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А. Вступник повинен формулювати та активно володіти поняттями: 
 

1. Математичний аналіз 

1. Поняття границі послідовності і функції. 

2. Неперервні функції. 

3. Похідна і диференціал функцій однієї змінної. 

4. Інтеграл Рімана, умови його існування. Формула Ньютона - Лейбніца. 

5. Числові та функціональні ряди. Сума ряду, ознаки збіжності. Абсолютна збіжність. 

Рівномірна збіжність. 

6. Степеневий ряд, множина його збіжності. 

7. Ряд Тейлора. Основні розклади. 

8. Теорема Банаха про стискаючі відображення. 

9. Необхідні й достатні умови диференційовності функцій кількох змінних. 

10. Достатні умови локального екстремуму функції кількох змінних. 

11. Формула зведення кратного інтеграла по брусу до повторного. 

12. Достатні умови збіжності ряду Фур'є в точці. 

 

2. Теорія міри та інтеграла 

1. Міра Лебега. 

2. Інтеграл Лебега. 

3. Теореми про граничний перехід під знаком інтеграла Лебега. 

 

3. Функціональний аналіз 

1. Банахові простори. Приклади. 

2. Гільбертів простір. Ортонормовані базиси.  

3. Загальний вигляд лінійного неперервного функціонала в гільбертовому просторі.  

4. Лінійні, неперервні, обмежені оператори. Норма оператора. 

5. Принцип рівномірної обмеженості. 

 

4. Лінійна алгебра 

1. Матриці та дії над ними. Ранг матриці. Обернена матриця. 

2. Визначники, їх властивості та застосування. 

3. Власні числа і власні вектори. 

4. Евклідові та унітарні простори. 

5. Симетричні, ортогональні та унітарні матриці. 

6. Формули зміни координат вектора і матриці лінійного перетворення при зміні бази. 

7. Канонічний вигляд самоспряженого оператора в евклідовому просторі. 

 

5. Теорія ймовірностей 
1. Аксіоми теорії ймовірностей. 

2. Означення незалежності випадкових подій та випадкових величин. 

3. Загальне означення випадкової величини та вектора. 

4. Функція розподілу випадкової величини та її властивості. 

5. Щільність розподілу випадкової величини та її властивості. 

6. Функції від випадкової величини, перетворення величин, апроксимація простими 

величинами. 

7. Приклади обчислення математичного сподівання (дискретний та неперервний випадки). 

8. Математичне сподівання добутку  та дисперсія суми незалежних величин. 

9. Посилений закон великих чисел Колмогорова. 

10. Класична центральна гранична теорема для однаково розподілених випадкових величин. 

11. Граничні теореми Пуассона, Муавра-Лапласа. 

12. Загальне визначення умовного  математичного сподівання. Існування та єдиність. 

13. Теорема Колмогорова про три ряди. 
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6. Математична статистика 

1. Поняття консистентності, незміщеності та ефективності оцінок. 

2. Статистичні критерії, рівень та потужність, найбільш потужні критерії. Теорема Неймана-

Пірсона. 

3. Критерій Χ 2 для перевірки незалежності ознак. 

4. Інформація за Фішером.  

5. Теорема Крамера-Рао для скалярного параметра. 

6. Розподіли Χ 2, Стьюдента і Фішера-Снедекора. 

7. Теорема Глівенка-Кантеллі та її застосування. 

8. Метод моментів, його конзистентність. 

9. Незміщені оцінки з мінімальною дисперсією. Теорема Блекуела-Рао-Колмогорова. 

10. Побудова вірогідних інтервалів для  середнього та дисперсії нормальної вибірки. 

11. Метод найменших квадратів в регресійному аналізі. 

12. Класичний лінійний дискримінантний аналіз. 

13. Однофакторний дисперсійний аналіз. Тест Фішера для перевірки однорідності середніх.  

 

7. Теорія випадкових процесів 
1. Випадкові процеси з незалежними приростами. Вінерівський та пуассонівський процеси. 

2. Процеси, стаціонарні у широкому та вузькому розумінні. Теорема Карунена.  

3. Гауссівські процеси. 

4. Мартингали. Основні властивості та приклади. 

5. Марковські ланцюги, перехідні ймовірності, рівняння Колмогорова-Чепмена. 

6. Пряма та обернена теорема Колмогорова для марковських ланцюгів. 

 

 

Б. Вступник має вміти доводити такі теореми: 
 

1. Теорія ймовірностей 

1. Теорема про основні властивості функції розподілу. 

2. Теорема про функцію розподілу та щільність суми незалежних величин. 

3. Теорема про обчислення математичного сподівання функціїї випадкової величини через її 

функцію розподілу. 

4. Теорема про математичне сподівання добутку незалежних величин. 

5. Теорема про лінійні перетворення нормальних векторів.  

6. Теорема Чебишева про закон великих чисел. 

7. Класична центральна гранична теорема для однаково розподілених доданків. 

 

2. Математична статистика 

1. Теорема про властивості відносної частоти у схемі Бернуллі. 

2. Теорема про обчислення інформації за Фішером. 

3. Теорема про моменти вибіркових моментів. 

4. Теорема про інваріантність оцінки максимальної вірогідності. 

 

 

 

Порядок оцінювання 
 

Типовий екзаменаційний білет містить 4 запитання: два з частини А і два з частини Б. Відповідь на 

кожне питання оцінюється в 20 балів. Ще 20 балів вступнику нараховується за дослідницьку 

пропозицію. Загалом максимальна оцінка за іспит становить 100 балів. 

 


