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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 

113 Прикладна математика (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266) 

розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за спеціальністю 113 Прикладна математика. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового списку з абітурієнтів, 

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим 

терміном за спеціальністю 113 Прикладна математика. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ОКР молодший спеціаліст – Лінійна 

алгебра та аналітична геометрія; Математичний аналіз; Диференціальні 

рівняння; Дискретна математика; Програмне забезпечення ЕОМ; 

Програмування; Інженерна та комп’ютерна графіка. 

 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

основні теоретичні положення курсів, основні методи дослідження, що 

застосовуються в лінійній алгебрі та аналітичній геометрії, математичному 

аналізі, основні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь, 

основи математичної логіки, теорії множин, комбінаторики, теорії графів, 

основи теорiї ймовірності та математичної статистики, сутність поняття 

інформації та інформаційних процесів, знання основних понять файлової 

системи, основи офісного програмного забезпечення, загальні принципи 

розв’язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного 

забезпечення загального та навчального призначення синтаксис мов 

програмування, сутність об’єктно-орієнтованого програмування, етапи 

розробки програмного забезпечення, основні принципи розробки програм, 

основні принципи застосування інструментарію по розробці програм, основні 

поняття теорії баз даних (база даних, СУБД, банк даних, моделі даних тощо), 

основи проектування БД, об’єкти СУБД MS Access, види сучасних мереж, 

методи оцінки якості роботи локальних мереж, топології та види мережевих 

кабелів, структуру та загальну схему функціонування графічних засобів, що 

реалізують графіку, програмне забезпечення для растрової графіки,  

 

 

 



5 

 

Вступник повинен вміти: 

застосовувати ці методи до розв’язання задач лінійної алгебри і 

аналітичної геометрії, математичного аналізу різного рівня складності, мати 

стійкі навички розв’язання задач, в тому числі і прикладного характеру, 

застосовувати основні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь, 

розрізняти основні типи диференціальних рівнянь і мати стійкі навички їх 

розв’язання, використовувати загальноприйняті методики для розв'язування 

задач математичної логіки, теорії множин, комбінаторики, теорії графів, вміння 

використовувати службові програми операційної системи, працювати з 

основними програмними засобами, які входять до складу пакетів програм 

Microsoft Office та Open Office, розв’язувати чисельні та оптимізаційні задачі за 

допомогою табличного процесора, аналізувати та формалізувати поставлену 

задачу, розбивати задачу на підзадачі, та виділяти структурні складові моделі 

програми, що реалізує задачу, застосовувати програмні засоби розробки 

програмного забезпечення, проектувати БД, створювати ER-діаграми та схеми 

БД, застосовувати конструкції мови SQL по створенню та модифікації БД та 

об’єктів БД, користуватись сучасним мережевим обладнанням, застосовувати 

засоби комп’ютерної графіки та мультимедіа в професійній діяльності, 

застосовувати практичні навички у використанні основних програмних 

графічних та мультимедійних пакетів, вибрати графічний засіб на основі знань 

їх основних параметрів для створення конкурентноспроможного продукту. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Лінійна алгебра та аналітична геометрія» 

Тема 1. Елементи лiнiйної алгебри. Матрицi, визначники, лiнiйнi 

рiвняння. 

Операцiї з матрицями. Обчислення визначників довiльного порядку. 

Методи розв'язування систем лiнiйних рiвнянь. 

Тема 2. Елементи векторної алгебри. 
Лiнiйні операцiї над векторами. Визначення координат, довжини вектора в 

прямокутнiй системi координат. Напрямнi косинуси. Кут мiж векторами. 

Модуль вектора. Властивості скалярного, векторного добутку двох векторiв та 

мiшаного добутку трьох векторiв. 

Тема 3. Елементи аналiтичної геометрiї: пряма на площинi i в 

просторi, площина в просторi. 

