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Пояснювальна записка 

Програма охоплює всі розділи шкільного курсу математики відповідно до державної 

програми вступних випробувань з математики у вищі навчальні заклади України у 2013 році. 

Метою вступного випробування є перевірка чітких знань вступником основних математичних 

понять, формулювань визначень і теорем, передбачених програмою, залежностей між 

елементами математичних об‘єктів, вміння точно і стисло висловлювати математичну думку в 

усному і письмовому викладі, використовувати відповідну символіку, розв‘язувати математичні 

завдання за розділами програми. 

Вступне випробування з математики проводиться у формі співбесіди та включає в себе: 

1) Теоретичне запитання з арифметики, алгебри і початків аналізу (формулювання 

означень, властивостей; залежності між елементами математичних об‘єктів; побудова 

графіків зазначених функцій, тощо). 

2) Теоретичне запитання з геометрії (формулювання означень, теорем; побудова основних 

геометричних об‘єктів, наведення їх кількісних та якісних характеристик). 

3) Виконання практичного завдання з алгебри і початків аналізу. 

4) Розв‘язання геометричної задачі. 

 

Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів  

на вступних випробуваннях з математики 

 

Результат відповіді абітурієнта оцінюється за 100-бальною шкалою. Загальна оцінка 

складається з суми балів, одержаних ним за кожне завдання.  

Критерії оцінювання  знань абітурієнтів на екзаменів 

Оцінка “відмінно” (180-200 балів) ставиться, якщо студент:  

показав повне знання фактичного матеріалу;  

 повністю і строго довів всі твердження питань білету;  

 вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;  

 показав вміння розв’язувати навчальні задачі.  

Оцінка “добре” (150-179 балів) ставиться, якщо студент: 

показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;  

 повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;  

 в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;  

 показав вміння розв’язувати навчальні задачі.  

Оцінка “задовільно” (124-149 балів) ставиться, якщо студент показав: 

неповне знання фактичного матеріалу;  

 задовільне володіння базовою термінологією;  

 вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою. 

Оцінка “незадовільно” (100-123 бали) ставиться за умови, що студент: 

має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним 

змістом;  

 не володіє понятійним і термінологічним апаратом;  

 не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою 

допомогою. 

Якщо в ході вступного випробування абітурієнт в сумі набирає менше 124 балів, то до 

участі в конкурсі на зарахування  до університету він не допускається. 



 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З 

АРИФМЕТИКИ, АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 

 
1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних 

чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення натуральних чисел. 

2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні і непарні 

числа. Ознаки подільності на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. 

Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, 

найменше спільне кратне. 

3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та 

дробова частина числа. Основна властивість дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. 

Основні задачі на дроби. 

4. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його 

властивості. 

5. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна тотожність. 

6. Логарифм добутку, степеня і частки. 

7. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення. 

8. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі на прикладі квадратного 

тричлена). 

9. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значення функції. 

Функція, обернена до даної. 

10. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, непарність функції. 

11. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. 

Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. 

12. Функція у=ax+b, її властивості і графік.  

13. Функція y=k/x, її властивості і графік. 

14. Функція y=ax
2
+bx+c, її властивості і графік. 

15. Функції y=sinx, y=cosx, y=tgx, їх означення, властивості графіки. 

16. Рівняння. Розв’язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з 

двома змінними. 

17.  Формула коренів квадратного рівняння. 

18. Розв’язки рівнянь sin x=а, cos x=а, tg x=а  

19. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. 

20. Нерівності. Розв’язування нерівностей. Рівносильні нерівності. 

21. Властивості числових нерівностей.  

22. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв’язування систем. Розв‘язки систем. 

Рівносильні системи рівнянь. 

23. Арифметична та геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми n перших членів 

прогресій. 

24. Формули зведення. 

25. Залежність між тригонометричними функціями одного і того аргументу. 

26. Синус і косинус сими та різниці двох аргументів (формули). 

27. Тригонометричні функції подвійного аргументу. 

28. Перетворення в добуток sinα±sinβ та cosα±cosβ. 

29. Означення похідної, її фізичний та геометричний зміст. 

30. Рівняння дотичної до графіка функції. 

31. Похідна суми, добутку і частки двох функцій. 

32. Похідні степеневої функції, тригонометричних функцій, показникової і логарифмічної 

функцій. 



 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ГЕОМЕТРІЇ 

 
1.Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та 

суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення 

площ подібних фігур. 

2.Властивості точок рівновіддалених від кінця відрізка. 

3.Ознаки паралельності прямих. 

4.Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії. 

5.Вектори. Операцій над  векторами. 

6.Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника. 

7.Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їх властивості. Види трикутників. 

Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. 

8.Сума кутів трикутника. Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника. 

9.Властивості рівнобедреного трикутника. 

10. Ознаки рівності, подібності трикутників. 

11. Теорема Піфагора, наслідки з теореми Піфагора. 

12. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їх основні властивості. 

13. Ознаки паралелограма. 

14. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорда, січна кола. Залежність між відрізками у колі. 

Дуга кола. Сектор, сегмент. 

15. Центральні і вписані кути; їх властивості. 

16. Коло, описане навколо трикутника. 

17. Коло, вписане в трикутник. 

18. Дотична до кола та її властивість. 

19. Формули площ геометричних фігур: трикутника, прямокутника, паралелограма, квадрата, 

ромба, трапеції. 

20. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора. 

21. Площина. Паралельні площини і площини, що перетинаються. 

22. Кут прямої із площиною. Перпендикуляр до площини. 

23. Паралельність прямої і площини. 

24. Ознаки паралельності прямої і площини. 

25. Ознака паралельності площин. 

26. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута.  

27. Перпендикулярність двох площин. 

28. Перпендикулярність прямих і площин. 

29. Теорема про перпендикулярність прямої і площини. 

30. Перпендикулярність двох площини. 

31. Формула відстані між двома точками площини. Рівняння кола. 

32. Многогранники. Вершини, ребра, грані, діагоналі многогранника.  

33. Пряма і похила призми. 

34.  Піраміда.  

35. Правильна призма і правильна піраміда.  

36. Паралелепіпеди її види. 

37. Тіла обертання: циліндр, конус сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, 

дотична до сфери. 

38. Формули площі поверхонь і об’ємів призми, піраміди, циліндра, конуса. 

39. Формули площі поверхні сфери, об’єму кулі та її частин (кульового сегмента і сектора). 
 

Затверджено на засіданні кафедри  вищої математики 
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Голова предметної  

екзаменаційної комісії з математики                                     __________________Благодир Ф.К. 


