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ПРОГРАМА 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дана програма складена у відповідності до освітньої програми підготовки за 
напрямом 040301 «Прикладна математика» та призначена для проведення екзамену з 
атестації за ступенем „бакалавр” зі спеціальності 040301 “Прикладна математика” за 
фаховим спрямуванням “Моделювання складних систем”. 

Екзамен здійснюється шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та 
навичок вступників, передбачених програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 
040301 «Прикладна математика» та включає зміст обов’язкових навчальних 

дисциплін професійно-практичної та математичної підготовки (перший блок) та 
дисциплін з вибіркового блоку “Моделювання складних систем” (другий блок). 

Перший блок: 
1. Математичний аналіз; 
2. Алгебра та геометрія; 
3. Дискретна математика; 
4. Теорія алгоритмів і математична логіка; 
5. Диференціальні рівняння;  
6. Теорія ймовірності; 
7. Функціональний аналіз; 
8. Програмування; 
9. Методи обчислень; 
10. Математична статистика; 
11. Математичне моделювання; 

Другий блок: 
12. Моделювання синергетичних систем; 

13. Теорія фракталів; 
14. Методика комп'ютерного експерименту; 
15. Обчислювальні системи; 

16. Моделювання хаотичних систем. 

 

Екзамен проводиться у вигляді письмового тестування. 

На проведення екзамену відводиться 3 академічні години. 

 



 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

1. Математичний аналіз 
 

1. Границя функції. Основні властивості та ознаки існування. 
2. Неперервність функції. Дії над неперервними функціями. Складена функція. 

Обернена функція.  
3. Похідна функції, її геометричний та механічний зміст. Диференціал функції. 

Похідна складеної та оберненої функцій. 

4. Теореми про скінченні прирости диференційовних функцій. Розкриття 
невизначеностей. Правило Лопіталя. 

5. Екстремум функції. Необхідна і достатня умова екстремуму функції.  
6. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 
7. Визначений інтеграл та його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца.  
8. Застосування інтеграла Рімана до обчислення геометричних і фізичних величин. 

9. Функції багатьох змінних. Частинні похідні функції та диференціал. Градієнт 
функції. 

10. Екстремум функції багатьох змінних. Необхідні і достатні умови екстремуму 
функцій двох змінних. 

11.  Збіжні числові ряди. Ознаки збіжності. Абсолютно і умовно збіжні ряди. 

12.  Степеневі ряди. Область збіжності степеневого ряду. Ряд Тейлора. 
13.  Тригонометричні ряди Фур'є. Умови збіжності та умови почленного дифе-

ренціювання. 
14. Поняття функцiї комплексної змiнної. Похiдна функцiї комплексної змінної. 

Аналiтичнiсть функцiї. Умови Кошi-Рiмана. 
15. Означення iнтеграла вiд функцiї комплексної змiнної. Інтегральна формула Кошi. 

 

2. Алгебра та геометрiя  

 

1. Векторна алгебра на площині та в просторі. Дії над векторами. Скалярний, 

векторний та змішаний добутки векторів. Властивості, обчислення в координатах.   

2. Пряма (на площині та в просторі) та площина. Різні види задання прямої і 
площини. Кут між  прямими, кут між прямою і  площиною, кут між площинами. 

Умови паралельності і перпендикулярності прямих, площин, прямої і площини. 

Віддаль від точки до площини. 

3. Лінії другого порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх рівняння. 
4. Матриці, операції над ними. Обернена матриця. 
5. Визначники та їх властивості. Правило Крамера.  
6. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Структура загального розв’язку 

однорідної і неоднорідної систем. 

7. Лінійні простори. Лінійна залежність і незалежність векторів. Базис. Процес 
ортогоналізації. 

8. Лінійні оператори і дії над ними. Матричний запис лінійного оператора. Власні 
вектори і власні числа. 

 



 

3. Дискретна математика 

 

1. Поняття множини. Операції над множинами та їх властивості. 
2. Означення  булевої змінної, двійкового набору та булевої функції. Теореми про 

кількість всеможливих двійкових наборів  та всеможливих булевих функцій від  n 

змінних. 