Рiвняння лiнiї на площинi. Поверхня та її рiвняння. Види рiвнянь прямої на 

площині та в просторi. Види рiвнянь площини. 

Тема 4. Елементи аналiтичної геометрiї: лiнiї та поверхнi другого 

порядку. 
Визначення лiнiй II поряку (коло, елiпс, гiпербола, парабола). Канонiчні 

рiвняння. 
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Програма навчальної дисципліни  

«Математичний аналіз» 

Тема 1. Вступ до математичного аналiзу: множини та функцiї. 

Поняття множини. Модуль дiйсного числа, властивостi модуля. Стала та 

змiнна величини. Область визначення та множина значень функцiї.Способи 

задання функцiї. Класифiкацiя елементарних функцiй. 

Тема 2. Границi функцiй. Обчислення границь. 

Визначення границі функції. Односторонні границі. Теореми про границі. 

Визначні границі та їх форми. Нескінченно малі та нескінченно великі функції. 

Порівняння нескінченно малих функцій. Розкриття невизначеностей. 

Тема 3. Неперервнiсть функцiй. Похiдна. 

Визначення неперервності функції. Неперервність деяких елементарних 

функцій. Класифікація точок розриву функції. Визначення похідної.  

Тема 4. Диференцiювання функцiй. Диференцiал. Похiднi та 

диференцiали вищих порядкiв. 
Визначення диференціалу функції. Правила обчислення диференціалу. 

Диференціали вищих порядків. Правила диференціювання. Обчислення 

похідних деяких елементарних функцій. Правило диференціювання складної 

функції. Похідні вищих порядків. 

Тема 5. Деякi теореми диференціального числення. Застосування 

диференцiального числення для дослiдження функцiй. 

Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коші. 

Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя. Формули Тейлора та 

Маклорена. Дослідження функцій. Ознака монотонності функції. Знаходження 

точок локального екстремуму функції. Напрямок опуклості та точки перегину 

графіку функції. 

Тема 6. Iнтегральне числення функцiй однiєї змiнної. Невизначений 

iнтеграл. 

Первісна та невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. 

Таблиця невизначених інтегралів. Метод безпосереднього інтегрування. 

Методи інтегрування заміною та по частинах.  

Тема 7. Iнтегральне числення функцiй однiєї змiнної. Визначений 

iнтеграл та деякi його застосування. 

Означення визначеного інтегралу. Умови існування визначеного інтегралу. 

Властивості визначеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбніца. Методи 

підстановки та інтегрування по частинах у визначеному інтегралі. Площа 

криволінійної трапеції. Площа криволінійного сектора. Довжина дуги кривої. 

Об'єм тіла обертання. Площа поверхні обертання. 

Тема 8. Диференцiальне числення функцiй багатьох змiнних. 

Границя і безперервність функцій декількох перемінних. Частинні похідні. 

Диференціал функції. Похідна за напрямком. Градієнт. Частинні похідні і 

диференціали вищих порядків. Формула Тейлора для функції двох змінних. 

Екстремуми функцій двох змінних. 
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Тема 9. Числовi ряди. Степеневi ряди 

Числовий ряд: основні визначення. Властивості рядів, що збігаються. Ряди 

з від’ємними членами. Знакоперемінні ряди. Абсолютне й умовне збігання 

рядів. Степеневі ряди: визначення і загальні зауваження. Інтервал збігання 

степеневого ряду. Властивості степеневих рядів. Застосування степеневих 

рядів. Розкладання функцій у степеневі ряди. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Диференціальні рівняння» 

Тема 1. Звичайнi диференцiальнi рiвняння I порядку. 

Диференціальні рівняння першого порядку. Геометричний зміст 

загального розв’язку диференціального рівняння. Частинний розв’язок 

диференціального рівняння. Рівняння з змінними, що розділяються. Однорідні 

диференціальні рівняння. Рівняння, що приводяться до однорідного. Лінійні 

рівняння першого порядку. Рівняння Бернуллі. Рівняння в повних 

диференціалах. 

