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ВСТУП 
 

Дана програма складена відповідно до проекту державного стандарту 
шкільної математичної освіти. 

Програма вступного екзамену з математики охоплює всі розділи шкільної 
програми за винятком основ теорії ймовірностей та математичної статистики. 

У програмі вступного екзамену наведено зміст розділів шкільної 
програми, вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти 
абітурієнт. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої 
знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при 
підготовці до вступного екзамену з математики. 

 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнт повинен знати: 
 означення правильного і неправильного дробів; назви розрядів 

десяткових знаків у запису десяткового дробу; 
 означення відсотка, відношення і пропорції, основну властивість 

пропорції; 
 правила додавання, віднімання і множення одночленів і многочленів; 

формули скороченого множення; 
 правила виконання дій над степенями з цілим показником; основну 

властивість дробу; 
 означення функції, області визначення і області значень функції; 

способи завдання функції; графіка функції; основні елементарні функції, їх 
властивості; геометричні перетворення для побудови графіків функцій; 

 означення квадратного рівняння; формули дискримінанта, коренів 
квадратного рівняння, теорему Вієта; 

 означення арифметичної і геометричної прогресій, формули суми та n- 
го члена; 

 означення тригонометричних функцій, їх властивості; тригонометричні 
тотожності; 

 алгоритми розв’язування показникових, логарифмічних рівнянь і 
нерівностей; 

 означення похідної та правила диференціювання простих і складних 
функцій; алгоритм дослідження функцій та побудови їх графіків за 
допомогою похідної; 

 інтеграли елементарних функцій; правила обчислення неозначених та 
означених інтегралів; 

 основні геометричні фігури на площині та в просторі; 
 види трикутників, їх елементи, теореми синусів і косинусів та наслідки з 

них; алгоритми розв’язування довільних трикутників; 
 означення та властивості основних типів чотирикутників: паралелограм, 

прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; 
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 означення правильного многокутника, формули суми внутрішніх кутів 
многокутника; 

 формули  для  площ  прямокутника,  паралелограма,  ромба,  трикутника, 
трапеції, круга; 

 Основні типи многогранників та тіл обертання, їх елементи. 
 формули для обчислення об’ємів і площ поверхонь, зазначених у 

програмі, многогранників та тіл обертання; 
 

Абітурієнт повинен вміти: 
 читати і записувати звичайні дроби; виділяти цілу і дробову частину з 

неправильного дробу; перетворювати мішаний дріб у неправильний; 
порівнювати десяткові дроби; виконувати арифметичні операції над 
десятковими дробами і над звичайними дробами з однаковими і різними 
знаменниками; 

 розв’язувати три основні задачі на відсотки; знаходити невідомий член 
пропорції; 

 спрощувати числові і найпростіші буквені вирази з цілим показником 
степеня; 

 знаходити  область  визначення  та  область  значень  функції;  будувати 
графіки елементарних функцій; 

 розв’язувати лінійні та квадратні рівняння та нерівності; 
 розв’язувати системи лінійних рівнянь та нерівностей; 
 виконувати обчислення виразів з арифметичним квадратним коренів; 
 розпізнавати арифметичну і геометричну прогресії серед інших 

послідовностей; розв’язувати задачі на арифметичну і геометричну прогресії; 
 обчислювати границі елементарних функцій та зображувати їх графіки; 
 розв’язувати нескладні ірраціональні рівняння; 
 спрощувати тригонометричні вирази, розв’язувати найпростіші 

тригонометричні рівняння та нерівності; 
 виконувати  перетворення  виразів,  які  містять  степені  та  логарифми; 

розв’язувати показникові та логарифмічні рівняння і нерівності; 
 обчислювати похідні простих та складених функцій; 
 обчислювати визначений інтеграл; 
 розв’язувати задачі, застосовуючи алгоритми розв’язування трикутників; 

будувати правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник; застосовувати 
вивчені формули до розв’язування задач; 

 розв’язувати задачі, які містять різні види чотирикутників та їх елементи; 
 розв’язувати задачі використовуючи декартові координати та вектори на 

площині. 
 розв’язувати задачі на обчислення об’ємів, площ поверхонь 

многогранників та тіл обертання. 
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РОЗДІЛИ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН 
 

Назва розділу, теми Зміст теми 
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ 

Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ 
Дійсні числа (натуральні, 
цілі, рацiональнi та 
iррацiональні), їх 
порівняння та дії з ними. 
Числові множини та 
співвідношення між ними. 