3. Канонiчнi (нормальнi) форми булевих функцiй. Досконала диз'юнктивна 
нормальна форма, досконала кон’юктивна нормальна форма, МДНФ, ДДНФ, 

метод Квайна. 
4. Повнота і замкненість систем булевих функцiй. Критерiй Поста повноти системи (з 

доведенням необхiдної умови). 

5. Графи та їх різновиди. Орієнтовані та неорієнтовані графи. Зв'язнiсть  графiв. 
Ейлерові   графи. Матриці сумiжностi та iнцидентностi графа. 

 

4. Теорія алгоритмів і математична логіка 

 

1. Основні визначення. Висловлювання і логічні зв’язки. Повнота системи логічних 

зв'язок. Дедуктивні висновки  логіці висловлювань. 
2. Формальна аксіоматична теорія L. Теорема дедукції. Аксіоматичний та 

конструктивний метод. Метод доведень від супротивного та метод резолюцій. 

3. Побудова логіки предикатів. Квантори. Формули логіки предикатів. Закони і 
тотожності. Числення предикатів першого порядку. 

4. Логіка нечітких множин. Операції над нечіткими множинами. Методи побудови 

функцій належності. Наочне представлення операцій.  

5. Логічні та фізичні модальності. Синтаксис модальних формул. Нормальна 
модальна логіка. 

6. Поняття терміну «алгоритм». Еволюція тлумачення та властивості. Способи 

завдання. 
7. Оператори суперпозиції, примітивної рекурсії та мінімізації. Гіпотеза Черча. 
8. Машини Тюрінга. Нормальні алгоритми Маркова. 
9. Асимптотичні оцінки алгоритмів. Класи складності.  
10. Приклади NP – повних задач. Основна задача в співвідношенні класів складності. 

Зведення. 
 

5. Диференцiальнi рівняння 

 

1. Теорема iснування і єдиностi розв'язку задачi Кошi для одного  рiвняння першого 

порядку (з доведенням) i для системи рiвнянь (без доведення). 
2. Лінійні диференцiальнi рiвняння n-го порядку зі сталими коефiцiєнтами. 

Фундаментальна система розв'язкiв. Побудова частинних розв'язкiв для рiвнянь, 
праві частини яких є квaзiмногочленом. Структура загального розв’язку. 

3. Системи лінійних диференціальних рівнянь з сталими коефіцієнтами. 

Знаходження загального розв’язку однорідних систем. Метод варіації сталих для 
розв’язування неоднорідних лінійних диференціальних рiвнянь та систем. 

4. Задача Кошi для рiвнянь коливання струни. Доведення коректності та  розв'язностi 
задачi методом характеристик. Формула Даламбера та її фiзичний змiст.  

5. Розв'язування крайових задач для рiвняння поширення тепла у стержнi методом 

вiдокрeмлення змiнних (метод Ейлера-Фур'є). 



 

 

6. Теорiя ймовiрностей 

 

1.  Поняття ймовірності та основні правила її обчислення. Важливі теореми теорії 
ймовірностей Послідовність незалежних випробовувань за схемою Бернуллі. 

2. Випадкові величини. Дискретні випадкові величини, їх закони розподілів та 
основні числові характеристики. Неперервні випадкові величини, їх функції 
розподілів та основні числові характеристики. Системи випадкових величин 

(випадкові вектори). 

3. Розподіли випадкових величин. Граничні теореми теорії ймовірностей. Функції 
випадкових аргументів. 

 

7. Функціональний аналіз 
 

1. Головні означення. Означення метричного простору. Приклади метричних 

просторів: простори 
1, ,n n

pR R R , [ ] [ ]2, , , ,m C a b C a b , 2 , pl l , 2 , pL L . Метрика. 

Нерівності Гельдера, Мінковського. Ізометрія метричних просторів. 
2. Теорія множин. Повні метричні простори. Лінійні простори. 

3. Лінійні функціонали в ЛНП. Лінійні оператори в ЛНП. 

4.  Компакти. Простори зі скалярним добутком. 

5. Апроксимація в гільбертовому просторі. 
 

8. Програмування 

 

1. Введення в мову С++. Базові елементи мови С++.  

