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Загальна частина
Абітурієнт, який складає фахове вступне випробування з спеціальності 112
«Статистика», повинен вміти будувати математичні моделі, ро зв’язувати задачі, що
виникають у межах математичної моделі; має володіти базовими знаннями з
математичного аналізу, алгебри, аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь, теорії
ймовірностей, математичної статистики.
До програми відносяться такі дисципліни: математичний аналіз: функції однієї
змінної, аналітична геометрія, алгебра, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей,
математична статистика.

Математичний аналіз: функції однієї змінної

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

М ножина. Операції над множинами. Властивості операцій над множинами.
Границя числової послідовності. Границя суми, добутку, частки збіжних
послідовностей.
Критерій Коші існування границі числової послідовності.
Числові ряди. А бсолю тна збіжність. Ознаки Коші і Д аламбера абсолю тної збіжності.
А бсолютна та умовна збіжність рядів.
Ф ункціональні послідовності. Критерій рівномірної збіжності.
Ф ункціональні ряди. О знака Вейєрштраса збіжності функціонального ряду.
Степеневі ряди.
Неперервність функції в точці. Локальні властивості неперервних функцій.
Теорема В ейєрш траса про неперервну на відрізку функцію.
Основні теореми диференціального числення (теореми Ферма, Ролля, Лагранжа,
Коші).
Формула Тейлора. Загальна теорема про зображення залиш кового члена. Форми
Коші і Л агранж а залиш кового члена формули Тейлора.

13.

Правила Лопіталя. Теорема про розкриття невизначеностей вигляду

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Існування первісної від неперервної функції. Формула Н ью тона - Лєйбніца.
Первісна. Н евизначений інтеграл і його властивості. Основні методи інтегрування.
Суми Дарбу.
Гамма-функція Ейлера та її властивості.
Бета-функція Ейлера та її властивості.
Невласні інтеграли, що залежать від параметра.
Інтеграл Ф ур’є. П еретворення Ф ур’є.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Аналітична геометрія, алгебра, диференціальні рівняння
Рівняння прямої на площині. Взаємне розташування двох прямих на площині.
Рівняння площ ини у просторі. Взаємне розташ ування площ ин в просторі.
Рівняння прямої у просторі. Взаємне розташ ування двох прямих у просторі.
Взаємне розташ ування площ ини та прямої у просторі.
Класифікація поверхонь 2-го порядку.
Ранг матриці.
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40.
41.

Простір, критерій підпростору, приклади підпросторів.
Базис та його існування. Вимірність простору. Координати вектора.
Системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі.
Власні вектори і власні значення лінійних перетворень.
Білінійні форми, та їхні властивості. Симетричні та знакозмінні форми. М атриця
білінійної форми, закон її зміни при заміні базису.
Квадратичні форми. М атриця квадратичної форми. Критерій Сільвестра. Зведення
квадратичної форми до канонічного вигляду, метод Лагранжа.
Теорема існування та єдиності для диференціального рівняння 1-го порядку, що
розв’язане відносно похідної.
Лінійне неоднорідне рівняння першого порядку. М етод варіації сталої.
Особливі точки рівняння першого порядку.
Основні теореми про розв’язки лінійного диференціального рівняння /7-Г О порядку.
Ф ундаментальна система розв’язків лінійного однорідного рівняння. Визначник
Вронського.
Диференціальні рівняння вищих порядків. Зниження порядку диференціального
рівняння.
Системи диференціальних рівнянь в нормальній формі. Задача Коші. Перші та
загальні інтеграли.
Особливі точки автономних систем диференціальних рівнянь другого порядку.
Стійкість розв’язку диференціального рівняння за Ляпуновим.

Теорія ймовірностей, математична статистика
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Імовірність: означення, властивості; неперервність. Умовна ймовірність, формули
повної імовірності, Байєса. Незалежні події.
Дискретний імовірнісний простір. Класична модель. Основні поняття комбінаторики.
Дискретна випадкова величина і її розподіл. М атематичне сподівання випадкової
величини на дискретному імовірнісному просторі і його обчислення за розподілом.
Схема
незалежних
випробувань.
Біномний,
пуассонів,
геометричний,
гіпергеометричний розподіли. Граничні теореми для біномного розподілу.
Імовірнісні розподіли па прямій, побудова розподілів на прямій. Рівномірний,
нормальний, гамма розподіли, показниковий розподіл, розподіл Коші.
Випадкова величина і її розподіл, функція розподілу, щ ільність розподілу.
Обчислення математичного сподівання випадкової величини за її розподілом.
М оменти випадкових величин. Нерівність Чебишова. Закони великих чисел
(Чебишова, слабкий, Хінчина).
Згортки і розподіл суми незалежних випадкових величин.
Збіжність розподілів.
Характеристична функція.
Центральна гранична теорема.
Багатовимірний нормальний розподіл, розподіли, пов’язані з нормальним.
Оцінювання параметрів розподілів. Оцінка з мінімальною дисперсією.
Методи отримання оцінок (метод максимальної правдоподібності, метод моментів).
Емпіричні характеристики.
Перевірка гіпотез про параметри нормального розподілу.
Критерій хі-квадрат.
Критерій Колмогорова.
Критерій Вілкоксона, критерій знаків.
Метод найменш их квадратів. Нормальні рівняння. Теорема Гаусса-М аркова.
Довірчі еліпсоїди та довірчі інтервали.

62.

Принцип віднош ення
Н0 :у = 0 .

правдоподібності.

63.
64.

Однофакторний дисперсійний аналіз.
8 - метод множинного порівняння.

Г-критерій

для

перевірки

гіпотези

Загальні положення щодо структури екзаменаційного білету та оцінювання
фахового вступного випробування з спеціальності 112 «Статистика»

Екзаменаційний білет складається з однієї частини, загальною кількістю 50 питань у
формі тестів, на кожне з яких пропонується чотири варіанти відповіді. Серед
запропонованих варіантів лиш е одна відповідь є правильною. Необхідно вибрати одну
правильну відповідь на кожне з 50 завдань. За кожну правильно вибрану відповідь
нараховується 2 бали, у супротивному разі: вибрано неправильну відповідь, вибрано
більше однієї відповіді, відповідь не надано нараховується 0 балів.
М аксимальна кількість балів, що може бути нарахована, дорівню є 100.
Питання, що входять до складу білету, мають відображати всі розділи програми
фахового вступного випробування.

Структура екзаменаційного білету
Номер
розділу

1. МА
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Назва розділу

Кількість
питань

М атематичний аналіз: функції
однієї змінної
А налітична геометрія
А лгебра
Д иференціальні рівняння

13

Дискретний імовірнісний простір.
Класична модель
Незалежні події. Умовна
ймовірність. Формула повної
ймовірності
М атематичне сподівання
дискретної випадкової величини І
М атем ати ч н е с п о д ів а н н я
дискретної випадкової величини 11
Геометрична ймовірність
Розподіл випадкової величини
М атематичне сподівання
абсолю тно неперервної випадкової
величини І

2

4
5
10

М аксимальна кількість
балів, що нараховується
за одну правильну
відповідь
2 бали
2 бали
2 бали
2 бали
2 бали

2
2 бали
2
1
2
1
1

2 бали
2 бали
2 бали
2 бали

2 бали

М атематичне сподівання
абсолю тно неперервної випадкової
величини 11
Згортка
Збіжність розподілів
Оцінки параметрів розподілів
М етоди побудови оцінок

2
2 бали
1
2
1
1

2
2
2
2

бали
бали
бали
бали

Загальний час виконання роботи - 120 хвилин.
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