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ВСТУП 

Математика є універсальною мовою, що широко використовується в усіх сферах людської 

діяльності. На сучасному етапі її роль у розвитку суспільства суттєво зростає, а це вимагає 

поліпшення математичної підготовки всіх спеціалістів, і, зокрема, молодших. 

Математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку логічного мислення, 

просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки. Вона є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики та 

обчислювальної техніки, мовою техніки, а розвинене логічне мислення сприяє засвоєнню 

гуманітарних предметів. Вивчення математики сприяє формуванню в учнів загально-

навчальних умінь, культури мовлення, чіткості і точності думки, критичності мислення, 

здатності відчувати красу ідеї, методу розв’язання задачі або проблеми, таких людської 

якостей, як наполегливість, силі волі, здатність до переборення труднощів, чесність та 

працелюбство. Таким чином, математика займає провідне місце у формуванні науково-

теоретичного мислення учнів. 

ПРОГРАМА 

вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти (11 класів) 

Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, щоб оцінити 

знання та вміння вступників: 

 впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні дії з раціональними 

числами (натуральними, цілими, звичайними і десятковими дробами); 

 виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів (многочленів, дробово-

раціональних виразів, які містять степені і корені), тригонометричних виразів; 

 розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого степенів і ті, що 

зводяться до них, а також розв'язувати задачі за допомогою рівнянь та їх систем; 

 будувати графіки функцій, передбачених програмою; 

 розв'язувати задачі, що передбачають:виконання відсоткових розрахунків; знаходження 

ймовірностей випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, графіків; 

знаходження середнього значення; 

 зображати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови на площині; 

 володіти навичками вимірювання та обчислення довжин, кутів і площ, які 

використовуються для розв'язання різних практичних задач; 

 уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні задач на 

обчислення та доведення; 

 володіти навичками розв'язування задач на обчислення площ поверхонь і об'ємів 

геометричних фігур: прямої призми, піраміди, конуса, кулі, циліндра у тому числі 

прикладного змісту. 

Програма з математики  складається з двох розділів. Перший з них містить перелік основних 

понять і фактів алгебри і геометрії, що їх повинні знати вступники; другий – теореми і 

формули, які треба знати і вміти доводити. 

 

І . ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ФАКТИ 

АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА I ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ 

1. Натуральнi числа (N). Простi та складeнi числа. Дiльник, кратне. 

Найбiльший спiльний дiльник. Найменше спiльне кратне. 

2. Ознаки подiльностi на 2, 3, 5, 9,10. 

3. Цiлi числа (Z). Рацiональнi числа (Q). Їх додавання, вiднiмання, множення i 

дiлення. Порiвняння рацiональних чисел. 

4. Дiйснi числа (R), їх запис у виглядi десяткового дробу. 



5. Зображення чисел на прямiй. Модуль числа, його геометричний змiст. 

6. Числовi вирази. Вирази iз змiнними. 

7. Степiнь з натуральним i рацiональним показником. Арифметичний корiнь. 

8. Логарифми, їх властивостi. 

9. Одночлен i многочлен. Дiї над ними. Формули скороченого множення. 

10. Многочлен з однiєю змiнною. Корiнь многочлена (на прикладi 

квадратного тричлена). 

11. Поняття функцiї. Способи задання функцiї. Область визначення, область 

значень функцiї. Функцiя, обернена до даної. 

12. Графiк функцiї. Зростання i спадання функцiї; перiодичнiсть, парнiсть, 

непарнiсть. 

13. Достатня умова зростання (спадання) функцiї на промiжку. Поняття 

екстремуму функцiї. Необхiдна умова екстремуму функцiї (теорема Ферма). 

Достатня умова екстремуму. Найбiльше i найменше значення функцiї на 

промiжку. 

14. Означення й основнi властивостi функцiй: лiнiйної y=ax+b, квадратичної 

y=ax 2 +bx+c, степеневої y=ax n (nZ), показникової y=a x , a&gt;0, логарифмiчної 

y=log a x, a&gt;0; тригонометричних функцiй ( y=sin x, y=cos x, y = tg x ). 

15. Рiвняння. Розв&#39;язування рiвнянь, коренi рiвняння. Рiвносильнi рiвняння. 

Графiк рiвняння з двома змiнними. 

16. Нерiвностi. Розв&#39;язування нерiвностей. Рiвносильнi нерiвностi. 

17. Системи рiвнянь i системи нерiвностей. Розв&#39;язування систем. Коренi 

системи. Рiвносильнi системи рiвнянь. 