2. Типи даних. Функції введення та виведення. Оператори та вирази. 

3.  Керування. Цикли. Конструкції. 
4. Масиви.  Вказівники. Дані символьного типу.  
5.  Структури.  Файли.  Функції. Визначення функції. Функції в С++.  

6. Класи пам'яті.  Динамічна пам’ять. Динамічні структури.  

7. Перехід від С до С++. Об'єктно-орієнтовне програмування. 
8.  Перевантаження операторів. Обробка виняткових ситуацій. 

9. Шаблони. Standart template library(STL). 

 

9. Методи обчислень 

 

1. Чисельні методи розв’язання рівнянь. 
2. Апроксимація функцій.  

3. Чисельні методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь в 
частинних похідних. 

 

10. Математична статистика 

 

1. Вибірки і їх характеристики. 

2. Точкове оцінювання невідомих параметрів. 
3. Інтервальне оцінювання невідомих параметрів розподілу. 
4. Перевірка статистичних гіпотез.  
5. Кореляційний і регресійний аналіз. 



 

11. Математичне моделювання 

 

1. Математичне моделювання як універсальний засіб постановки та вирішення 
теоретичних та  практичних проблем. 

2. Основні поняття математичних моделей фізичних систем. 

3. Математичні моделі рівноважних і нерівноважних термодинамічних систем. 

4. Термодинамічна модель мастила. 
5. Математичні моделі в екології та соціології. 

 

12. Моделювання синергетичних систем 

 

1. Філософія Лапласа та Пуанкаре.  
2. Відкриті системи.  

3. Самоорганізація. Ієрархічність, складність та організація.   
4. Хаос. Ентропiя, як мiра самоорганiзацiї. Iнформацiя та ентропiя.  
5. Елементи термодинаміки. Рівноважні фазові переходи. Критичні флуктуації.  
6. Організація та самоорганізація у статичних та динамічних системах.   

7. Дивні аттрактори. Хаос та самоорганізація.   
8. Поняття біфуркації. Стаціонарні стани системи та їх стійкість.  Загальний опис 

фазових переходiв в рамках теорiї катастроф.  

9. Індикатори катастроф. Принцип Максвелла. Принцип максимального зволікання. 
10.  Фазовi переходи другого роду в моделi Гiнзбурга –Ландау.  
11. Рівняння Мальтуса. Каскад біфуркацій.  

12. Синергетична система Лоренця.  
13. Параметр порядку та принцип пiдпорядкування.  
14. Принцип Ле-Шательє.  
15. Переходи першого та другого роду у детерміністичній моделі Лоренця.   
16. Загальні підходи до побудови моделей. Роль дисипації, керуючих параметрiв, 

нелiнiйностi, флуктуацій та дифузiї.   
17. Континуальні (динамічні) моделі.   
18. Дискретні моделі. Клітинні автомати.  

19. Просторово розподiленi системи.  

 

13. Теорія фракталів 

 

1. Основні поняття фрактальних об'єктів 
2. Самоподібність 
3. Сніжинка Коха  
4. Трикутник (серветка) Серпінського  

5. Губка Менгера  
6. L-системи. Основні поняття тертл-графіки  

7. L-системи. Алгоритм, що дозволяє отримувати графічне представлення слова за 
допомогою тертл-графіки 

8. Множина Кантора 
9. Криві Пеано 

10 .  Детерміновані ітерації лінійних систем. Системи функцій, що ітеруються  
11 .  Випадкові ітерації лінійних систем. Метод випадкових ітерацій, або гра в хаос 
12. Системи функцій, що ітеруються і враховують повороти  

13. Стискуючі аффінні перетворення 



 

14. Нелінійні комплексні відображення. Квадратичні відображення 
15. Нерухомі точки. Періодичні точки і цикли. Аттрактор 

16. Множина Жюліа 
17. Множина Мандельброта і класифікація множин Жюліа 
18. Побудова множини Мандельброта 
19. Комплексні Ньютонови межі  
20. Визначення мультифрактала  
21. Узагальнена фрактальна розмірність Dq 

22. Хаусдорфова фрактальна розмірність D0 і інформаційна розмірність D1 

23. Кореляційна розмірність D2 

24. Властивості узагальненої фрактальної розмірності Dq 

25. Обчислення фрактальних розмірностей неоднорідної канторовської множини  

26. Обчислення фрактальних розмірностей неоднорідного трикутника Серпінського 

27. Спектр фрактальних розмірностей  

28. Перетворення Лежандра 
29. Властивості функції мультифрактального спектру f ( α )   

 

14. Методика комп'ютерного експерименту 

 

1. Складові процесу моделювання. Оцінка результатів моделювання. Можливі 
помилки.   

