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I. СПИСОК ДИСЦИПЛІН, ПИТАННЯ З ЯКИХ УВІЙШЛИ В

ПРОГРАМУ
1. Фізика.
2. Аналітична геометрія.
3. Математичний аналіз.

IІ. Список питань
1. ФІЗИКА
1. Електричне поле
Електричне поле. Вектор напруженості електричного поля. Закон Кулона.
Поле точкового заряду. Принцип суперпозиції, поле системи зарядів.
Робота при переміщенні заряду в електростатичному полі. Різниця
потенціалів і потенціал. Потенціал поля точкового заряду та системи зарядів.
Зв'язок між потенціалом і напруженістю електричного поля, поняття про
градієнт скалярного поля.
2. Електрична ємність
Провідники. Провідник у зовнішньому електричному полі, електростатична
індукція. Поле в об’ємі та на поверхні провідника, еквіпотенціальність
провідника. Розподіл статичних зарядів у провіднику.
Електрична ємність, конденсатори. Ємність плоского конденсатора.
З’єднання конденсаторів.
Електростатична енергія системи точкових зарядів, зарядженого
провідника, конденсатора. Об’ємна густина енергії електричного поля.
3. Постійний електричний струм
Електричний струм, сила та густина струму.
Умови існування стаціонарного струму. Сторонні сили, спад напруги та
електрорушійна сила (ЕРС).
Закон Ома для довільної ділянки кола та для замкненого контуру. ЕРС і
напруга на полюсах джерела. Струм короткого замикання.
Робота та потужність струму. Закон Джоуля. Потужність струму на зовнішній і
внутрішній ділянці кола.
4. Електричні коливання
Вільні та вимушені коливання. Послідовний коливальний контур.
Вільні коливання в ідеальному контурі. Власна частота контура. Енергія
гармонічних коливань в ідеальному контурі.
Вільні загасаючі коливання в контурі. Амплітуда та частота загасаючих
коливань. Умова існування вільних коливань у контурі.
Характеристики загасання: коефіцієнт загасання і час релаксації,
логарифмічний декремент загасання і добротність контура.
Вимушені гармонічні коливання в контурі. Амплітуди та фази вимушених
коливань.
Резонансні частоти та амплітуди коливань напруги і струму в контурі.
Вимушені коливання в електричних колах, змінний струм.
Активний та реактивні опори, імпеданс. Закон Ома для змінного струму.
Діючі значення напруги та струму. Активна потужність у колі змінного
струму.

5. Оптика
Електромагнітна природа світла, світлові хвилі. Швидкість поширення
світла, показник заломлення.
Відбивання та заломлення світла. Повне внутрішнє відбивання, граничний
кут.
Поняття про інтерференцію та когерентність. Способи отримання
когерентних світлових пучків.
Різниця ходу, загальні умови максимумів і мінімумів при двопроменевій
інтерференції. Ширина інтерференційної смуги.
Інтерференція при відбиванні світла від тонких пластин.
Дифракція, принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція Фраунгофера на
одновимірній ґратці. Умова головних максимумів ґратки, найбільший порядок
дифракції.
Поляризоване та природнє світло, види поляризації. Закон Малюса.
Поляризація світла при відбиванні від діелектрика, кут Брюстера.

2. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ
1. Векторна алгебра та аналітична геометрія
Вибрані задачі елементарної математики. Скалярні та векторні величини.
Геометричні вектори, лінійні операції над векторами. Скалярний, векторний та
мішаний добуток векторів.
Аналітична геометрія на площині та в просторі. Пряма на площині. Різні
форми рівняння прямої на площині. Коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх канонічні
рівняння та дослідження форми. Площина та пряма в просторі. Поверхні другого
порядку, їх канонічні рівняння.
2. Матриці, визначники та системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Матриці. Визначники та їх основні властивості. Операції над матрицями.
Обернена матриця.
Системи лінійних рівнянь. Розв'язання системи лінійних рівнянь методами
Гауса, Крамера, матричними.
3. Елементи лінійної та вищої алгебри.
Лінійні простори. Лінійні оператори, матриці лінійних операторів.
Елементи вищої алгебри. Алгебра комплексних чисел. Основна теорема
алгебри. Представлення дробово-раціональних функцій.
Лінійні оператори та форми. Власні числа та власні вектори. Симетричні
оператори. Квадратичні форми. Зведення рівнянь кривих та поверхонь другого
порядку до канонічного вигляду.

3. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ
1. Диференціальне числення функцій однієї змінної
Вступ до математичного аналізу. Множини, дії над ними. Елементи
математичної логіки. Множини дійсних чисел. Біном Ньютона. Границі
послідовності та функції. Нескінченно малі та нескінченно великі. Неперервність
функцій. Властивості функцій, неперервних на відрізку.

