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А.Студент повинен формулювати та активно володіти поняттями 

 

1.Математичний аналіз 

1. Поняття границі послідовності, границі функції в точці. 

2. Неперервні та рівномірно неперервні функції. Типи розривів. Неперервність елементарних 

функцій. 

3. Похідна та диференціал функцій однієї та кількох змінних. 

4. Формула Тейлора з різними формами залишкових членів. Основні розклади. 

5. Інтеграл Рімана, умови його існування. 

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

Рівномірна збіжність. 

7. Ряд Тейлора. Основні розклади. 

8. Формула заміни змінних у кратному інтегралі. 

9. Формули Гріна, Гаусса-Остроградського, Стокса. 

2.Теорія міри та інтеграла 
1. Конструкція міри Лебега. 

2. Вимірні функції. Критерій вимірності. 

3. Збіжність за мірою та збіжність майже всюди. 

4. Конструкція інтеграла Лебега. 

5. Теореми про граничний перехід під знаком інтеграла Лебега. 

3.Функціональний аналіз 

1. Банахові та гільбертові простори.  

2. Лінійні неперервні оператори. Норма оператора. 

3. Теорема Гана-Банаха. 

4. Принцип рівномірної обмеженості, збіжність функціоналів та операторів. 

5. Теорема Банаха про обернений оператор. 

 

 4.Теорія операторів та інтегральні рівняння. 

 

1.     Компактні оператори, спектральна теорія операторів.  

2.     Теореми Фредгольма для операторних та інтегральних рівнянь. 

3.     Основні та узагальнені функції. 

 

5.Лінійна алгебра 

1. Найбільший спільний дільник двох многочленів. Алгоритм Евкліда. 

2. Операції з матрицями. Обернена матриця.  

3. Визначники. Зміна визначника при елементарних перетвореннях. 

4. Ранг матриці. Теорема про ранг матриці. 

5. Базис та розмірність простору.  

6. Координати векторів. Формула перетворення координат. 

7. Ядро та образ лінійного відображення.  

8. Власні числа та власні вектори лінійного оператора. 

9. Діагоналізовні матриці. Критерій діагоналізовності. 

10. Процес ортогоналізації Грама-Шмідта. 

11. Симетричні матриці. Спектральна теорема. 

12. Квадратичні форми. Канонічний вигляд. Класифікація квадратичних форм. 



6.Алгебра  

1. Поняття групи. Циклічні групи, їх властивості 

2. Кільця головних ідеалів, евклідові кільця. 

7.Аналітична геометрія 
1. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, вираз через координати векторів-

співмножників. 

2. Взаємне розміщення двох прямих у просторі (умова мимобіжності, перетину, паралельності, 

збігу). 

3. Канонічні рівняння і відповідні геометричні образи кривих другого порядку та поверхонь 

другого порядку. 

8.Диференціальні рівняння 

1. Рівняння з відокремлюваними змінними та його інтегрування. 

2. Задача Коші для диференціального рівняння довільного порядку та для нормальної системи 

диференціальних рівнянь. Теорема Пеано. Теорема Пікара. 

3. Типи фазових портретів двовимірних лінійних однорідних систем (ЛОС) зі сталими 

коефіцієнтами: вузол, вироджений та дикритичний вузли, сідло, фокус, центр. 

4. Фундаментальна система розв’язків (ФСР) лінійного однорідного диференціального рівняння 

довільного порядку (ЛОР). Вронскіан. Фундаментальна матриця ЛОС. 

5. Побудова ФСР ЛОР зі сталими коефіцієнтами та ЛОС зі сталою матрицею. 

6. Метод варіації довільних сталих розв’язання лінійних неоднорідних диференціальних 

рівнянь довільного порядку та систем диференціальних рівнянь.  

7. Метод невизначених коефіцієнтів знаходження частинного розв’язку ЛНР. 

8. Стійкість та асимптотична стійкість розв’язків за Ляпуновим. 

9. Критерії стійкості та асимптотичної стійкості ЛОС зі сталими коефіцієнтами. 

10. Теорема про стійкість за першим наближенням положення рівноваги автономної системи. 

9.Інформатика та програмування 

1. Поняття виконавця та алгоритму. 

2. Поняття типу даних. 

3. Структури керування (ланцюг, розгалуження, цикл). 