2. Двійкові числа. Машинні числа. Стандарт IEEE 754.  Діапазон та точність. 
3. Виконання математичних операцій процесором. Елементи чисельних методів.  
4. Моделювання динамічних систем.  Побудова моделей динамічних систем. 

Спрощення та знерозмірення змінних.   

5. Рух у силовому просторі. Побудова математичної моделі. Аналіз придатних 

методів чисельного розв’язку. Рух частинки в однорідному полі. Рух частинки у 
центрально-симетричному полі. Рух у магнітному полі. Рух в електро-магнітному 
полі. Алгоритми моделювання.  

6. Метод молекулярної динаміки та його застосування до моделювання систем 

взаємодіючих частинок.  
7. Визначення термодинамічних властивостей класичних середовищ за допомогою 

усереднення за часом.  

8. Вивчення систем багатьох частинок статистичними методами. Методом Монте-
Карло.   

9. Побудова мікроканонічного ансамблю.  

10. Модель ідеального газу.  
11. Модель Ізінга. Алгоритми моделювання.. 
12. Моделювання дифузійних процесів. Побудова математичної моделі системи з 

дифузією.  

13. Огляд чисельних методів для розв’язку параболічних рівнянь. 
14. Моделювання поширення тепла у двовимірній пластині.  
15. Моделювання руху системи зв’язаних осциляторів. Побудова математичної моделі.  
16. Поперечні коливання.  
17. Поздовжні коливання. Перевірка закону збереження енергії для системи 

осциляторів.  
18. Моделювання хвильових процесів у пружних середовищах. Побудова 

математичної моделі.  
19. Огляд чисельних  методів для розв’язку гіперболічних  рівнянь. 



 

15. Обчислювальні системи 

 

1. Синтаксис мови MatLab.   

2. Символи та змінні.  
3. Константи та внутрішні функції.  
4. Типи даних у MatLab.    

5. Основні математичні операції.  
6. Операції з формулами, поліномами.  

7. Обмеження на змінні.   
8. Операції з виразами: спрощення, розкладання на множники, підстановки, операції 

з поліномами, тощо.  

9. Математичний аналіз у MatLab.  

10. Визначений та невизначений інтеграл.   

11. Робота із випадковими числами.  

12. Статистичні розподіли.  

13. Графіка 2D, 3D.  

14. Програмування в MatLab на прикладах розв’язання фізичних задач.  

15. Умовні оператори.  

16. Цикли.  

17. Сценарії та функції.  
18. Робота з масивами даних у MATLAB.  

19. Матричні обчислення.  
20. Візуалізація результатів моделювання.  
21. Багатовимірні масиви.  

22. Логічні масиви.  

23. Базові операції при роботі з матрицями.  

24. Розрідженні матриці.  
25. Принципи розв’язання систем диференціальних рівнянь на прикладах дослідження 

фізичних систем.  

26. Символьні обчислення.  
27. Розв’язок систем лінійних рівнянь.  
28. Розв’язок диференціальних рівнянь у частинних похідних.   

 

16. Моделювання хаотичних систем 

 

1.Поняття фазового простору випадкової змінної. 
2.Властивості інтегральної та диференціальної функцій розподілу. 
3.Зміст характеристичної та кумулянтної функцій. 

4.Гаусівський розподіл. 

5.Розподіл Пуассона. 
6.Експоненціальний розподіл. 

7.Розподіл Максвелла. 
8.Зміст коефіцієнта кореляції  
9.Властивість стаціонарності випадкового процесу 
10.Зміст авто кореляційної та кросс-кореляційної функцій 

11.Марковські процеси з дискретним станом і безперервним часом. 

