функції. Реалізація булевих функцій формулами та схемами із 

функціональних елементів. 

Геометрична інтерпретація функцій алгебри логіки. 

Розкладання булевих функцій по змінним. Нормальні форми та алгоритми 

їх побудови. 

Функціонально повні системи. Двоїстість. Закон двоїстості. 

Проблема оптимального синтезу схем з функціональних елементів. 

Числення висловлень. Система аксіом числення висловлень. Правила 

виведення. Змістовна інтерпретація від правил виводу. Формальне доведення. 

Виведення всіх наслідків з даних посилок. Теорема дедукції. Недоречність та 

повнота числення висловлень. 

Предикат. Квантори. Заперечення формул з кванторами. 

Числові квантори. Рівносильність формул логіки предикатів. Логічно 

загальнозначущі (тотожно істинні) та виконувані формули логіки предикатів. 

Числення предикатів. Аксіоми числення предикатів і правила виведення. 

Теорема дедукції в численні предикат Принципи побудови формальних теорій. 

Теорії, інтерпретації, моделі. Несуперечність, повнота, незалежність 

аксіоматичних теоріях. 

Теорії першого порядку (прикладні числення предикатів). Найпростіші 

теорії першого порядку: напівгрупи, півкільце, кільце, поле; теорія часткового 

упорядкування. 

Числення з рівністю. Формальна арифметика. 

Загальне поняття алгоритму. Основні вимоги до алгоритмів. Підходи до 

уточненню поняття «алгоритм». 

Поняття про машину Тьюринга. Теза Тьюринга. 

Нормальний алгоритм Маркова. Принцип нормалізації. 

Поняття про рекурсивні функції. Теза Черча. Обчислювальність та 

розв’язуваність. Математична логіка в обчислювальних науках, обчислювальна 

складність алгоритмів та задач. 

Безлічі. Функції. Відношення і предикати. Логічні позначення. Посилання. 

Обчислювальні функції. Алгоритми або обчислювальні процедури Машина 

з необмеженими регістрами. N обчислювальні функції. Розв’язні предикати і 

проблеми. Обчислювальність на інших областях. 
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Породження обчислювальних функцій. Основні функції. З’єднання програм. 

Підстановка. Рекурсія. Мінімізація інші підходи до обчислювальності. Теза 

Черча. Інші підходи до чисельності. Частково рекурсивні функції дель-Кліні). 

Відступ: примітивно рекурсивні функції. Тьюрингова обчислювальність.  

Нумерація обчислювальних функцій. Нумерація програм. Нумерація 

обчислювальних функцій.  

 

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 

Предмет дисципліни «Методи оптимізації». Основні поняття. Класифікація 

моделей. Історична довідка. Види моделей оптимізації. Унімодальні функції. 

Методи одномірної оптимізації. Багатомірні задачі оптимізації. Умовна 

оптимізація. 

Лінійне програмування. Принцип оптимальності в плануванні та управлінні. 

Загальна задача оптимального програмування.  Форми запису задачі лінійного 

програмування. Математичний апарат лінійного програмування. Геометрична 

інтерпретація задачі. Симплексний метод розв'язання задачі лінійного 

програмування.  

Транспортна задача. Класична постановка. Транспортна задача за критерієм 

часу.  

Моделі оптимізації на графах. Задача комівояжера. Задача про оптимальний 

потік. 

Задачі та методи багатокритеріальної оптимізації. Задачі мережевого 

планування. Моделі прийняття рішень. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 

завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів 

відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 
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Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 
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