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ПРОГРАМА 

вступного іспиту до магістратури 

Кафедри математики 

Київського академічного університету 

спеціальність 122 – Комп’ютерні науки 

 
1. Теоретична частина 

 

Алгебра та геометрія 
 

1. Однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь. Властивості розв’язків. Фундаментальна 

система розв’язків. 

2. Арифметичний векторний простір. Лінійна залежність та незалежність системи векторів. 

Критерій лінійної залежності системи векторів. 

3. Власні вектори та власні значення лінійного оператора. Властивості власних векторів. 

Знаходження власних векторів та власних значень лінійного оператора. 
 

Математичний аналіз 

 

1. Екстремуми функції однієї змінної. Необхідна та достатня умови екстремуму функції для 

однієї змінної (доведення). 

2. Первісна та невизначений інтеграл. Методи інтегрування функції. 

3. Тригонометрична система функцій. Розклад функції в ряд Фур’є. Розклад функції в ряд Фур’є 

для парних та непарних функцій. 

 

Диференціальні рівняння 

 

1. Однорідні диференціальні рівняння та рівняння, що до них зводяться. 

2. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. 

3. Основні властивості однорідних систем звичайних диференціальних рівнянь першого 

порядку. 

4. Визначник Вронського та фундаментальна система розв’язків. 

5. Знаходження фундаментальної системи розв’язків для однорідної лінійної системи звичайних 

диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. 

 

Теорія ймовірностей 

 

1. Аксіоми теорії ймовірностей та властивості ймовірності. 

2. Умовна ймовірність. Незалежність випадкових подій. 

3. Формула повної ймовірності. Формула Байєса (доведення). 

4. Функція розподілу та щільність розподілу випадкових величин. 

5. Математичне сподівання та дисперсія. Властивості. 

6. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема. 
 

Програмування 

 

1. Основні елементи мови С++ (або Pascal на вибір): вбудовані типи, визначення та ініціалізація 

змінних, область їх видимості, правила вибору імен змінних, літерали (константи), операції та 

вирази – арифметичні, логічні, відношення, побітові оператори. Приклади арифметичних 

операцій в мові С++ (або Pascal на вибір). 

2. Основні керуючі конструкції мови. Розгалуження та оператор switch. Приклади 

використання.Основні інструкції керування – цикли for та while. Правила структурування коду 

програми. 
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3. Основні інструкції керування – цикл do-while (або repeat-until на вибір). Використання 

інструкцій break, continue, return (або анлогічне в Pascal на вибір). 

4. Файли. Текстові файли. Компонентні файли. Безтиповi файли. 

5. Масиви в мові С++ (або Pascal на вибір). Створення масиву. Ініціалізація та використання 

масивів. Багатовимірні масиви. Функції і масиви. Функції, які працюють з діапазонами 

масивів. 

6. Функції і об’єкти класу string. Обробка символьних та строкових даних в С++ (або Pascal на 

вибір). Робота з рядками в мові С++ (або Pascal на вибір). Використання керуючих символів 

при виводі рядків. Масиви рядків. 

7. Структуризація даних. Структури, класи, масиви. 

8. Структуризація програм: підпрограми, виклики підпрограм. Простори імен. 

9. Зображення чисел та інших значень у комп’ютері. Основні скалярні типи даних: значення, 

операції, вирази. 

10. Оператори. Оператор присвоювання, структурнi оператори. Область дії оголошення імені. 

Засоби введення-виведення. 

11. Процедурне програмування: процедури, функції та правила їх написання. Способи передачі 

параметрів в процедури та функції. Рекурсивні функції та їх особливості. 

12. Принципи об'єктно-орієнтованого програмування (інкапсуляція, наслідування, поліморфізм, 

абстракція). Поняття класу: властивості та методи класу, модифікатори доступу, 

конструктори, деструктори, перевизначення операцій. Реалізація принципів наслідування та 

поліморфізму в реалізації класів. 