18. Арифметична та геометрична прогресiї. Формули n*го члена i суми n 

перших членiв прогресiї. 

19. Синус i косинус суми та рiзницi двох аргументiв (формули ). 

20. Перетворення в добуток сум: sin* x+ sin*x, cos*x + cos*x. 

21. Означення похiдної, її фiзичний та геометричний змiст. 

22. Похiднi функцiй: y = sin x, y = cos x, y = tg x , y = x n , nN. 

 

ГЕОМЕТРIЯ 

1. Пряма, промiнь, вiдрiзок, ламана; довжина вiдрiзка. Кут, величина кута. 

Вертикальнi та сумiжнi кути. Паралельнi прямi. Перетворення подiбностi та 

його властивостi. Вiдношення площ подiбних фiгур. 

2. Приклади перетворення геометричних фiгур, види симетрiї. 

3. Вектори. Операцiї над векторами. 

4. Многокутник. Вершини, сторони, дiагоналi многокутника. 

5. Трикутник. Медiана, бiсектриса, висота трикутника, їх властивостi. Види 

трикутникiв. Спiввiдношення мiж сторонами та кутами прямокутного 

трикутника. 

6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапецiя. 

7. Коло i круг. Центр, дiаметр, радiус, хорда, сiчна. Залежнiсть мiж 

вiдрiзками у колi. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент. 

8. Центральнi та вписанi кути. 

9. Формули площ геометричних фiгур: трикутника, прямокутника, 

паралелограма, квадрата, трапецiї. 

10. Довжина кола й довжина дуги кола. Радiанна мiра кута. Площа круга й 



площа сектора. 

11. Площина. Паралельнi площини та площини, що перетинаються. 

12. Паралельнiсть прямої й площини. 

13. Кут прямої з площиною. Перпендикуляр до площини. 

14. Двограннi кути. Лiнiйний кут двогранного кута. Перпендикулярнiсть двох 

площин. 

15. Многогранники. Вершини, ребра, гранi, дiагоналi многогранника. Пряма 

й похила призми; пiрамiда. Правильна призма й правильна пiрамiда. 

Паралелепiпеди, їх види. 

16. Тiла обертання: цилiндр, конус, сфера, куля. Центр, дiаметр, радiус сфери 

й кулi. Площина, дотична до сфери. 

17. Формули площi поверхнi й об&#39;єму призми, пiрамiди, цилiндра, конуса. 

18. Формули об&#39;єму кулi та її частин i формула площi сфери. 

 

II. ОСНОВНІ ФОРМУЛИ І ТЕОРЕМИ 

АЛГЕБРА I ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ 

1. Функцiя y=ax+b, її властивостi, графiк. 

2. Функцiя y=k/x , її властивостi, графiк. 

3. Функцiя y=ax 2 +bx+c , її властивостi, графiк. 

4. Формула коренiв квадратного рiвняння. 

5. Розкладання квадратного тричлена на лiнiйнi множники. 

6. Властивостi числових нерiвностей. 

7. Логарифм добутку, степеня, частки. 

8. Функцiї y = sin x, y = cos x, y = tg x, їх означення, властивостi, графiки. 

9. Коренi рiвнянь sin x = a, cos x = a, tg x = a . 

10. Формули зведення. 

11. Залежнiсть мiж тригонометричними функцiями одного й того ж 

аргументу 

12. Тригонометричнi функцiї подвiйного аргументу. 

13. Похiдна суми, добутку й частки двох функцiй. 

14. Рiвняння дотичної до графiка функцiї. 

Геометрiя 

1. Властивостi рiвнобедреного трикутника. 

2. Властивостi точок, рiвновiддалених вiд кiнцiв вiдрiзка. 

3. Ознаки паралельностi прямих. 

4. Сума кутiв трикутника. Сума внутрiшнiх кутiв опуклого многокутника. 

5. Ознаки паралелограма. 

6. Коло, описане навколо трикутника. 

7. Коло, вписане в трикутник. 

8. Дотична до кола та її властивiсть. 

9. Вимiрювання кута, вписаного в коло. 

10. Ознаки подiбностi трикутникiв. 

11. Теорема Пiфагора. 

12. Формули площ паралелограма, трикутника, трапецiї. 

13. Формула вiдстанi мiж двома точками площини. Рiвняння кола. 

14. Ознака паралельностi прямої й площини. 

15. Ознака паралельностi площин. 



16. Теорема про перпендикулярнiсть прямої й площини.1 

7. Перпендикулярнiсть двох площин. 

18. Паралельнiсть прямих i площин. 

19. Перпендикулярнiсть прямих i площин. 

 

12. Значення синуса, косинуса кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. 

13. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

14. Сума векторів та її властивості. 

15. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. Рівняння кола. 

16. Площі поверхонь і об’єми геометричних фігур згідно програми. 

  



СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ  

ЗАВДАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Вступний іспит складається  з трьох частин, які відрізняються за складністю тестових 

завдань. Всіх завдань – 12. 

У першій частині роботи пропонується 9 завдань з вибором однієї правильної відповіді. 

Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповіді, з 

яких тільки один правильний. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним 

правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна 

відповідь. При цьому абітурієнт не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють 

його вибір. 

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку №1.1 – 1.9 оцінюється 5 балами. 

Друга частина роботи складається із 3 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. 

Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана 

правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні 

обчислення, перетворення тощо абітурієнти виконують на чернетках. 

Правильне виконання кожного із завдань №№ 2.1 – 2.3 цього блоку оцінюється 10 

балами. 

Третя частина роботи складається з 1 завдання відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю. Завдання третьої частини вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт 

навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав 

правильну відповідь. Правильність виконання завдання третьої частини оцінюється 

відповідно до критеріїв оцінювання завдань. Правильне розв’язання завдання №№ 3.1 

третьої частини оцінюється 25 балами. 

Під час перевірки визначатиметься загальна кількість балів за принципом: 

Номери завдань Кількість балів Усього 

1.1. – 1.9 по 5 балів 45 балів 

2.1 – 2.3 по 10 балів 30 балів 

3.1 по 25  балів 25 балів 

Усього балів 100 балів 

Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої 

частини, то за це нараховується 5 чи 10 балів відповідно до таблиці 1. Якщо вказана 

відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. У деяких випадках за 

часткове виконання завдання другої частини нараховується 5 балів.  

Формулювання завдань третьої частини абітурієнту не переписувати, а вказати тільки 

номер завдання. Виправлення і закреслювання в оформленні розв’язування завдань третьої 

частини, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для знижування оцінки. 
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Видавництво «Ранок» 2018р. -328с 

4. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: 

підруч. для 11кл закладів загальної середньої освіти / А.Г.Мерзляк, Д.А. 

Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія 2019р. -208с 
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	ВСТУП
	ПРОГРАМА
	вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

