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А.Студент повинен формулювати та активно володіти поняттями 

 

1.Актуарна та фінансова математика 

1. Ймовірність банкрутства та не банкрутства в моделях ризику.          

2. Хедж-стратегія інвестора та справедлива вартість в опціонах Європейського та 

Американського типів. 

2.Диференціальні рівняння з частинними похідними  

1. Постановка задачі Діріхле для невиродженого, еліптичного диференціального рівняння з 

частинними похідними 2-го порядку, записаного в дивергентній формі. Означення класичного 

розв'язку. 

2. Постановка ІІІ крайової задачі (задачі Н'ютона) для невиродженого, еліптичного 

диференціального рівняння з частинними похідними 2-го порядку, записаного в дивергентній 

формі. Означення класичного розв'язку. 

3. Постановка задачі Неймана для невиродженого, еліптичного диференціального рівняння з 

частинними похідними 2-го порядку, записаного в дивергентній формі. Означення класичного 

розв'язку. 

4. Постановка основних крайових задач для загального хвильового рівняння. Означення 

класичних розв'язків. 

3.Теорія наближень 

1. Величина та елемент найкращого наближення. Проблеми існування та єдиності елемента 

найкращого наближення. 

2. Системи Гаара (Чебишова). 

3. Многочлени Чебишова. 

4. Поняття про прямі та обернені теореми теорії наближення.  

4.Математичні основи захисту інформації 

1. Означення симетричної та асиметричної криптосистем. 

2. Основні задачі сучасної криптографії (конфіденційність, аутентифікація, цілісність, 

неможливість відмови від авторства) 

3. Означення цифрового підпису. 

4. Формулювання задачі факторизації. 

5. Означення дискретного логарифма.  

5.Алгебраїчна геометрія та її застосування в криптології 

1. Означення афінного і проективного алгебраїчного многовиду. 

2. Топологія Зариського на многовидах 

3. Регулярні відображення многовидів. 

4. Еліптичні криві. Застосування для задачі Діффі-Хеллмана. 

6.Сучасна топологія 

1. Симпліціальні комплекси. Симпліціальні гомології. 

2. Клітковий простір (CW-комплекс). 

3. Гомотопні відображення та гомотопічна еквівалентність. 

4. Фундаментальна група. 

5. Накриття та розшарування. 

 

7.Динамічні системи 

1. Неперервна динамічна система (топологічний потік). Дискретна динамічна система (каскад). 

Рух. Траєкторія. Точка спокою. Цикл. Інваріантна множина. 



2. Граничні множини траєкторій. Стійкість за Лагранжем. Стійкість за Пуассоном, рекурентні 

точки. Множина наблукаючих точок. 

3. Мінімальна множина. Транзитивний рух. Рекурентний рух. 

4. Поняття структурної стійкості динамічних систем. Система Морса-Смейла. Потік та каскад 

Аносова. 

5. Порядок Шарковського. 

 

8.Дослідження операцій 

1. Загальна задача лінійного програмування та двоїста до неї задача. Основна теорема двоїстості та 

теорема рівноваги. 

2. Матричні ігри та їх розв’язність у чистих та мішаних стратегіях. 

 

9. Математична економіка 

 

1. Функція попиту споживача. Слабка аксіома виявленої переваги. Компенсована за Слуцьким зміна 

цін. Необхідні і достатні умови виконання слабкої аксіоми виявленої переваги для функції 

попиту. 

2. Теорія виробництва. Задача максимізації прибутку. Властивості відповідності пропозиції фірми і 

властивості функції прибутку. 

3. Несхильність до ризику та її характеристики: непевний еквівалент лотереї, ймовірнісна премія. 

властивості функції корисності приймаючого рішення. 

10.Математичні моделі в природознавстві 

1. Принципи математичного моделювання. 

2. Ієрархічний підхід при побудові математичних моделей. 

 

                 11. Нелінійний аналіз та його застосування 

1. Простори Соболєва     ( ) та їх елементарні властивості.  

2. Перша варіація та рівняння Ойлера-Лагранжа для інтегрального функціонала. 

3. Означення компактного нелінійного оператора. 

12. Узагальнені функції та їх застосування 

1. Простір основних функцій і простір узагальнених функцій (в сенсі Соболєва-Шварца), носій 

основної і узагальненої функції.  

2. Регулярні і сингулярні узагальнені функції, регуляризація узагальнених функцій.  

3. Диференціювання узагальнених функцій.   

 

Б. Студент має вміти доводити такі теореми: 

1.Актуарна та фінансова математика 

1. Теорема про інтегро-диференціальне рівняння для ймовірності не банкрутства в класичній 

моделі ризику. 