 

Проектування інформаційних систем 

 

1. Процеси життєвого циклу розробки програмного забезпечення. 

2. Діаграма класів UML. Класи, сутності, відношення. Інтерфейси та абстрактні класи. 

3. Діаграми реалізації, стану, діяльності та послідовності UML. 

 

Представлення даних. Обробка та методи збереження інформації 

 

1. Представлення символів, цілих чисел і дробів, двійкових та шістнадцяткових подань 

2. Двійкове арифметичне додавання, віднімання, множення, ділення 

3. Проста арифметика та два арифметичні доповнення, числа із плаваючою точкою, булева 

алгебра, таблиці правди, діаграми Венна.  

4. Сортування масиву (quicksort, Bubble sort, Bucket Sort) 

5. Моделювання. Опис об'єкта реального життя або процесу з точки зору інформації. Типи 

описів: схеми, таблиці, графіки та формули. 

6. Числові системи. Позиційні системи. Бінарне представлення інформації. Переклад між 

десятковим і двійковим поданням. Арифметичні операції у двійковій системі. 

7. Логіка та алгоритми. Пропозиції, логічні операції, квантори, значення істинності пропозиції. 

Поняття алгоритму. Умовні оператори та цикли. Впровадження та побудова основних 

алгоритмів у математичних та реальних проблемах. 

8. Що таке процес нормалізації, визначте нормальні форми. 

9. Що таке обмеження цілісності, визначте обмеження цілісності. 

10. Визначте реляційні операції. 

 

Аналіз даних, статистика 

 

1. Генеральна сукупність, вибірка. Вибіркове середнє, вибіркова дисперсія. Гістограма. 

2. Теоретичні та емпіричні квантілі розподіли. ‘‘Ящик з вусами’’.  

3. Точкові оцінки параметрів розподілу.  Консистентність, незміщеність. Приклади.  

4. Метод моментів. 

5. Метод максимальної правдоподібності.  
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6. Довірчі інтервали. Побудова асимптотичного довірчого інтервалу для невідомого середнього 

при відомій дисперсії  за допомогою центральної граничної теореми. Побудова довірчого 

інтервалу для невідомої дисперсії при відомій дисперсії.  

 

Обчислювальні методи 

 

1. Надати визначення абсолютної та відносної похибки. Теорема про абсолютну похибку 

алгебраїчної суми наближених чисел. Правило складання чисел різної абсолютної точності. 

2. Методи розв‘язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь: метод Гауса, метод квадратних 

коренів. Поняття про ітераційні методи для систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

3. Загальна постановка задачі інтерполяції. Постановка задачі інтерполяції багаточленами. 

Записати інтерполяційний багаточлен Лагранжа. 

4. Навести інтерполяційний багаточлен Ньютона з поділеними різницями. У чому полягає 

перевага при застосуванні інтерполяційного багаточлена Ньютона у порівнянні з формулою 

Лагранжа? Навести вираз для залишкового члена інтерполяційного багаточлена Ньютона. 

5. Надати визначення скінченних різниць. Показати зв'язок між скінченними різницями різного 

вигляду. Як визначити скінченну різницю через значення функції, заданої таблицею? 

6. Яку формулу називають емпіричною? Метод найменших квадратів. Екстраполяція на основі 

методу найменших квадратів. За яких умов МНК надає некоректні результати? 

7. Постановка задачі чисельного інтегрування. Навести, яка квадратурна формула називається 

інтерполяційною. Формула Ньютона-Котеса. 

8. Який геометричний сенс формули Сімпсона? Записати повну формулу Сімпсона. Від чого 

може залежати точність квадратурних формул? 

9. Чисельні методи розв’язування задачі Коші. Метод Ейлера. 

10. Чисельні методи розв’язування задачі Коші. Методи Рунге-Кутта. Метод Рунге-Кутта 4-го 

порядку. 