10.Варіаційне числення та теорія оптимального керування механічних систем і процесів 

1. Варіаційна задача для найпростішого функціоналу. Рівняння Ейлера. 

2. Принцип максимуму Понтрягіна. 

3. Принцип оптимальності Белмана. 

11. Комплексний аналіз 
1. Поняття комплексного числа, форми запису комплексних чисел та дії над ними. 

2. Поняття похідної комплекснозначної функції комплексної змінної, геометричний зміст модуля 

і аргументу похідної. 

3. Основні властивості елементарних аналітичних функцій (дробово-лінійної, степеневої, 

показникової, логарифмічної, функції Жуковського). 

4. Інтеграл від функції комплексної змінної вздовж шляху та його основні властивості. 

5. Особливі точки функції комплексної змінної, поняття лишку, формули для обчислення лишків, 

основна  теорема про лишки. 

12.Рівняння математичної фізики 

1. Формулювання задачі Коші для хвильового рівняння і рівняння теплопровідності та їх 

фізичний зміст. 

2. Формулювання першої мішаної крайової задачі для хвильового рівняння та її фізичний зміст. 

3. Формулювання другої мішаної крайової задачі для рівняння теплопровідності та її фізичний 

зміст. 

4. Формулювання третьої зовнішньої крайової задачі для рівняння Пуассона та її фізичний зміст. 

5. Поняття коректності (за Адамаром) постановки задачі математичної фізики. 

13.Теорія ймовірностей 
1. Загальне означення випадкової величини та вектора, борельова σ-алгебра, критерій 

вимірності. 

2. Функція розподілу та її властивості, породжена міра Лебега-Стілтьєса. 



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

величинами. 

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

5. Математичне сподівання добутку  та дисперсія суми незалежних величин. 

6. Граничні теореми Пуассона, Муавра-Лапласа. 

7. Посилений закон великих чисел Колмогорова. 

8. Класична центральна гранична теорема. 

  14.Математична статистика 

1. Статистики, оцінки та їх властивості. 

2. Статистичні критерії, рівень та потужність, найбільш потужні критерії. 

3. Властивості вибіркових моментів. 

4. Теорема Крамера-Рао для скалярного параметра. 

5. Конзистентність оцінок максимальної вірогідності, інформація за Кульбаком. 

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

         

        15. Теоретична механіка 

1. Основні поняття теоретичної механіки: матеріальна точка, система точок, абсолютно тверде 

тіло, суцільне середовище. Простір і час в класичній механіці. Маса і кількість руху. Механічні 

сили та їх властивості. Основні закони механіки. 

2. Абсолютна швидкість та абсолютне прискорення. Прискорення Коріоліса. 

3. Основні задачі динаміки точки. Диференціальні рівняння руху точки. 

4. Принцип можливих переміщень. Загальне рівняння статики. Принцип Даламбера–Лагранжа. 

Загальне рівняння динаміки. 

5. Варіаційні принципи механіки. Принцип Гамільтона. 

6. Основні положення та поняття стійкості рівноваги та стійкості руху матеріальної системи. 

      16. Опір матеріалів 

1. Класичні гіпотези міцності: I,II,III,IV та гіпотеза Мора. 

2. Задача Ейлера про стійкість стиснутого стержня. 

      17. Основи механіки суцільних середовищ 

1. Модель суцільного середовища. Гіпотези суцільності і неперервності. 

2. Зовнішні і внутрішні сили, масові і поверхневі сили. Напруження, деформації. Тензор 

напружень, тензор деформацій. 

3. Способи завдання руху суцільного середовища за Лагранжем і Ейлером. 

4. Модель ідеальної рідини. Рівняння Ейлера. 

5. Модель в’язкої (ньютонівської) рідини. Закон Ньютона. Рівняння Нав’є–Стокса. 

     18. Теоретична гідромеханіка 

1. Модель в’язкої (ньютонівської) рідини. Закон Ньютона. Рівняння Нав’є–Стокса. 

2. Модель примежового шару. 

     19. Теорія пружності 

1. Змінні Лагранжа та Ейлера. Розклад локального руху суцільного середовища на обертову та 

деформаційну складову. Тензор малих деформацій Коші. 

2. Тензор напружень, його інваріанти та головні напруження. Співвідношення Коші між 

компонентами вектора на довільній площадці та компонентами тензора. 