Тема 2. Звичайнi диференцiальнi рiвняння вищих порядкiв. 
Диференціальні рівняння n – порядку. Однорідні диференціальні рівняння 

другого порядку. Лінійні однорідні рівняння другого порядку з постійними 

коефіцієнтами. Неоднорідні лінійні диференціальні рівняння другого порядку. 

Рівняння з правою частиною різного виду Методи їхнього розв’язання. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Дискретна математика» 

Тема 1. Теоpія множин. 

Основні поняття теорії множин. Операції над множинами. Аксіоматичні 

теорії. Алгебра множин. Аксіоми та теореми алгебри множин. Потужність 

множин. 

Тема 2. Комбінаторика. 
Основні комбінаторні схеми. Правила суми та добутку. Розміщення, 

перестановки, комбінації з повторенням та без. Сполучення. Властивості чисел 

Cn
k
. Трикутник Паскаля. Біном Ньютона, формули для коефіцієнтів. Зв’язок з 

кількістю підмножин. 

Тема 3. Теорія графів. 
Основні поняття теорії графів і їх властивостей. Графи орієнтовані і 

неорієнтовані. Подання графів. Основні визначення. Орграфи. Зв’язність 

орграфів. Типи зв’язності. Дерева. Неорієнтовані графи. Плоскі графи. Операції 

над графами: сума, сполучення та композиція. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Програмне забезпечення ЕОМ» 

Тема 1 Структура ПЕОМ  

Загальні властивості інформації, засоби її накопичення, передачі та 

обробки. Поняття про ЕОМ і персональні комп’ютери. Представлення 

інформації в ЕОМ. Біти, байти. Системи числення. 
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Функціональний склад ПК. Відкрита архітектура персонального 

комп’ютера, його структурна схема. Характеристики типів процесорів, 

материнських плат, елементів оперативної пам’яті, відеоадаптерів.  

Алгоритми та програми. Загальні поняття про системне програмне 

забезпечення, сервісні та прикладні програми, компілятори. 

Тема 2. Операційні системи. Графічна оболонка Windows 

Операційні системи, їх функції та призначення. Самотестування ПК під 

час завантаження. Файлові системи. Історія та версії ОС Windows. Загальні 

характеристики графічного інтерфейсу Windows. Структура і властивості вікон. 

Типи вікон Windows. Перемикання між вікнами, між програмами. Способи 

завантаження прикладних програм. Використання меню програм. Системне 

меню. Вікна діалогів. Довідкова система Windows. Налагодження графічної 

оболонки Windows. Панель керування. Створення ярликів для запуску 

прикладних програм. Керування файловою системою за допомогою програми 

Проводник. Настроювання параметрів програми. 

Тема 3. Команди обслуговування дискової підсистеми 

Запрошення операційної системи, введення команд операційної системи, 

їх загальна структура. Внутрішні та зовнішні команди. Загальносистемні 

команди. Засоби створення та обслуговування ієрархічних структур каталогів 

за допомогою команд операційної системи. Введення кількох команд в одному 

рядку. Команди обслуговування файлової системи. Перенаправлення виведення 

команд операційної системи. Створення макросів. Командні файли, їх 

використання для багатоваріантної обробки інформації. Обслуговування 

файлової системи за допомогою програм-оболонок. 

Тема 4. Архівація даних. 

Пошук, архівування, об’єднання та розбиття файлів. Тестування, корекція 

та оптимізація файлової системи за допомогою сервісних програм операційної 

системи, нортоновських утиліт, PCMark, 3DMark. Програми архівації 

(ущільнення) файлів і каталогів. Створення та обслуговування архівних файлів 

(перевірка коректності архівації), багатотомних архівів інформаційних масивів. 

Тема 5. Віруси. Програми моніторингу вірусів. Види вірусів. 

Антивірусні програми.  