 

Алгоритми та структури даних 

 

1. Основні моделі алгоритмів. 

2. Абстрактний тип даних «Список» та «Стек». 

3. Абстрактний тип даних «Черги» та «Відображення». 

4. Дерева, як структури даних. 

5. Бінарні дерева пошуку, визначення, основні операції. 

6. Множини, підходи до реалізації, основні операції. 

7. Хеш-функції. Хеш-таблиці. 

8. Графи як структури даних. Різні форми представлення орієнтованих графів. 

 

Graph theory 

 

1. (Breadth-First Search) Опишіть алгоритм пошуку в ширину (Breadth-First Search (BFS) 

algorithm), де на вхід потрапляє орієнтований граф G = (V,E) та початкова вершина s ∈ V. Граф 

називається двудольним, якщо множину вершин V можна розділити на два множини V1 та 

V2, що не перетинаються таким чином, щоб ні одне ребро не з’єднувало дві вершини однієї 

множини. Опишіть, як BFS може бути використаним для визначення V1 та V2 в тому випадку, 

якщо граф двудольний.  

2. (Breadth-First Search) Опишіть алгоритм пошуку в ширину (Breadth-First Search (BFS) 

algorithm), де на вхід потрапляє орієнтований граф G = (V,E) та початкова вершина s ∈ V. Граф 

називається двудольним, якщо множину вершин V можна розділити на два множини V1 та 

V2, що не перетинаються таким чином, щоб ні одне ребро не з’єднувало дві вершини однієї 

множини. Відомо, що граф є двудольним, якщо в ньому не існує циклів з непарною кількістю 

вершин. Як можна застосувати BFS для пошуку таких циклів у випадку, якщо G не є 

двудольним? 
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AI and ML 

 

1. Тест Тьюринга, хоч і був запропонований в 1950-х роках, є широко відомим критерієм для 

оцінки штучного інтелекту в комп’ютерних програмах. Опишіть суть і обмеження Тесту 

Тьюринга. Що буде наслідком його проходження на вашу думку? 

2. Чи може комп’ютер думати? Обгрунтуйте відповідь. (просто так чи ні недостатньо). 

3. Наскільки наступні системи можуть вважатись прикладами реалізації штучного інтелекту? 

Чому? 

- Сканери кодів в супермаркетах 

- Пошуковики 

- Телефонні меню, які керуються голосом 

- Алгоритми маршрутизації мережі Інтернет 

4. Багато із запропонованих обчислювальних моделей когнітивної діяльності включають досить 

складні математичні операції, такі як згортки зображень за допомогою Гаусіану або 

знаходження мінімуму функції ентропії. Більшість людей (і, звичайно, всі тварини) взагалі 

ніколи не вивчають таку математику, майже ніхто не вивчає її до коледжу, і майже ніхто не 

може обчислити згортку функції за допомогою Гаусіану в голові.  

Який сенс вкладується в фразу “система комп’ютерного зору використовує математику для, 

наприклад, розпізнавання зображень”, тоді як реальна людина не має уявлення, як вона це 

робить? 

5. ШІ – це наука чи інженерія? Або жодне чи обидва? Поясніть. 
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2.Практична частина іспиту 
 

Алгебра та геометрія 

1. Знайти рівняння проекцій прямої 2

2

1

3

2 







zyx

 на площину 0532  zyx . 

2. Дано дві вершини паралелограма ABCD: C (-2, 3, 5) і D (0, 4, -7) та точка перетину діагоналей 

M(1, 2, 3). Скласти рівняння сторони АВ. 

3. Знайти деякий базис системи векторів. Всі вектори системи, які не належать цьому базису, 

виразити через вектори базису: a1= (1;2; 3; −4); a2= (2;3; −4; 1); a3= (2; −5; 8; −3); a4= (5; 26;−9; 

−12); a5= (3; −4; 1; 2). 