3. Постановка задач теорії пружності в напруженнях, рівняння Бельтрамі–Мічела. 

4. Постановка задач теорії пружності в переміщеннях, рівняння Нав’є. 

     20. Чисельні методи задач механіки 

1. Інтерполяційний поліном в формі Ньютона з розділеними різницями. Інтерполяційний 

поліном в формі Ньютона для рівних проміжків. 

2. Метод Ньютона розв’язку нелінійних рівнянь. Метод хорд. 

     21. Аеродинаміка та теорія тепломасообміну 

1. Інтегрування рівняння балансу енергії для адіабатичного руху ідеального досконалого газу. 

Адіабата Пуасона 

2. Розповсюдження малих збурень у середовищі, що знаходиться в стані спокою. Одновимірний 

випадок. Розв’язок Даламбера. Швидкість звуку. 

     22. Коливальні системи 



1. Лінійний гармонічний осцилятор. Фазова площина. Положення рівноваги і особливі точки. 

2. Лінійний осцилятор зі згасанням. Добротність. 

 

 

 

 

Змінні Лагранжа та Ейлера. Розклад локального руху суцільного середовища на обертову та 

деформаційну складову. Тензор малих деформацій Коші. 

 

 

 

Б. Студент має вміти доводити такі теореми: 

1.Математичний аналіз 

1. Теореми про три послідовності, про арифметичні дії зі збіжними послідовностями. 

2. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа та Коші. 

3. Властивості суми функціонального ряду: теореми про неперервність, інтегровність, 

диференційовність. 

4. Теорема Банаха про стискаючі відображення. 

5. Необхідні й достатні умови диференційовності функцій кількох змінних. 

6. Формула Ньютона-Лейбніца. 

7. Теорема про інтегровність неперервної функції. 

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

 

2.Теорія міри та інтеграла 

1. Теорема про σ-адитивність інтеграла Лебега. 

2. Теорема Лебега про мажоровану збіжність під знаком інтеграла Лебега. 

 

3.Функціональний аналіз 

1. Повнота простору лінійних неперервних функціоналів. 

2. Теорема про ортогональний  розклад гільбертового простору. 

3. Загальний вигляд лінійного неперервного функціонала в гільбертовому просторі. 

4. Теорема про спектр компактного оператора. 

 

4.Лінійна алгебра 

1. Теорема про ранг матриці. 

2. Теореми Кронекера-Капеллі про сумісність і визначеність системи лінійних рівнянь. 

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

4. Закон інерції дійсних квадратичних форм. 

5. Метод ортогоналізації Грама-Шмідта. Ортонормовані бази. 

 

5.Алгебра  

1. Теорема Лагранжа про порядки групи та підгрупи. 

2. Дія групи на множині і лема Коші-Фробеніуса-Бернсайда. 

3. Основна теорема про гомоморфізми груп. 

 

6.Аналітична геометрія 

1. Оптичні властивості еліпса, параболи. 

2. Теорема про хорду кривої другого порядку. 

3. Теореми про інваріанти кривої другого порядку. 

 

7.Диференціальна геометрія та механіка 

1. Теорема про кривину кривої. 

 

8.Диференціальні рівняння 

1. Теорема існування фундаментальної системи розв’язків ЛОС. 



2. Вронскіан і критерій фундаментальності системи розв’язків ЛОР. 

3. Теорема про загальний розв’язок ЛОС. 

4. Перший інтеграл нормальної системи та його аналітичний критерій. 

5. Знаковизначені функції. Теорема Ляпунова про стійкість положення рівноваги автономної 

системи.  

 

9.Варіаційне числення та теорія оптимального керування механічних систем і процесів 

1. Теорема Вейєрштраса про достатні умови екстремуму функціоналу.  

2. Теорема Якобі про достатні умови екстремуму функціоналу. 

 

10.Комплексний аналіз 

1. Теорема про диференційованість функцій комплексної змінної. Умови Коші-Рімана. 

2. Теорема Ліувілля для аналітичних функцій.. 

3. Теорема про аналітичність суми степеневого ряду в крузі збіжності. 

4. Теорема про розвинення функцій в ряд Лорана. 

 

11.Рівняння математичної фізики 

1. Формула Д’Аламбера розв’язання задачі Коші для рівняння коливань струни.. 