Диференціальне числення та його застосування. Похідна, означення,
властивості, техніка диференціювання. Диференціал. Похідні та диференціали
вищих порядків. Основні теореми диференціального числення функцій однієї
змінної. Формула Тейлора. Дослідження функцій за допомогою похідних.
2. Інтегральне числення функцій однієї змінної
Невизначений інтеграл. Первісна. Невизначений інтеграл, властивості.
Методи інтегрування. Таблиця основних формул інтегрування. Інтегрування
деяких класів функцій.
Визначений інтеграл. Визначений інтеграл як границя інтегральних сум.
Основні властивості визначеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбніца.
Обчислення визначеного інтегралу: інтегрування частинами та підстановкою.
Наближене обчислення визначеного інтегралу. Наближене обчислення
визначеного Інтегралу: формули прямокутників, трапецій та Сімпсона.
Геометричні та фізичні застосування визначеного інтегралу. Невласні інтеграли.
3. Диференціальне числення функцій багатьох змінних
Вектор-функції скалярного аргументу.
Функції декількох змінних. Область визначення, границя функції в точці,
неперервність. Частинні похідні. Повний диференціал. Формула Тейлора. Неявні
функції. Теорема існування. Диференціювання неявних функцій. Екстремуми
функцій декількох змінних. Умовний екстремум.
Вступ до теорії скалярних та векторних полів. Скалярне поле. Поверхні та
лінії рівня скалярного поля. Похідна в заданому напрямку. Градієнт. Векторне
поле.
4. Інтегральне числення функцій багатьох змінних
Кратні інтеграли. Подвійні та потрійні інтеграли, їх основні властивості.
Уявлення про інтеграли будь-якої кратності. Обчислення подвійних та потрійних
інтегралів в декартових координатах. Заміна змінних в подвійних та потрійних
інтегралах. Геометричні та фізичні застосування кратних інтегралів.
Криволінійні та поверхневі інтеграли. Означення криволінійних інтегралів
першого та другого роду, їх властивості та обчислення. Геометричні та фізичні
застосування. Формула Гріна. Площа поверхні. Означення поверхневих інтегралів
першого та другого роду, їх властивості та обчислення.
Векторний аналіз. Векторні лінії. Потік векторного поля через поверхню.
Теорема Остроградського Гауса. Дивергенція векторного поля. Соленоїдальне
поле. Циркуляція векторного поля. Теорема Стокса. Ротор векторного поля.
Потенціальне поле. Оператор Гамільтона. Диференціальні операції у векторному
аналізі. Диференціальні операції в криволінійних координатах. Оператор Лапласа
в циліндричних та сферичних координатах.
5. Звичайні диференціальні рівняння
Диференціальні рівняння першого порядку. Загальні поняття, пов'язані з
диференціальними рівняннями. Задача Коші. Існування розв'язку. Основні класи
диференціальних рівнянь першого порядку, що інтегруються в квадратурах.
Диференціальні рівняння вищих порядків. Задача Коші. Теорема існування та
єдиності розв'язку задачі Коші. Рівняння, що допускають зниження порядку.
Лінійні диференціальні рівняння, однорідні та неоднорідні. Загальний розв'язок.
Метод Лагранжа варіації довільних сталих. Лінійні диференціальні рівняння зі
сталими коефіцієнтами.