	І . Основні математичні поняття та факти
	Арифметика, алгебра i початки аналiзу
	1. Натуральнi числа (N). Простi та складeнi числа. Дiльник, кратне.
	Найбiльший спiльний дiльник. Найменше спiльне кратне.
	2. Ознаки подiльностi на 2, 3, 5, 9,10.
	3. Цiлi числа (Z). Рацiональнi числа (Q). Їх додавання, вiднiмання, множення i
	дiлення. Порiвняння рацiональних чисел.
	4. Дiйснi числа (R), їх запис у виглядi десяткового дробу.
	5. Зображення чисел на прямiй. Модуль числа, його геометричний змiст.
	6. Числовi вирази. Вирази iз змiнними.
	7. Степiнь з натуральним i рацiональним показником. Арифметичний корiнь.
	8. Логарифми, їх властивостi.
	9. Одночлен i многочлен. Дiї над ними. Формули скороченого множення.
	10. Многочлен з однiєю змiнною. Корiнь многочлена (на прикладi
	квадратного тричлена).
	11. Поняття функцiї. Способи задання функцiї. Область визначення, область
	значень функцiї. Функцiя, обернена до даної.
	12. Графiк функцiї. Зростання i спадання функцiї; перiодичнiсть, парнiсть,
	непарнiсть.
	13. Достатня умова зростання (спадання) функцiї на промiжку. Поняття
	екстремуму функцiї. Необхiдна умова екстремуму функцiї (теорема Ферма).
	Достатня умова екстремуму. Найбiльше i найменше значення функцiї на
	промiжку.
	14. Означення й основнi властивостi функцiй: лiнiйної y=ax+b, квадратичної
	y=ax 2 +bx+c, степеневої y=ax n (nZ), показникової y=a x , a&gt;0, логарифмiчної
	y=log a x, a&gt;0; тригонометричних функцiй ( y=sin x, y=cos x, y = tg x ).
	15. Рiвняння. Розв&#39;язування рiвнянь, коренi рiвняння. Рiвносильнi рiвняння.
	Графiк рiвняння з двома змiнними.
	16. Нерiвностi. Розв&#39;язування нерiвностей. Рiвносильнi нерiвностi.
	17. Системи рiвнянь i системи нерiвностей. Розв&#39;язування систем. Коренi
	системи. Рiвносильнi системи рiвнянь.
	18. Арифметична та геометрична прогресiї. Формули n*го члена i суми n
	перших членiв прогресiї.
	19. Синус i косинус суми та рiзницi двох аргументiв (формули ).
	20. Перетворення в добуток сум: sin* x+ sin*x, cos*x + cos*x.
	21. Означення похiдної, її фiзичний та геометричний змiст.
	22. Похiднi функцiй: y = sin x, y = cos x, y = tg x , y = x n , nN.
	Геометрiя
	1. Пряма, промiнь, вiдрiзок, ламана; довжина вiдрiзка. Кут, величина кута.
	Вертикальнi та сумiжнi кути. Паралельнi прямi. Перетворення подiбностi та
	його властивостi. Вiдношення площ подiбних фiгур.
	2. Приклади перетворення геометричних фiгур, види симетрiї.
	3. Вектори. Операцiї над векторами.
	4. Многокутник. Вершини, сторони, дiагоналi многокутника.
	5. Трикутник. Медiана, бiсектриса, висота трикутника, їх властивостi. Види
	трикутникiв. Спiввiдношення мiж сторонами та кутами прямокутного
	трикутника.
	6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапецiя.
	7. Коло i круг. Центр, дiаметр, радiус, хорда, сiчна. Залежнiсть мiж
	вiдрiзками у колi. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.
	8. Центральнi та вписанi кути.
	9. Формули площ геометричних фiгур: трикутника, прямокутника,
	паралелограма, квадрата, трапецiї.
	10. Довжина кола й довжина дуги кола. Радiанна мiра кута. Площа круга й
	площа сектора.
	11. Площина. Паралельнi площини та площини, що перетинаються.
	12. Паралельнiсть прямої й площини.
	13. Кут прямої з площиною. Перпендикуляр до площини.
	14. Двограннi кути. Лiнiйний кут двогранного кута. Перпендикулярнiсть двох
	площин.
	15. Многогранники. Вершини, ребра, гранi, дiагоналi многогранника. Пряма
	й похила призми; пiрамiда. Правильна призма й правильна пiрамiда.
	Паралелепiпеди, їх види.
	16. Тiла обертання: цилiндр, конус, сфера, куля. Центр, дiаметр, радiус сфери
	й кулi. Площина, дотична до сфери.
	17. Формули площi поверхнi й об&#39;єму призми, пiрамiди, цилiндра, конуса.
	18. Формули об&#39;єму кулi та її частин i формула площi сфери.
	II. Основні формули і теореми
	Алгебра i початки аналiзу
	1. Функцiя y=ax+b, її властивостi, графiк.
	2. Функцiя y=k/x , її властивостi, графiк.
	3. Функцiя y=ax 2 +bx+c , її властивостi, графiк.
	4. Формула коренiв квадратного рiвняння.
	5. Розкладання квадратного тричлена на лiнiйнi множники.
	6. Властивостi числових нерiвностей.
	7. Логарифм добутку, степеня, частки.
	8. Функцiї y = sin x, y = cos x, y = tg x, їх означення, властивостi, графiки.
	9. Коренi рiвнянь sin x = a, cos x = a, tg x = a .
	10. Формули зведення.
	11. Залежнiсть мiж тригонометричними функцiями одного й того ж
	аргументу
	12. Тригонометричнi функцiї подвiйного аргументу.
	13. Похiдна суми, добутку й частки двох функцiй.
	14. Рiвняння дотичної до графiка функцiї.
	Геометрiя
	1. Властивостi рiвнобедреного трикутника.
	2. Властивостi точок, рiвновiддалених вiд кiнцiв вiдрiзка.
	3. Ознаки паралельностi прямих.
	4. Сума кутiв трикутника. Сума внутрiшнiх кутiв опуклого многокутника.
	5. Ознаки паралелограма.
	6. Коло, описане навколо трикутника.
	7. Коло, вписане в трикутник.
	8. Дотична до кола та її властивiсть.
	9. Вимiрювання кута, вписаного в коло.
	10. Ознаки подiбностi трикутникiв.
	11. Теорема Пiфагора.
	12. Формули площ паралелограма, трикутника, трапецiї.
	13. Формула вiдстанi мiж двома точками площини. Рiвняння кола.
	14. Ознака паралельностi прямої й площини.
	15. Ознака паралельностi площин.
	16. Теорема про перпендикулярнiсть прямої й площини.1
	7. Перпендикулярнiсть двох площин.
	18. Паралельнiсть прямих i площин.
	19. Перпендикулярнiсть прямих i площин.
	Структура, зміст та оцінювання
	завдань екзаменаційної роботи
	Список рекомендованої літератури