2. Принцип максимуму для розв’язку однорідного рівняння теплопровідності. 

3. Єдиність розв’язку задачі Коші для рівняння теплопровідності. 

4. Фундаментальний розв’язок рівняння Лапласа (випадки n=2, n=3) та його фізичний зміст. 

5. Теорема Ліувілля для гармонічної функції. 

 

12.Теорія ймовірностей 

1. Теорема про основні властивості функції розподілу. 

2. Теорема про функцію розподілу суми незалежних величин. 

3. Гранична теорема Пуассона. 

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. 

 

13. Математична статистика 

1. Теорема про властивості відносної частоти у схемі Бернуллі. 

2. Теорема про функцію розподілу порядкових статистик. 

3. Теорема про обчислення інформації за Фішером. 

4. Теорема про моменти вибіркових моментів. 

5. Теорема про інваріантність оцінки максимальної вірогідності. 

 

14.Інформатика та програмування 

1. Перша теорема про рекурентні співвідношення. 

2. Друга теорема про рекурентні співвідношення. 

 

          15. Теоретична механіка 

1. Теореми про пару сил та її властивості. Теорема про зведення довільної просторової системи 

сил до еквівалентної системи. 

2. Теорема про складання швидкостей в складному русі матеріальної точки. Теорема Коріоліса. 

3. Теорема про рух центру інерції системи матеріальних точок. 

 

         16. Основи механіки суцільних середовищ 

1. Теорема Коші–Гельмгольця. 

2. Друга теорема Гельмгольця. 

3. Динамічна теорема Кельвіна про вихори. 

         17. Теорія пружності 

1. Закон парності дотичних напружень. 



2. Теорема Бетті (про взаємність робіт). 

3. Виведення рівнянь в напруженнях. 

         

 

 

В. Студент має розв’язувати задачі таких типів: 

1) Знаходити границі послідовностей та функцій. 

2) Досліджувати функції за допомогою похідної та будувати їх графіки. 

3) Обчислювати площу, довжину дуги, роботу, потік, використовуючи інтеграл Рімана 

та кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли. 

4) Розкладати функції в ряди Тейлора та Фур'є. 

5) Досліджувати функції багатьох змінних на екстремум та умовний екстремум. 

6) Досліджувати аналітичність функції 

7) Обчислювати інтеграли за допомогою теореми про лишки. 

8) Розв'язувати рівняння в частинних похідних методом Фур'є. 

9) Розв'язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь методами Гауса, Крамера, 

матричним методом. 

10) Розкладати вектор за базисом. 

11) Розв'язувати задачі статики, кінематики, динаміки та аналітичної механіки. 

12) Розв'язувати диференціальні рівняння та системи диференціальних рівнянь методами 

Ейлера та Рунге-Кутта. 

13) Дослідження на екстремум функціоналів. 

14) Знаходження екстремалей в варіаційних задачах з рухомими границями. 

15) Ізопериметричні зададачі віріаційного числення. 

16) Задачі оптимального керування за допомогою принципу максимуму Понтрягіна. 

17) Розв'язувати задачу Коші для диференціальтних рівнянь першого, другого та вищих 

порядків. 

18) Виводити хвильове рівняння поздовжніх коливань стержня. 

19) Дослідження коливальної системи на основі моделі гармонічного осцилятора. 

20) Дослідження вільних і вимушених коливань системи. 

21) Будувати епюри внутрішніх зусиль в плоских статично визначених стержневих 

системах. 

22) Розкривати статичну невизначеність плоских стержневих системах. 

23) Розраховувати на міцність та жорсткість при розтязі–стиску, зсуві, крученні та згині 

плоских стержневих систем. 

24) Розраховувати геометричні характеристики плоских перерізів. 

25) Знаходити розподіл переміщень та напружень в стержнях, що знаходяться під дією 

об’ємних сил. 

26) Знаходити стаціонарні розподіли температур в стержні при різних умовах 

теплообміну на його кінцях. 

27) Визначати напружено-деформований стан в точках стінок циліндричних та 

сферичних резервуарів, які знаходяться під внутрішнім тиском. 

28) Розв’язувати задачі механіки ідеальної рідини, застосовуючи інтеграл Бернуллі. 
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