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6. Постановка змішаних задач для рівняння теплопровідності.
7. Поширення тепла в однорідному ізотропному скінченому стержні. Метод 

відокремлення змінних (метод Фур’є).
8. Фундаментальний розв’язок однорідного рівняння теплопровідності. 

Формула Пуассона та її фізична інтерпретація.
9. Постановка основних крайових задач для рівнянь Лапласа та Пуассона, їх 

фізичний зміст

Теорія алгоритмів
1. Інтуїтивне поняття алгоритму. Основні властивості. Необхідність його 

уточнення.
2. Характеристика алгоритмічних систем. Алфавітні оператори та алгоритми. 

Кодування інформації.
3. Нормальні алгоритми Маркова. Приклади. Принцип нормалізації Маркова.
4. Примітивно-рекурсивні функції. Приклади.
5. Частково-рекурсивні функції. Приклади. Гіпотеза Черча.
6. Машина Тьюрінга. Приклади побудови МТ. Гіпотеза Тьюрінга.

Методи оптимізації та дослідження перацій
1. Задача лінійного програмування. Графічний метод розв’язання задачі 
лінійного програмування.

2. Задача лінійного програмування. Симплексний метод розв’язання задачі 
лінійного програмування.

3. Теорія двоїстості. Побудова двоїстих задач лінійного програмування.
4. Транспортна задача. Методи побудови опорного плану. Метод потенціалів.
5. Задача дробово-лінійного програмування. Зведення задачі дробово-лінійного 
програмування до задачі лінійного програмування.

6. Динамічне програмування. Основні види задач динамічного програмування.
7. Матричні ігри. Графічний метод розв’язання матричних ігор.
8. Матричні ігри. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.
9. Нелінійне програмування. Метод множників Лагранжа.
10.Квадратичне програмування.
11 .Цілочислове програмування. Основні методи розв’язання задач 
цілочислового програмування.

3. Критерії оцінювання відповідей вступників

Оцінювання результатів додаткового фахового випробування проводиться 
за двобальною шкалою «склав»/ «не склав». Для проміжного оцінювання 
використовується 100-бальна шкала, мінімальна позитивна оцінка від 60 балів, 
до екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав 
менше ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав 60 або більше 
балів.

Відповіді на питання, винесені на фахове випробування, оцінюються 
рівнозначно. Загальна оцінка відповіді оцінюється як середня арифметична з



трьох питань. Підсумкова кількість балів визначається за таблицею, наведеною 
нижче.
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Оцінка Кількість
балів

Характеристика відповіді

1 90-100 Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями 
та практичними навичками, виявляє методичну 
досконалість. Відповідь повна, логічно обґрунтована, 
правильно використані наукові терміни. Абітурієнт 
відзначається високим (творчим) рівнем 
компетентності

1 75-89 Загалом відповідь змістовна і правильна з певною 
кількістю незначних помилок. Абітурієнт володіє 
основними теоретичними знаннями та практичними 
навичками, понятійним апаратом, характеризується 
достатнім рівнем компетентності

1 60-74 Абітурієнт в цілому правильно відтворює матеріал, 
знає основні теорії і факти, уміє наводити власні 
приклади на підтвердження певних думок, робити 
окремі висновки. Виявляє середній рівень 
компетентності

0 1-59 Абітурієнт не володіє основними знаннями, не знає 
фактичного матеріалу, не володіє поняттєво- 
термінологічним апаратом професійно-орієнтованих 
дисциплін. Відзначається низьким рівнем 
компетентності
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