2. Теорема про існування мінімального хеджу для опціонів Європейського типу. 

2.Диференціальні рівняння з частинними похідними  

1. Вивести означення узагальненого розв'язку задачі Діріхле для невиродженого, еліптичного 

диференціального рівняння з частинними похідними 2-го порядку, записаного в дивергентній 

формі. Довести його існування та єдиність. 

2. Вивести означення узагальненого розв'язку ІІІ (ІІ) крайової задачі (задачі Н'ютона) для 

невиродженого, еліптичного диференціального рівняння з частинними похідними 2-го 

порядку, записаного в дивергентній формі. Довести його існування та єдиність. 

3. Довести існування узагальнених розв'язків задачі Неймана для невиродженого, еліптичного 

диференціального рівняння з частинними похідними 2-го порядку, записаного в дивергентній 

формі. 

 

3. Теорія наближень 

1. Теорема Бореля про існування елемента найкращого наближення скінченновимірним 

підпростором. 

2. Теорема Чебишова про альтернанс у випадку наближення алгебраїчними многочленами. 



3. Нерівність Бернштейна для похідної тригонометричного полінома. 

 

4. Математичні основи захисту інформації 

1. Криптосистема RSA: опишіть процеси зашифровування та розшифровування, обгрунтуйте 

коректність алгоритму. 

2. Описати алгоритм Діффі-Хеллмана встановлення спільного таємного значення та 

обгрунтувати його коректність. 

3. Теорема про скінченні поля.  

 

5. Алгебраїчна геометрія та її застосування в криптології 

1. Теорема про будову кільця регулярних функцій на многовиді 

2. Теорема про зв'язок афінних і проективних многовидів. 

3. Теорема про відповідність між многочленами і функціями для нескінченних полів. 

 

6. Сучасна топологія 

1. Теорема про фундаментальну групу кола. 

2. Теорема Борсука про продовження гомотопії. 

3. Теорема Пуанкаре про граничне відображення. 

 

7. Динамічні системи 

1. Теорема про замкненість та інваріантність  -граничної множини. Достатня умова зв’язності 
-граничної множини. 

2. Теорема про щільність орбіти каскаду повороту кола на сталий кут , / 2   Q . 

3. Теорема Біркгофа про рекурентність рухів на компактній мінімальній множині. 

4. Теорема про структурну стійкість автоморфізму Аносова на торі. 

8. Дослідження операцій 

5. Основна теорема матричних ігор. 

6. Симплекс-метод. Критерій оптимальності. 

 

9. Математична економіка 

1. Задача максимізації корисності. Теорема про властивості відповідності попиту. 

2. Задача мінімізації витрат споживача. Функція витрат і її властивості. 

 

10. Математичні моделі в природознавстві 

1. Теорема Е. Нетер. 

2. Теорема про існування граничного циклу у рівнянні Ван-дер-Поля. 

 

                 11. Нелінійний аналіз та його застосування 

1. Теорема про існування мінімізатора для слабко напів-неперервного знизу функціонала.  

2. Теорема Лере-Шаудера про нерухому точку компактного нелінійного оператора. 

 

12. Узагальнені функції та їх застосування 

1. Теорема про щільність простору основних функцій в просторі узагальнених функцій.  
2.  Теорема Шварца. 

 

 

Програма для присвоєння додаткової кваліфікації 

«Викладач вищого навчального закладу» 

 

А.Студент повинен формулювати та активно володіти поняттями 

1. Методика викладання математики у вищій школі 

1. Лекція з вищої математики, її задачі, підготовка та проведення. Роль лектора та його 

майстерність. 

2. Педагогіка вищої школи 

1. Методологія педагогіки вищої школи. Методи педагогічних досліджень. 



 

Додаткові програми за спеціалізаціями 

Спеціалізація «Алгебра та основи захисту інформації» 

1. Геометрична теорія груп 

1. HNN розширення. Теореми про вкладення. 

2. Скінченно задані групи. Перетворення Тітце. 

3. Алгоритмічні проблеми Дена. 

4. Графи Келі та їх властивості. 

5. Квазі-ізометрії та їх властивості. 

6. Лема Мілнора-Шварца та її наслідки. 

7. Квазі-ізометричні інваріанти груп. 

8. Аменабельнi групи та їх властивостi. 

 

2. Матричні задачі 

1. Матричнi зображення сагайдакiв. Еквiвалентнiсть зображень, 

розкладнi та нерозкладнi зображення, приклади. 

2. Квадратична форма Тiтса сагайдака та неорiєнтовного графа. 

Теорема про додатнiсть квадратичної форми Тiтса схем Динкiна. 