4. Дослідити сумісність системи і, у випадку сумісності, знайти її загальний розв’язок. Виконати 

перевірку правильності знайденого розв’язку:  

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

9 3 5 6 4,

6 2 3 4 5,

3 3 14 8;

x x x x

x x x x

x x x x

   


   
       

5. Розв’язати матричне рівняння. Виконати перевірку правильності розв’язку: 

6. 

1 1 1

1 2 2

2 3 4

















·Х = 























9 3 7

1 1 1

11 3 9 . 

 

Математичний аналіз 

 

1. Яке значення функції 
  2

1 cos 2x
f x

x




, 0x   треба задати в точці 0x   (  0f ), щоб ця 

функція була неперервною в цій точці? 

2. Написання рівняння дотичної до кривої   2sinf x x  в точці 0x  . 

3. Знайти екстремум функції   2 2,f x y x xy y   . 

4. Знайти інтеграл 

cos 2

sin cos

xdx

x x . 

5. Обчислити площу, обмежену кривими lny x , x e , 0y  . 

6. Знайти радіус збіжності та область збіжності степеневого ряду 
2

1

2 1
 ( 1)

3 2

n

n

n
x

n











. 

7. Обчислити об’єм тіла, обмеженого поверхнями 
2 2z x y  , z R  ( 0R  ). 

8. Розкласти в ряд Фур’є функцію   2f x x 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠2𝑥 відрізку  ,   і за допомогою 

цього розкладу обчислити суму числового 
2

1

1

n n






. 

 

Диференціальні рівняння 

 

1. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння: 

2

2
4 2.

y y
y

x x
   

 

2. Знайти розв’язок задачі Коші: 
2 ,    (1) 0.y y x x y     
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3. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння: 

3 2

2 2

3 2
.

2

y yx
xy

y x


 

  

4. Знайти розв’язок задачі Коші:  ctg 2 sin ,    2 0.y y x x x y     

5. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння: 

2 2 .xy x y y     

6. Знайти розв’язок задачі Коші:  2tg cos ,    4 1 2.y y x x y     

7. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння: 

2

2
2 6 3.

y y
y

x x
   

 
8. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння: 

6 13 0y y y    . 

 

Теорія ймовірностей  

 

1. Робітник обслуговує шість верстатів-автоматів. Ймовірність того, що протягом години 

верстат-автомат потребує уваги робітника дорівнює 0,6. Яка ймовірність того, що за годину 

уваги робітника потребують:1) три верстати; 2) від  двох до п’яти верстатів; 3) принаймні 

один верстат. Вважати, що різні верстати-автомати працюють незалежно. 

2. Троє студентів незалежно складають іспит з теорії ймовірностей. Ймовірність того, що 

перший студент складе іспит  становить 0,9, для другого та третього студентів ця ймовірність 

дорівнює відповідно 0,85 і 0,8. Знайти розподіл випадкової величини  Х – числа студентів, які 

складуть іспит. Знайти математичне сподівання та дисперсію Х. 

3. Щільність розподілу випадкової величини Х дорівнює 𝑝(𝑥) = {2𝑥, 𝑥 ∈ [0,1] 0, 𝑥 ∉ [0,1]. 

Знайдіть математичне сподівання та дисперсію Х.  

4. В квадраті ABCD зі стороною 3 випадковим чином обрали точку. Знайти ймовірність того, що 

відстань до цієї точки: 

a) до центру квадрату; 

b) до сторони AB; 

       не перевищує 1. 

5. Сигнал передається ТУ №1 з ймовірністю 0,4 та ТУ №2 з ймовірністю 0,6. Ймовірність вірної 

передачі сигналу ТУ №1 дорівнює 0,95, ТУ №2 – 0,9. Знайти ймовірність того, що сигнал буде 

передано вірно. Знайти ймовірність того, що сигнал було передано ТУ №1, якщо відомо, що 

його було передано вірно. 