- властивості дій з дійсними числами; 
- правила порівняння дійсних чисел; 
- ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10; 
- правила округлення цілих чисел і десяткових дробів; 
- означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го 
степеня; 
- властивості кopeнів; 
- означення  степеня  з  натуральним,  цілим  та  раціональним 
показниками, їхні властивості; 
- числові проміжки; 
- модуль дійсного числа та його властивості 

Відношення та пропорції. 
Відсотки. 

- відношення, пропорції; 
- основна властивість пропорції; 
- означення відсотка; 
- правила виконання відсоткових розрахунків 

Рацiональнi, 
iррацiональнi, степеневі, 
показникові, 
логарифмiчнi, 
тригонометричні вирази та 
їхні перетворення. 

- означення  області  допустимих  значень  змінних  виразу  зі 
змінними; 
- означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення 
виразу, тотожності; 
- означення одночлена та многочлена; 
- правила  додавання,  вiднiмання  i  множення  одночленів  та 
многочленів; 
- формули скороченого множення; 
- розклад многочлена на множники; 
- означення  алгебраїчного  дробута  правила  виконання  дій  з 
дробами; 
- означення та властивості логарифма, десятковий i 
натуральний логарифми; 
- основна логарифмічна тотожність; 
- означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового 
аргументу; 
- основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї; 
- формули зведення; формули додавання та наслідки з них 

Розділ: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА ЇХ СИСТЕМИ 
Лiнiйнi, квaдpaтні, 
рацiональнi, iррацiональнi, 
показникові, 
логарифмiчнi, 
тригонометричні 
рівняння, неpiвності та їx 
системи. 3астосування 
рівнянь, нерівностей та їx 
систем до розв'язування 
текстових задач. 

- рівняння  з  однією  змінною,  означення  кореня  (розв'язку) 
рівняння з однією змінною; 
- нepiвність з однією змінною, означення розв'язку нepiвнocтi з 
однією змінною; 
- означення  розв'язку  системи  рівнянь  з  двома  змінними  та 
методи їх розв'язань; 
- рівносильні рівняння, нерівності та їх системи; 
- методи розв'язування раціональних, ірраціональних, 
показникових, логарифмiчних, тригонометричних рівнянь 

Розділ: ФУНКЦIЇ 
Лiнiйнi, квадратичні, -  означення  функції,  область  визначення,  область  значень 



5  

степеневі, показникові, 
логарифмiчнi та 
триroнометричнi функції, 
їх основні властивості. 
Числові послідовності. 

функції, графік функції; 
- способи  задання  функцій,  основні  властивості  та  графіки 
функцій, указаних у назві теми; 
- означення функції, оберненої до заданої; 
- означення арифметичної та геометричної прогресій; 
- формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій; 
- формули суми n перших членів арифметичної та геометричної 
прогресій; 
- формула суми нескінченної геометричної прогресії зі 
знаменником |q| < 1 

Похідна функції, її 
геометричний та фізичний 
змicт. Похідні 
елементарних функцій. 
Правила 
диференціювання. 

- рівняння дотичної до графіка функції в точці; 
- означення похідної функції в точці; 
- фізичний та геометричний зміст похідної; 
- таблиця похідних елементарних функцій; 
- правила  знаходження  похідної  суми,  добутку,  частки  двох 
функцій; 
- правило знаходження похідної складеної функції 

Дослідження функції за 
допомогою похідної. 
Побудова графiкiв 
функцій. 

- достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку; 
- екстремуми функції; 
- означення найбільшого i найменшоro значень функції 

Первісна та визначений 
інтеграл. Застосування 
визначеного інтеграла до 
обчислення площ 
криволінійних трапецій. 

- означення первicної функції, визначеного інтеграла, 
криволінійної трапеції; 
- таблиця первісних функцій; 
- правила знаходження первісних; 
- формула Ньютона - Лейбнiца 

ГЕОМЕТРIЯ 

Розділ: ПЛАНIМЕТРIЯ 
Найпростіші 
геометричні фігури на 
площині та їх 
властивості. 

- поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута; 
- аксіоми планiметрiї; 
- суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута; 
- властивості суміжних та вертикальних кутів; 
- властивість бісектриси кута; 
- паралельні та перпендикулярні прямі; 
- перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань 
від точки до прямої; 
- ознаки паралельності прямих; 
- теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса 

Коло та круг. - коло, круг та їх елементи; 
- центральні, вписані кути та їх властивості; 
- властивості двох хорд, що перетинаються; 
- дотичні до кола та її властивості 

Трикутники - види трикутників та їх основні властивості; 
- ознаки рівності трикутників; 
- медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості; 
- теорема про суму кутів трикутника; 
- нерівність трикутника; 
- середня лінія трикутника та її властивості; 
- коло,   описане   навколо   трикутника,   і   коло,   вписане   в 
трикутник; 
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 - теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного 
трикутника; 
- співвідношення між сторонами і кутами прямокутного 
трикутника; 
- теорема синусів; 
- теорема косинусів 

Чотирикутник - чотирикутник та його елементи; 
- паралелограм та його властивості; 
- ознаки паралелограма; 
- прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості; 
- середня лінія трапеції та її властивість; 
- вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники 

Многокутники - многокутник та його елементи, опуклий многокутник; 
- периметр многокутника; 
- сума кутів опуклого многокутника; 
- правильний многокутник та його властивості; 
- вписані в коло та описані навколо кола многокутники 

Геометричні величини 
та їх вимірювання 

- довжина відрізка, кола та його дуги; 
- величина кута, вимірювання кутів; 
- периметр многокутника; 
- формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, 
ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, 
кругового сектора 

Координати та вектори 
на площині 

- прямокутна система координат на площині, координати точки; 
- формула  для  обчислення  вiдстанi  між  двома  точками  та 
формула для обчислення координат середини відрізка; 
- рівняння прямої та кола; 
- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні 
вектори, координати вектора; 
- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число; 
- розклад вектора за двома неколінеарними векторами; 
- скалярний добуток векторів та його властивості; 
- формула  для  знаходження  кута  між  векторами,  що  задані 
координатами; 
- умови  колінеарності  та  перпендикулярності  векторів,  що 
задані координатами 

Геометричні 
перетворення 

- основні види та зміст геометричних перетворень на площині 
(рух, симетрія відносно точки і відносно прямої, поворот, 
паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія); 
- ознаки подібності трикутників; 
- відношення площ подібних фігур 

Розділ: СТЕРЕОМЕТРIЯ 

Прямі та 
площини у 
просторі 

- аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї; 
- взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у 
просторі, площин у просторі; 
- ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин; 
- паралельне проектування; 
- ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин; 
- проекція похилої на площину, ортогональна проекція; 
- пряма та обернена теореми про три перпендикуляри; 
- відстань від точки до площини, від точки до прямої, від прямої 
до паралельної їй площини, між паралельними прямими, між 
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 паралельними площинами, між мимобіжними прямими; 
- ознака мимобіжності прямих; 
- кут між прямими, прямою та площиною, площинами 

Многогранники, 
тіла і поверхні 
обертання 

- двогранний кут, лінійний кут двогранного кута; 

- многогранники та їх елементи, основні види многогранників: 
призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда; 

- тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і 
поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, 
сфера; 

- перерізи многогранників та тіл обертання площиною; 

- комбінації геометричних тіл; 

- формули для обчислення площ поверхонь, об’ємів 
многогранників i тіл обертання 

Координати та 
вектори у просторі 

- прямокутна система координат у просторі, координати точки; 
- формула  для  обчислення  вiдстанi  між  двома  точками  та 
формула для обчислення координат середини відрізка; 
- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні 
вектори, координати вектора; 
- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число; 
- скалярний добуток векторів та його властивості; 
- формула  для  знаходження  кута  між  векторами,  що  задані 
координатами; 
- умови  колінеарності  та  перпендикулярності  векторів,  що 
задані координатами 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

Екзамен з математики проводиться у письмовій формі - тестування. 
Тривалість тестування 2 години (120 хвилин). Кожний вступник отримує 
екзаменаційний білет, що містить завдання з алгебри і геометрії, з яких 
геометричні завдання складають до 30%.. Екзаменаційний білет складено у 
формі тестів, які мають 3 рівні складності. 

В першій частині пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної 
відповіді з чотирьох. Завдання вважається розв’язаним правильно, якщо 
абітурієнт вказав літеру, що відповідає правильній відповіді. Наведення будь- 
яких міркувань, що пояснюють зроблений вибір не є обов’язковим. За 
правильне виконання кожного завдання першого рівня абітурієнт отримує 1 
бал, за неправильне розв’язання бали не нараховуються. 

Друга частина містить чотири завдання на встановлення відповідності 
(логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, потрібно 
підібрати одну відповідь, позначену буквою. Для кожного  завдання 
передбачено наявність чотирьох логічних пар. За кожну правильно визначену 
логічну пару нараховується 1 бал. Таким чином, за кожне завдання другої 
частини можна отримати від 1 до 4 тестових балів. 

Третя частина містить чотири завдання відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо абітурієнт 
навів розгорнутий запис розв’язання з обґрунтування кожного його етапу і дав 
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правильну відповідь. Правильне розв’язання завдання другого рівня оцінюється 
від 1 до 5 балів. При його оцінюванні використовуються наступні критерії: 

- абітурієнт отримав правильну відповідь і навів повне її обґрунтування - 
5 балів. 

- отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обґрунтована - 4 
бали;  

отримав  відповідь,  записав  правильний  хід  розв’язання,  але  в  процесі 
розв’язання припустився помилки обчислювального або логічного характеру - 3 
бали; 

- розпочав розв’язання правильно, але в процесі розв’язання припустився 
помилки у застосуванні формул чи теорем, в результаті чого отримав невірну 
відповідь - 2 бали; 

розпочав розв’язання правильно, але не довів до логічного завершення - 1 
бал;  

- не відповідає жодному з наведених критеріїв - 0 балів. 
Виправлення і закреслення, якщо вони зроблені охайно, не є приводом 

для зниження балів. 
За  всі  завдання  екзаменаційної  роботи  абітурієнт  може  отримати  48 

тестових балів. Нараховані бали переводяться в оцінку за шкалою 100-200. 
 

Відповідність кількості набраних балів оцінці за шкалою 100-200 
 

Кількість набраних 
балів 

Оцінка за шкалою 
100 - 200 

Кількість набраних 
балів 

Оцінка за шкалою 
100-200 

0-1 10 25 143 
2 20 26 145 
3 30 27 148 
4 40 28 150 
5 50 29 153 
6 60 30 155 
7 70 31 158 
8 80 32 160 
9 90 33 163 
10 100 34 165 
11 105 35 168 
12 110 36 170 
13 112 37 173 
14 115 38 175 
15 118 39 178 
16 120 40 180 
17 122 41 183 
18 125 42 185 
19 127 43 188 
20 130 44 190 
21 133 45 193 
22 135 46 195 
23 138 47 197 
24 140 48 200 
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