3. Теорема про недодатнiсть квадратичної форми Тiтса будь-якої 

розширеної схеми Динкiна. 

4. Матричнi зображення частково впорядкованих множин. Еквiвалентнiсть 

зображень, розкладнi та нерозкладнi зображення, приклади. 

5. Квадратична форма Тiтса частково впорядкованої множини. Слабка 

недодатнiсть квадратичної форми Тiтса будь-якої множини Клейнера. 

6. Канонiчна форма матрицi iз двох вертикальних смуг при наявностi 

додавань стовцiв першої смуги до стовпцiв другої. 

7. Канонiчна форма матрицi iз двох вертикальних смуг при вiдсутностi 

додавань стовцiв, що належать рiзним смугам. 

8. Зв’язок системи бiлiнiйних диференцiальних рiвнянь iз задачею 

про жмуток матриць 

 

 

Спеціалізація «Диференціальні рівняння та математичні моделі» 

1. Теорема Пеано існування розв’язку задачі Коші для нормальної системи диференціальних 

рівнянь. 

2. Експонента матриці як фундаментальна матриця ЛОС зі сталими коефіцієнтами, її властивості. 

3. Типи фазових портретів двовимірних ЛОС зі сталими коефіцієнтами. 

4. Стійкість лінійних систем зі сталою та майже сталою матрицею. 

5. ЛОС з періодичними коефіцієнтами. Матриця монодромії. Теорема Флоке-Ляпунова. 

6. Коливність розв’язків лінійних однорідних рівнянь 2-го порядку. Теорема про неколивність, 

теорема Штурма, теорема порівняння. 

7. Автономні системи, потік, рух, траєкторія, положення рівноваги, граничний цикл, w-гранична 

множина, її властивості. 

8. Випадкові процеси та задача їх статистичного моделювання. Класифікація методів 

статистичного моделювання випадкових процесів. 

9. Чисельна побудова випадкового поля із заданою спектральною щільністю методом 

рандомізації. 

10. Статистичне моделювання стаціонарних  та періодичних випадкових процесів. Модель, 

апроксимаційна теорема, алгоритм. 

11. Вінерівський процес та його властивості. 

12. Інтеграл Іто за вінерівським процесом від детермінованої функції. 

13. Теорема існування та єдиності розв’язку стохастичного диференціального рівняння. 

14. Стохастична експонента та її властивості. 



 

Спеціалізація «Теорія операторів та нелінінійний аналіз» 

 

 

1. Теорема Стоуна-Вейєрштрасса та її наслідки. 

2. Формула для відстані від елемента простору зі скалярним добутком до скінченновимірного 

підпростору, в якому вибрано ортонормований базис.  

3. Теорема про спектр самоспряженого оператора. 

4. Модуль неперервності та його властивості. 

5. Означення гауссівської міри в гільбертовому просторі. 

6. Вигляд характеристичного функціоналу гауссівської міри в гільбертовому просторі. 

7. Поняття неперервного компактного (цілком неперервного) нелінійного оператора. 

Формулювання топологічного принципу Шаудера про нерухому точку в банаховому просторі. 

8. Задача про нормальну форму автономної системи в околі особливої точки. Гомологічний 

оператор     , його представлення за допомогою матричної експоненти. 

9. Власні числа та власні функції гомологічного оператора       на просторі  однорідних форм 

довільного степеня у випадку існування власного базису оператора A . Побудова розв’язку 

гомологічного рівняння. 

10. Метод скінченних різниць у крайових задачах для рівнянь еліптичного типу. 

11. Застосування методу скінченних різниць у випадку непрямокутних областей. 

12. Метод скінченних різниць для рівняння теплопровідності. 

13. Збіжність різницевих методів.  

 

В. Студент має розв’язувати задачі таких типів: 

1.Математичний аналіз 

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 

інтеграли по многовидах. 

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

2.Теорія міри 

1. Обчислювати інтеграл Лебега, використовуючи його зв'язок з інтегралом Рімана. 

2. Виконувати граничний перехід під знаком інтеграла Лебега, застосовуючи теорему Лебега 

про мажоровану збіжність. 

3.Функціональний аналіз 

1. Визначати лінійні неперервні функціонали в класичних лінійних нормованих просторах. 

Обчислювати норми лінійних неперервних функціоналів. 

2. Визначати лінійні неперервні оператори. Обчислювати норми. Досліджувати збіжність 

операторів. 

3. Знаходити спектр лінійного неперервного оператора. Спектр компактного оператора. 

4. Розв'язувати інтегральні рівняння, застосовувати теореми Фредгольма. 