6.  Випадкові величини 1,..., n   незалежні та мають розподіл ( )0kP    0.2, ( )2kP    0.5, 

1( )kP     0.3. Знайти kM  , kD  , 1( ... )nM    , 1( ... )nD    , 
1 ...

( )nM
n

  

1 ...
( )n

n
D

  

. 

7. Вага курча має нормальний розподіл. Середня вага курча дорівнює 900 г, середнє квадратичне 

відхилення ваги дорівнює 50 г.  

a) Обчислити ймовірність того, що вага 400 курчат більше 362 кг. 

b) Знайти таке число М, що ймовірність того, що вага 400 курчат менше М, дорівнює 0,01. 

c) Знайти кількість курчат, що забезпечують загальну вагу 1000 кг. З ймовірністю 0,98. 

Закон Байеса. Практика 

 

1. Розглянемо два гральних 6-гранних кубика. Ви кидаєте їх, потім сумуєте результат.  
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(a) Яка ймовірність, що сума буде менш за 4? Яка ймовірність, що сума буде 7?  

(b) Чи прийняли б ви участь в грі з 1000 раундів, де вам треба заплатити N $ за участь в 

раунді і ви отримуєте випавшу суму як виграш. Обгрунтуйте для яких N це має сенс.     

(c) Припустимо вам потрібно кидати кубики, поки сума не буде рівна 4 або 7. Якою є 

очікувана кількість раундів щоб отримати такий результат? 

2. Артур і Борис двоє студентів. Один з них навчається в КАУ, а інший на історичному 

факультеті. Відомо, що студенти КАУ розв’язують математичні задачі з ймовірністю 80%, а 

історики - 40%. Ви дали їм математичну задачу, Артур її розв’язав, а Борис - ні. Яка 

ймовірність того, що Артур навчається в КАУ?  

3. Було проведено опитування лікарів, в якому їх спитали які шанси у пацієнта мати певну 

хворобу, якщо початково ризик мати її дорівнює 1%. Але додатковий тест дав позитивний 

результат. Відомо, що цей тест з точністю 80% виявляє хворобу типу 1 і з точністю 90% 

хворобу типу 2. З поміж опитаних, 95 відсотків лікарів повідомили, що ймовірність того що 

пацієнт має хворобу дорівнює 75%. Чи ви погоджуєтесь? Обгрунтуйте свою відповідь. 

4. Відомо, що 50% поштових листів це спам. Певна програма може виявляти спам з ймовірністю 

99%, але також має ймовірність ложно-позитивного виявлення 5% (коли не спам помічається 

як спам). Лист відмічено як спам, яка ймовірність того, що це насправді не спам?  

 

Програмування 

 

Написати програму для вирішення наступної задачі: 

1. Обчислити 








baba

baba
y

,*

,2/)(

 

2. Обчислити площу трикутника по формулі Герона з перевіркою сторін на існування 

трикутника 

3. Задано масив з 10 елементів, напишіть програму, яка б задані елементи розташовувала в 

порядку зростання. 

4. Напишіть програму, яка запрошує користувача вводити числа. Після кожного введеного 

значення програма повинна видавати накопичену суму введених значень. Програма повинна 

завершуватися при введенні 0. 

5. Напишіть програму для обчислення середнього віку студентів вашої групи. 

6. Напишіть програму «Секундомір», яка б при виведені слова Start ви водили 0 і програма 

автоматично додавала би по одній секунді до ти поки не добігало би значення 90с. 

7. Введіть речення з клавіатури та визначте: 

  а) кількість елементів – «літер» (усіх); 

  б) кількість голосних;  

  с) кількість приголосних; 

8. Задано 10 елементів. Знайти числа, які кратні 3. 

9. Задана матриця другого порядку. Написати програму «транспонування матриці» (тобто 

рядки стали стовпчиками а стовпчики рядками). 