12.Марковські процеси з дискретним станом і дискретним часом. 

13.Визначення марковості випадкових процесів. 
14.Фізичний зміст спектральної густини. 



 

15.Принципи переходу від детерміністичного до стохастичного рівняння. 
16.Фізичний зміст формули Айнштайна для броунівського руху. 
17.Рівняння Ланжевена. Густина ймовірності. 
18.Стохастичні диференціальні рівняння. 
19.Чисельні методи рішення диференціальних рівнянь. 
20.Метод Рунге-Кутта. 
 

 
3. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

 

Кожен екзаменаційний білет письмового тесту складається з 50 питань і поділяється 

на 2 блоки: 

Блок 1 – питання 1-25 передбачають вибір однієї вірної відповіді з чотирьох.  

Блок 2 – питання  26-50  передбачають вибір однієї вірної відповіді з чотирьох. 

Приклади білету та аркушу відповідей наведено в Додатку А та Б відповідно. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
 

1. Кожна правильна відповідь на питання у блоці 1 (питання 1-25) оцінюється  в 2 

бали; кожна правильна відповідь на питання у блоці 2 (питання 26-50) оцінюється в 2 

бали. 

2. Максимально можлива кількість балів при правильній відповіді на всі питання  – 

2×25+2×25=100 балів. 

3. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи – за кожні 5 виправлень 

знімається 1 (один) бал. 

4. Оскільки результати першого блоку можуть бути зараховані як вступне 

випробування на навчання в магістратурі, оцінювання тільки першого блоку 

проводиться за 100-бальною шкалою наступним чином: кожна правильна відповідь на 

питання у блоці 1 (питання 1-25) оцінюється  в 4 бали, всього 4×25=100 балів.  
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Додаток А  

 СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Начальник організаційно-

методичного управління 
Юскаєв В.Б.  

___ ___________ 2018 р.  

  
  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ  

екзамену з атестації за ступенем „бакалавр” зі спеціальності 
040301  “ Прикладна математика ” 

за фаховим спрямуванням “Моделювання складних систем” 

 
  

Варіант № 1 

 

Блок 1. Завдання з дисциплін, що формують загальні професійні компетентності зі спеціальності. 
 Вибрати одну вірну відповідь:  

1 Функція )(xf

 

називається неперервною в 

точці 0x , якщо 

A вона визначена в цій точці 
B існує ( )f x  

C 
0

lim ( ) 0
x x

f x
→

=  

D )()(lim 0
0

xfxf
xx

=
→

 

2 Для рівняння ),,('' 'yyxfy =  початкові 

умови мають вигляд 

A ''
0

'
00 '.

0

)('',)(' yxyyxy ==  

B 
000 )()( yxyxy =⋅′  

C 
0000 )(,)( yxyyxy =′=′  

D 
00

''
00 )(,)('' yxyyxy ==  

3 Достовірна подія: A якщо його ймовірність близька до 

одиниці 

B якщо при заданому комплексі факторів 
вона може відбутися 

C якщо при заданому комплексі факторів 
вона обов’язково відбудеться 

D якщо ймовірність події не залежить від 

причин, умов, випробувань 
4 Які з наведених нижче рівностей є 

правильними: 

1) ii −=45
;  2) ii =29

;   

3) 1
34 −=i ;  4) 1

49 =i  

A 1 і 2 

B 2 і 3 

C 1 і 4 

D 2 і 4 

5 Вставити пропущені слова. 
Границю  __________  (число I) називають 
визначеним інтегралом для функції )(xf на 

відрізку [ ]ba;  і позначають =
b

a

dxxfI .)(  

A функції ( )f x  

B відношення приросту функції до 

приросту аргумента 
C інтегральної суми 

D диференціальної суми 



 

6 Яке з наведених нижче рівнянь є рівняннями 

з відокремлюваними змінними? 