4.Лінійна алгебра 

1. Знаходити найбільший спільний дільник двох многочленів. 

2. Знаходити обернену матрицю. 

3. Знаходити базу суми лінійних підпросторів 

4. Зводити квадратичну форму до канонічного вигляду. 

5. Знаходити ортонормовану базу в евклідовому просторі. 

6. Знаходити власні числа і власні вектори лінійного оператора. 

5.Алгебра та теорія чисел 

1. Знаходити кількість абелевих груп заданого порядку. 

2. Знаходити розклад підстановки в добуток незалежних циклів, знаходити порядок 

підстановки. 

6.Комплексний аналіз 

1. Знаходити конформні відображення областей. 

2. Знаходити розвинення функцій у ряди Тейлора та Лорана. Знаходити особливі точки. 



3. Обчислювати інтеграли за допомогою теорії лишків. 

7.Рівняння математичної фізики 

1. Зводити до канонічного вигляду диференціальні рівняння з частинними похідними другого 

порядку з n і двома незалежними змінними. 

2. Розв’язувати задачі Коші для рівняння коливань струни (метод характеристик). 

3. Знати метод відокремлення змінних розв’язання крайових задач для рівнянь з двома 

незалежними змінними. 

8.Теорія ймовірностей 

1. Використовувати класичне означення ймовірності. 

2. Використовувати геометричне означення ймовірності. 

3. Використовувати умовну ймовірність. Використовувати незалежність випадкових подій. 

4. Використовувати формулу повної ймовірності та формулу Байеса.  

5. Знаходити розподіл функції від випадкової величини або випадкового вектора. 

6. Знаходити числові характеристики випадкових величин і випадкових векторів. 

9.Математична статистика 

1. Використовувати метод моментів побудови точкових оцінок. 

2. Використовувати метод максимальної вірогідності. 

3. Знаходити незміщені оцінки, ефективні оцінки, конзистентні оцінки. 

10.Диференціальні рівняння 

1. Знаходити розв'язок задачі Коші інтегровного рівняння першого порядку. 

2. Знаходити ФСР ЛОР зі сталими коефіцієнтами. 

3. Розв'язувати лінійні неоднорідні рівняння методом варіації довільних сталих. 

4. Знаходити частинний розв'язок лінійних неоднорідних рівнянь методом невизначених 

коефіцієнтів. 

5. Розв'язувати лінійні однорідні системи зі сталими коефіцієнтами. 

6. Визначати тип фазового портрета автономної 2-вимірної лінійної однорідної системи та 

схематично зображати його. 

7. Досліджувати на стійкість за першим наближенням положення рівноваги автономної 

системи. 

11.Варіаційне числення 

1. Знаходити екстремуми в скінченновимірних задачах з обмеженнями типу рівностей-

нерівностей.  

2. Знаходити екстремуми в  задачах Лагранжа, Больца та ізопериметричній задачі варіаційного 

числення.  

12.Сучасна топологія 

1. Знаходження зображення фундаментальної групи кліткового простору  за допомогою твірних та 

співвідношень. 

2. Знаходження ейлеревої характеристики простору, що допускає кліткову структуру. 

3. Знаходження канонічного зображення груп гомологій просторів, що допускають триангуляцію 

чи кліткове розбиття. 

 

    13.Динамічні системи   

1. Визначати множини граничних та неблукаючих точок динамічних систем на площині за  

фазовими портретами останніх. 

2. Описувати властивості орбіт елементарних каскадів на прямій та на колі. 

3. Аналізувати каскади на прямій на предмет гомеоморфності та дифеоморфності. 

4. Аналізувати потоки лінійних систем на предмет топологічної спряженості та орбітальної 

топологічної еквівалентності. 

 

14.Теорія наближень 

1. Для даної функції вміти знаходити многочлен найкращого наближення серед многочленів не 

вище першого степеня: а) у рівномірній метриці; б) у метриці в середньому квадратичному. 

 

                15. Нелінійний аналіз та його застосування 

1. Знайти рівняння Ойлера-Лагранжа для такого функціоналу 
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2. Довести існування та єдиність розв'язку такої крайової задачі 
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3. Довести, що оператор Лапласа   кожній функції   1

0H  ставить у відповідність елемент з 

простору  1H  і довести його обмеженість, тобто довести, що 
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         16. Узагальнені функції та їх застосування 
1. Знаходити границі основних і узагальнених функцій.  

2. Знаходити узагальнені похідні.  

3. Знаходити згортки основних і узагальнених функцій.  

 

 
Програма затверджена на засіданні вченої ради механіко- математичного факультету 

Протокол № 7  від  26 грудня 2019 р. 
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