 

Аналіз даних  

 

1. Знайдіть вибіркове середнє та вибіркову дисперсію для вибірки: 

       2.8, 11.3, 0.7, 11.6, 5.6, 1.3, 6.7, 5.3,  10.1,  4.5.  

2.    В попередній задачі знайти вибіркову медіану.  
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3.    Знайти оцінку максимальної вирогідності невідомого параметру 𝜆 пуассонівського розподілу  

з параметром 𝜆. 

 

AI and ML 

 

1. Наступна фігура показує певний стан в грі Хрестики Нолики. Двоє гравців X та O ходять по 

черзі, зараз черга ходити гравця X.  

 
Нарисуйте дерево гри, де позиція вище є початковою вершиною. Призначте виграші кінцевим 

позиціям, 1 якщо гравець Х переміг, 0 - якщо нічия і -1 якщо гравець Х програв. Розв’яжіть 

дерево за допомогою алгоритму Depth First Search (пошук в глибину).  

2. Використайте наївний Байесівський підіхід для визначення задачі класифікації наступного 

спостереження на основі історічних даних. Опишіть основні кроки алгоритму.  

 

 
3. Троє роботів Johnny 5, R2-D2 і C-3P0 надзвичайно полюбляють їсти годинники і барометри 

(якщо можуть їх вкрасти). На початку дня в магазині є певна кількість тих і ніших. Роботи 

поки що вдома, але планують до кінця дня завітати в магазин. Формалізуйте цю задачу у 

вигляді Задачі задоволення обмежень (Constraint Satisfaction Problem (CSP)). Напишіть, що тут 

є змінними і обмеженнями, яке призначення є повним і допустимим. Що є рішенням задачі. 

Опишіть задачу у вигляді станів і змінних. Додайте випадкові події (вкрасти, бути схопленим) 

та представте задачу у вигляді Марковського керованого процеса.  

4. Опишіть задачу планування у вигляді станів і змінних та дайте приклади для кожної з 

наступних концепцій.  

- Дії   

- представлення станів. Що таке стан.  

- Цілі і рішення 

- обмеження 

Припустимо, що пропонується використання евристичного алгоритму для розв’язання задачі 

планування. Як ви вважаєте, чи є евристичний пошук адекватним розв’язком задачі 

планування. Які плюси і мінуси даного підходу порівняно з повним пошуком розв’язку в 

просторі станів?  
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5. Опишіть A* алгоритм пошуку на прикладі пошуку виходу з лабіринта. Опишіть задачу у 

вигляді станів-змінних та обмежень. Запропонуйте евристику, яка б могла покращити 

результати роботи алгоритму. 

6. Задача (Constraint Satisfaction Problem (CSP)) має чотири змінні V1, V2, V3, V4, кожна з 

доменом {1, 2}. Обмеження задачі полягає в тому, що з трьох будь яких змінних рівно одна 

має дорівнювати 1. Поясніть, як записати це обмеження у вигляді лише бінарних обмежень та 

графічно. Застосуйте алгоритм пошуку в глибину для рішення задачі.  

7. Задача (Constraint Satisfaction Problem (CSP)) має чотири змінні V1, V2, V3, V4, кожна з 

доменом {1, 2}. Обмеження задачі полягає в тому, що з трьох будь яких змінних рівно одна 

має дорівнювати 1. Опишіть алгоритм AC-3 та його покрокове застосування до рішення задачі 

для V1 = 1.  

8. Чому алгоритми пошуку рішення в покрокових іграх майже завжди стартують з поточної 

позиції і обчислюють позиції вперед а не починають рахувати з кінцевої позиції?  

9. Розгляньте наступне дерево гри, де в кінцевих вузлах наведені виграші першого гравця (гра з 

нульовою сумою, двоє гравців, ходять по черзі).   

 
Розв’яжіть гру. Який хід має обрати перший гравець?  
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