Системи звичайних диференціальних рівнянь. Задача Коші для нормальної
системи диференціальних рівнянь. Метод виключення. Векторно-матричний
запис нормальної системи. Нормальні системи лінійних диференціальних рівнянь
зі сталими коефіцієнтами. Розв'язок у випадку простих коренів характеристичного
рівняння.
Інтеграли залежні від параметру. Основні поняття, неперервність,
диференціювання, інтегрування. Невласні інтеграли залежні від параметру, їх
дослідження.
6. Ряди
Числові ряди. Ряд, збіжність, сума. Необхідна умова збіжності. Достатні
умови збіжності знакосталих рядів. Знакозмінні ряди, абсолютна та умовна
збіжність.
Функціональні ряди. Область збіжності. Поняття рівномірної збіжності.
Ознака Ваєрштраса. Властивості рівномірно збіжних рядів. Степеневі ряди, радіус
збіжності. Ряди Тейлора. Стандартні розвинення функцій у степеневі ряди.
Застосування степеневих рядів.
7. Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення
Функції комплексної змінної. Функції комплексної змінної, границя,
неперервність, похідна. Умови Коші-Рімана. Аналітичність в області. Поняття про
конформне відображення. Інтегрування функції комплексної змінної. Ряди з
комплексними членами. Ряд Тейлора та Лорана. Особливі точки. Лишки.
Застосування лишків до обчислення інтегралів.
Ряди та інтеграл Фур'є. Тригонометрична система функцій. Ряд Фур'є.
Розвинення функцій в ряд Фур'є. Збіжність ряду Фур'є. Комплексна форма ряду
Фур'є. Поняття евклідового та гільбертового простору. Збіжність за нормою.
Повні та замкнуті ортонормовані системи. Рівність Парсеваля-Стеклова.
Мінімізуюча властивість коефіцієнтів Фур'є. Інтеграл Фур'є. Перетворення Фур'є,
його властивості та застосування.
Операційне числення. Оригінал та зображення за Лапласом. Властивості
перетворення Лапласа. Формули обернення перетворення Лапласа. Інтеграл
Дюамеля. Розв'язання диференціальних і інтегральних рівнянь та систем
операційним методом.
8. Елементи теорії рівнянь математичної фізики
Методи розв’язання деяких крайових задач. Основні типи диференціальних
рівнянь в частинних похідних 2-го порядку. Розв’язок задачі Коші для рівняння
коливань скінченної струни методом Даламбера. Метод Фур’є розділення змінних
для рівняння коливань нескінченної струни.

III. ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
1. Потенціал електричного поля в декартових координатах визначається, як



A
2

2

x y z
2.

3.

4.
5.

2

,

A  const .

Визначити величину та напрям напруженості цього поля в довільній точці.
Аби подвоїти відстань між двома різнойменно зарядженими кульками
довелося виконали роботу 10 мкДж. Яку роботу треба виконати, щоби ту саму
початкову відстань між кульками збільшити утричі?
Моток тонкого мідного дроту має масу m = 222,5 г і електричний опір
R = 6,8Ом. Знайти довжину дроту в мотку l та площу його поперечного
перерізу S . Густина міді d = 8,9103 кг/м3, питомий опір   1,7  10  8 Ом×м .
Визначити кількість вільних коливань, яка відбувається в контурі з
добротністю Q =1000 за час релаксації.
Визначити довжину хвилі  світла, що падає нормально на дифракційну
ґратку з періодом d  20 мкм , якщо кутова відстань між головними
фраунгоферовими максимумами m1  1 i m2  3 порядку складає   3°.
1
3

6. Знайти проміжки монотонності та екстремумів функції: y  x  x 3 .
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7. Обчислити
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9. Скласти рівняння площини, що проходить через точку P 2; 4;3 паралельно

8. Розв’язати матричне рівняння: AX  B, де A  

площині 2 x  3 y  4 z  1  0 .
10. Знайти загальний розв’язок рівняння (1  x 2 )dy  (1  y 2 )dx  0.
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V. Структура оцінювання
Іспит складається з письмової роботи.
Письмова робота виконується 90 хв. і включає 10 завдань.
Критерії оцінки виконання завдань додаткового вступного іспиту на 5-й курс
факультету електроніки:
Максимальна кількість балів – 100, відповідно шкала оцінювання загальних
результатів буде такою:

Загальна кількість балів
95R ≤ RD
85R ≤ RD < 95R
75R ≤ RD < 0,85R
65R ≤ RD < 75R
60R ≤ RD < 65R
RD < 60R

Оцінка ECTS
та визначення
A – Відмінно
B – Дуже добре
C – Добре
D – Задовільно
E – Достатньо
(задовольняє
мінімальні критерії)
Fx – Незадовільно

Традиційна
екзаменаційна
оцінка
Відмінно

Підсумок

Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно Незараховано

Шкала оцінювання результатів виконання кожного завдання – 10 балів.
Шкала оцінювання результатів виконання завдань:
Оцінка за письмову відповідь визначається з урахуванням відповідності
основним і додатковим критеріям. Максимальна кількість – 10 балів. Оцінювання
письмової відповіді здійснюється за такою шкалою:
9 ... 10 балів
Вірна та вичерпна відповідь з усіма необхідними рисунками,
формулами тощо.
7 … 8 балів
Відповідь вірна але містить кілька незначних помилок
(неточність у виконанні рисунків, формулюванні основних
понять тощо).
5 … 6 балів
Відповідь вірна, але неповна (відсутні необхідні рисунки,
формули тощо) або містить декілька несуттєвих помилок.
3… 4 балів
Відповідь неповна, містить суттєві, але непринципові помилки.
1 … 2 балів
Відповідь містить принципові помилки.
0 балів
Відповідь відсутня.
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