A 2' )()( yxgyxpy =+  

B )()(' xgyxpy =+  

C 0)()()()( 2211 =+ dyyNxMdxyNxM  

D 0),(),( =+ dyyxQdxyxP  

7 Статистичний розподіл – це: A Перелік варіант 
B Перелік варіант або інтервалів і 

відповідних частот 
C Перелік варіант або інтервалів і 

відповідних ймовірностей 

D Перелік значень випадкової величини 

або її інтервалів і відповідних 

ймовірностей 

8 Система лінійних рівнянь з n  невідомими 

має безліч розв’язків, якщо: 

 

A ( ) ( ) nArAr ==  

B ( ) ( ) nArAr =<  

C ( ) ( ) nArAr <=  

D ( ) ( ) nArAr <<  

9 Функція  )(xf  називається непарною, якщо: 

 

A )()( xfxf −=−  

B )()( xfxf =−  

C 

)(

1
)(

xf
xf =−  

D )()( xxfxf =−  

10 Загальний розв’язок рівняння 

),,( 'yyxfy =′′  - це функція виду: 

A ),( Cxy ϕ=  

B ),,( 21 CCxy ϕ=  

C ),,,( 321 CCCxy ϕ=  

D ),,,,( 4321 CCCCxy ϕ=  

11 При перевірці гіпотези про нормальний 

закон розподілу за критерієм Пірсона 
ймовірність попадання випадкової величини 

в i -й інтервал ),( 1+ii xx визначається за 

формулою: 

A 








 −Φ−






 −Φ= +

в

i

в

i
i

xxxx
P

σσ
1  

B 








 −Φ−






 −Φ= +

в

i

в

i
i

xxxx
P

σσ
1  

C )()( 1 iii xxP Φ−Φ= +  

D )()( 1 xxxxP iii −Φ−−Φ= +  

12 Алгебраїчне доповнення елементу 23a  

матриці 
















−−
−−=
473

242

121

A   дорівнює: 

A 2 

B -2 

C 1 

D -1 

13 Похідна функції )(xfy = в точці x  

визначається так: 

A 

x

xfxxf
xf

x ∆
+∆+=

→∆

)()(
lim)('

0
 

B 

x

xxf
xf

x ∆
∆+=

→∆

)(
lim)('

0
 

C 

x

xfxxf
xf

x ∆
−∆+=

→∆

)()(
lim)('

0
 

D 

xx

xxf
xf

x ∆+
∆+=

→∆

)(
lim)('

0
 

14 Однорідне рівняння ),( yxfy =′  A xyz =  



 

інтегрується за допомогою заміни: B 

y

x
z

2

=  

C 

x

z
y =  

D 

x

y
z =  

15 Рівень значущості: 
 

A доволі велика величина ймовірності, 
при якій подію можна вважати 

практично достовірною 

B досить мала величина ймовірності, при 

якій подію можна вважати практично 

неможливою 

C значення ймовірності від 0 до 1 

D мала величина ймовірності, при якій 

подію, яка відбулася можна вважати 

практично неможливою 

16 Що мають на увазі, коли говорять про 

«масовість» в теорії алгоритмів? 

A Алгоритми може виконувати хто завгодно 

B Алгоритм можна використати для рішення 
цілого класу задач одного типу 

C Алгоритм можна розбити на скінчене 
число кроків 

D В основі лежить «жадібний» метод 

17 Вставити пропущене слово.___________  

множник можна виносити за знак   

 

A Сталий 

B Цілий 

C Додатний 

D Змінний 

18 Спеціальна права частина лінійного 

однорідного диференціального рівняння із 
сталими коефіцієнтами має вид: 

A )sin)(cos)(( xxQxxPey nn
x ββα +=  

B )sin)(cos)(( xxQxxPey mn
x ββα +=  

C )sincos( xQxxPxey x ββα +=  

D )sincos( xBxAey x ββα +=  

19 Функція розподілу: A )()( xXPxF >=  

B )()( xFxf ′=  

C )()( xXPxF ==  

D )()( xXPxF <=  

20 Підстановка для розв’язування однорідного 

диференціального рівняння 1-го порядку 
 

A y zx=  

B 2y z x=  

C 2y zx=  

D 3y z x=  

21 Яка з даних логічних функцій  є 
монотонною? 

