


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програму складено відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України 

«Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра». 

Додаткове вступне випробування проводиться на підставі оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОНУ 

«Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, здобутого за іншою 

спеціальністю, з використанням загальнодержавних методів комплексної 

діагностики (складення комплексного кваліфікаційного державного екзамену). 

Метою додаткового вступного випробування є перевірка та оцінювання 

теоретичної і практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з 

основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, 

положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки 

фахівців. 

Додаткове вступне випробування зі спеціальності 113 «Прикладна 

математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» освітнього рівня 

«магістр», проводиться екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом 

ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка, на підставі програми, затвердженої на засіданні приймальної комісії. 

Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В роботі 

екзаменаційної комісії беруть участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, 

що включені до складу іспиту. Екзамен проводиться шляхом виконання та 

подальшої оцінки комплексного кваліфікаційного завдання. 

 

2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Фахове вступне випробування проводиться через виконання тестових 

завдань, до складу якого входить комплекс питань з наступних дисциплін. 

• Математичний аналіз 

◦ Визначення границі послідовності 

◦ Похідні функцій 

◦ Визначення площі фігури обмеженої лінією 

◦ Визначення довжини лінії 

◦ Визначення об'єму тіла обертання 

◦ Ротор векторного поля 

• Математична логіка 

- Клас еквівалентності 

- Закони Моргана 

- Тавтологія 

- Відношення 



• Програмування 

◦ Базові оператори мови програмування 

◦ Оператори управління програмою 

◦ Команди передпроцесорної обробки  

◦ Правила роботи з функціями 

◦ Основні принципи роботи з файлами 

• Алгебра та геометрія 

◦ Лінійні простори 

◦ Опорні вектори 

◦ Визначники 

◦ СЛАР 

◦ Взаємне розташування геометричних фігур на площині та в просторі 

◦ Базис векторів 

◦ Поверхні 

• Методи оптимізації та дослідження операцій 

◦ Знаходження оптимального розв'язку задачі 

◦ Знаходження оптимального розв'язку двоїстої задачі 

◦ Задача про призначення 

• Диференційні рівняння 

◦ Однорідні диференційні рівняння 

◦ Неоднорідні диференційні рівняння 

◦ Звичайні диференціальні рівняння  

◦ Диференціальні рівняння в частинних похідних  

◦ Нелінійні диференціальні рівняння 

• Архітектура ЕОМ 

◦ Адресація пам'яті ЕОМ 

◦ Робота з регістрами 

◦ Оператори мови Assembler 

• Теорія ймовірностей і математична статистика 

◦ Означення ймовірності події 

◦ Визначення ймовірностей залежних та незалежних подій 

◦ Формула повної ймовірності 

◦ Коефіціент коваріації 

• Функціональний аналіз 

◦ Гільбертовий простір 

◦ Вимірність простору 