Тема 6. Текстовий редактор Microsoft Word  

Редактор Microsoft Word. Створення документів, збереження файлів, 

захист документів за допомогою пароля. Способи редагування тексту, 

форматування символів, абзаців, сторінок. Використання таблиць, здійснення 

розрахунків у таблицях. Включення графічних об’єктів, ілюстрацій, 

математичних формул, побудова діаграм. Обробка великих документів, 

створення змісту документа, предметного покажчика. 

Тема 7. Електронні таблиці Microsoft Excel.  

Використання формул і математичних функцій. Обробка списків. 

Фільтрація даних. Зведені таблиці, пошук рішення. Застосування фінансових 

функцій. 
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Тема 8. Системи керування базами даних  

Типи інформаційних структур (двовимірні, ієрархічні, мережні). Загальні 

характеристики системи управління базами даних. Реляційні бази даних та їх 

проектування. Системи керування базами даних FoxPro for Windows, Visual 

FoxPro. Інтерактивний режим. Режим програмування. Проектування структури 

та створення бази даних у середовищі Access. Типи даних. Редагування 

структури таблиць. Об’єкти бази даних: таблиці, запити, форми, звіти, макроси 

і модулі. Властивості бази даних. Імпорт та експорт даних. Підтримка MS 

Access фінансових операцій: амортизація фондів, платежі за ставкою, норми 

прибутку тощо.  

 

Програма навчальної дисципліни 

«Програмування» 

Тема 1. Структурне програмування. 

Структурне програмування: принципи, основні алгоритмічні структури. 

Мова структурного програмування. Алфавіт, лексеми. Основні поняття мови: 

оператори, ідентифікатори, числа, рядки, константи. Приклади. 

Тема 2. Програмування С++. 

Зміст мови С++. Константи та їх види. Структура програми на С++. Прості 

і складені типи даних. Загальний вигляд команди присвоєння. Типи 

користувача. Змінні. Операції в C++. Арифметичні вирази. Стандартні функції. 

Потоки. Введення-виведення даних. Стандартні функції. Оператори в С++. 

Розгалуження. Класи пам’яті. Оператори повторення в С++. Програмування 

структур даних мовою. Класи та об’єкти. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Інженерна та комп’ютерна графіка» 

Тема 1. Комп’ютерна графіка 

Визначення та основні завдання комп'ютерної графіки. Області 

застосування комп'ютерної графіки. Історія розвитку комп'ютерної графіки. 

Види комп'ютерної графіки. Пристрої виведення графічних зображень, їх 

основні характеристики. Монітори, класифікація, принцип дії, основні 

характеристики. Відеоадаптер. Формати графічних файлів. Поняття кольору. 

Зоровий апарат людини, для сприйняття кольору. Адитивні та субтрактівниє 

кольору в комп'ютерній графіці. Поняття колірної моделі і режиму. Піксельна 

глибина кольору. Чорно-білий режим. Напівтоновий режим. Види колірних 

моделей (RGB, CMYK, HSB, Lab), їхні переваги й недоліки. Кодування  

кольору. 

Тема 2. Растрова графіка. 

Растрова графіка, загальні відомості. Растрові представлення зображень. 

Види растрів. Фактори, що впливають на кількість пам'яті, займаної 

растровим зображенням. Переваги і недоліки растрової графіки. Геометричні 

характеристики растра (роздільна здатність, розмір растра, форма пікселів). 

Кількість кольорів растрового зображення. Засоби для роботи з растровою 

графікою. Алгоритми стиснення RLE, LZW, Хаффмана. 
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Тема 3. Векторна графіка 

Векторна графіка. Об'єкти та їх атрибути. Структура векторної ілюстрації. 

Переваги і недоліки векторної графіки. Піксель. Бітова глибина, визначення 

числа доступних кольорів в комп'ютерній графіці. Елементи (об'єкти) 

векторної графіки. Засоби для створення векторних зображень. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, для 

кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

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

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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