 

A Диз’юнкція 
B Імплікація 
C Заперечення 
D Рівнозначність 

22 У просторі ( )2 [0,1]L  відстань між функціями 

( ) 1x t t= −  та ( ) 1y t t= +  дорівнює 

 

A 0 

B 1 

C 2 

D 4 

23 Дана ЗЛП. 1 2 32 5 maxF x x x= − + →  A 1 



 

1 3

2 3

6 2

3 1

0
i

x x

x x

x

− =
 + =

≥
 

Вкажіть кількість базисних змінних? 

B 2 

C 3 

D 4 

24 Яке з позначень використовується для 
позначення скалярного добутку? 

 

A x y⊕  

B ( ),d x y  

C ( ),x y  

D ( ),x yρ  

25 Методи чисельного розв’язку задачі Коші для 
звичайних диференціальних рівнянь 1-го 

порядку: 
 

A методи Рунге- Кутта 
B ітераційні методи 

C метод прогонки 

D метод простої ітерації 
 

Блок 2. Завдання з дисциплін, що формують професійні компетентності з фахового спрямування. 
 Вибрати одну вірну відповідь:  

26 Вставити пропущену фразу. 

Непередбачуваність у фізичній реальності є 
основою філософії _____ 

A Лапласа 
B Пуанкаре 
C Гегеля 
D Ньютона 

27 Синергетичну систему з двома стійкими 

станами можна побудувати на основі 
A потенціала Ландау 
B потенціалу Леннарда-Джонса 
C ряду Фур’є 
D рівняння Нав’є-Стокса 

28 Виберіть придатну модель для опису 
просторово-розподіленої синергетичної 
системи (а, D – константи, ξ – шум)   

A 3 2 ξ= − + ∇ +&x ax x D x  

B 3 2 ξ= − + ∇ +&x ax D x  

C 3 ξ= − + ∇ +&x ax D x  

D 2 ξ= ∇ +&x D x  

29 Вставте пропущене слово. 

Дивний атрактор часто називається _____ 

атрактором 

A хаотичним 

B детерміністичним 

C псевдо- 

D фрактальним 

30 Вставити пропущену фразу. В рамках теорії 
синергетики __________ 

A вивчається колективна узгоджена 
поведінка елементів системи 

B вивчається поведінка окремих 

елементів системи 

C вивчаються будь-які нелінійні системи 

D вивчаються лише фізичні системи 

31 Який з виразів не можна використовувати 

для визначення хаусдорфової фрактальної 
розмірності. 

A NrD = 1 

B ( )
0

log
lim

log1/r

N r
D

r→
=  

C ( )
ln ln

( )

N r r
D

N r r

   = −   ′ ′  
 

D 2
( )

( )

D
N r r

N r r

−′ =  ′  
 



 

32 Який з фракталів є тривимірним. A сніжинка Коха 
B трикутник Серпінського 

C губка Менгера 
D множина Кантора 

33 Що означає буква b в кодовому слові L-

системи. 

A переміститися вперед на один крок, 

промальовував слід 

B переміститися вперед на один крок, не 
промальовував слід 

C відкрити гілку 
D закрити гілку 

34 Що формально не є складовою 

детермінованої L-системи.  

A алфавіт 
B слово ініціалізації 
C набір правил, що породжують 
D система функцій, що ітеруються 

35 Яка з ознак не характеризує криву Пеано.  A безперервна функція, чия область 
визначення — відрізок, а область 
значень — квадрат на площині 

B крива, що не заповнює площину 
C крива, що не є фракталом у визначенні 

Мандельброта 
D функція, що відображує множину 

заданої розмірності на множину 
більшої розмірності 

36 Виберіть зайве. Основні етапи моделювання: A побудова математичної моделі 
B побудова фізичної моделі 
C програмна реалізація 
D аналіз результатів 

37 Виберіть зайве. Дискретна модель повинна: A не містити нелінійних складових 

B бути адекватною до математичної 
моделі 

C мати властивості збіжності чисельного 

методу 
D забезпечувати виконання аналогів 

законів збереження 
38 Взаємодія частинок (відштовхування та 

притягання) описується_________ 

A потенціалом Ландау 
B потенціалом Леннарда-Джонса 
C законом всесвітнього тяжіння 
D законом Кулона 

39 Чисельний розв’язок  диференціального 

рівняння dx/dt=f(x,t) (дисипативна система із 
сильним тертям) може бути проведений за 
схемою (dt – крок за t): 

A x(t+dt)= x(t)+f(x,t)dt 

B x(t)= x(t)+f(x,t+dt)dt/2 

C x(t+dt)= x(t)+f(x,t) 

D x(t+dt)= -x(t)-f(x,t)dt 

40 У задачі про моделювання руху частинки у 
центрально- симетричному полі у 
двовимірному випадку компоненти сили 

мають вигляд (x,y – координати, r2=x2+y2, F – 

сила гравітації): 

A Fx=|F|x/r2, Fy=–|F|y/r2 

B Fx=–|F|x/y, Fy=–|F|y/r 

C Fx=|F|y/r, Fy=|F|x/y 

D Fx=–|F|x/r, Fy=–|F|y/r 

41 Наведена нижче функція використовується 
для ________ 

function y = F (x) 

[m,n] = size(x); 

if (~((m == 1) | (n == 1)) | (m == 1 & n == 1)) 

error('Входной массив должен быть 

A знаходження суми елементів масиву 
B знаходження середнього 

C підрахування кількості елементів 
масиву 

D не може бути використана, оскільки 

містить помилку 



 

вектором’) 

end 

y =sum(x)/length(x);  

42 Виберіть коректний виклик функції 
function testvar(varargin) 

  for i = 1:length(varargin) 

     x(i) = varargin{i}(1); 

     y(i) = varargin{i}(2); 

   end 

xmin = min(0, min(x)); 

ymin = min(0, min(y)); 

axis([xmin fix(max(x))+3 ymin fix(max(y))+3]) 

plot(x,y) 

 

A testvar(2, 3, 1, 5, 4, 8, 6, 5) 

B testvar([2 3 1 5 4 8 6 5]) 

C testvar([2 3 1 5], [4 8 6 5]) 

D testvar([2 3], [1 5], [4 8], [6 5]) 

 

43 Результатом виконання наведеної нижче серії 
команд буде: 
A = [2 7 6; 9 0 -1; 3 0.5 6]; 

B = [8 0.2 0; -3 2 5; 4 -1 7]; 

А< B 

 

A 1 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

B 0 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

C помилка 
D 1 0 1 

44 Після виконання наступної серії команд 

масив елементи масиву u набудуть значень  
u = [1 2 3 4 0]; 

if all(u < 3) 

   u=u+1; 

end 

u 

A 1 2 3 4 0 

B помилка у коді 
C 2 3 4 5 1 

D 1 1 1 1 1 

45 Результат виконання серії команд 

x = [1 3 5 7 9 11] 

x > 3 

A 3   4   5   6 

B 5   7   9  11 

C 0  0  1  1  1  1  

D помилка 
46 Фазовий простір випадкової змінної 

величини це – 

А декілька можливих значень, які набуває 
випадкова величина 

B множина всіх можливих значень 
випадкового процесу 

C деякі значення випадкового процесу 
D фазові значення випадкової величини 

47 Множина всіх можливих значень 
випадкового процесу утворює  

А фазовий простір 

B координатний простір 

C нормований простір 

D n – мірний простір 

48 Імовірність того, що випадкова величина Х 

прийме значення, укладене в інтервалі(α, β), 

дорівнює  

А P{α ≤ X ≤ β}= F(α) – F(β) 

B P{α ≤ X ≤ β}= F(β) – F(α). 

 

C P{α ≤ X ≤ β}= F(α) – F(β). 

 

D P{α ≤ X ≤ β}= F(β) + F(α). 

 

49 Рівняння Ланжевена має вигляд А  при х(t0)=0 

B  при х(t0)=1 



 

C  при х(t0)=0 

D  при 

х(t0)=π 

50 Зміст характеристичної функції в тому, що 

вона є 
А дисперсією випадкової величини 

B математичним сподіванням випадкової 
величини 

C середньо квадратичним відхиленням 

випадкової величини 

D густиною розподілу ймовірностей 

випадкової величини 
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