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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програму вступного екзамену з математики розроблено з урахуванням 

чинних програм з математики для 5–11 класів. Вступний екзамен проводиться 

за екзаменаційним білетом, який містить два теоретичних питання і одне 

практичне завдання. Тривалість вступного екзамену 1 година. 

Вступник повинен знати та вміти:  

- будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та 

досліджувати ці моделі засобами математики; 

- виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, 

поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на 

пропорції, наближені обчислення тощо); 

- виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного 

елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові 

значення виразів при заданих значеннях змінних тощо); 

- будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних 

залежностей, досліджувати їхні властивості; 

- розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, розв’язувати текстові 

задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їхніх систем; 

- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні 

властивості; 

- знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, 

величини кутів, площі, об’єми); 

- розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати 

ймовірності випадкових подій; 

- аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та 

інших формах. 
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ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
 

Назва розділу, теми  Знання  Предметні вміння та спосо-
би навчальної діяльності  

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ  
Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ  

Раціональні та ірраці-
ональні числа, їх порі-
вняння та дії над ними  

– правила дій над ці-
лими і раціональними 
числами;  
– правила порівняння 
дійсних чисел;  
– ознаки подільності 
на 2, 3, 5, 9, 10;  
– правила округлення 
цілих чисел і десятко-
вих дробів;  
– означення кореня n-
го степеня та арифме-
тичного кореня n-го 
степеня;   
– властивості коренів;  
– означення степеня   з 
натуральним, цілим та 
раціональним показ-
никами, їхні властиво-
сті  

– розрізняти види чисел;  
– порівнювати дійсні числа, 
значення числових виразів, 
зокрема таких, що містять 
арифметичні квадратні корені 
(без використання обчислю-
вальних засобів);  
– виконувати арифметичні дії 
над дійсними числами;  
– виконувати дії над степеня-
ми з раціональним показни-
ком;  
– виконувати дії над набли-
женими значеннями  
 

Відсотки.  
Основні задачі   
на відсотки  

– означення відсотка;  
– правила виконання 
відсоткових розрахун-
ків;  
– формули простих і 
складних відсотків  
 

– знаходити відношення чи-
сел у вигляді відсотка, відсо-
ток від числа, число за зна-
ченням його відсотка;  
– розв’язувати задачі на від-
соткові розрахунки, зокрема 
використовуючи формулу 
складних відсотків  

Раціональні, ірраціо-
нальні,  
степеневі, показнико-
ві, логарифмічні, три-
гонометричні вирази 
та їх тотожні перетво-
рення  

– означення області 
допустимих значень 
змінних виразу зі 
змінними;  
– означення тотожно 
рівних виразів, тотож-
ного перетворення ви-

– виконувати тотожні перет-
ворення многочленів, алгеб-
раїчних дробів, виразів, що 
містять степеневі, показнико-
ві, логарифмічні й тригоно-
метричні функції  та знаходи-
ти їх числове значення;  
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разу, тотожності;  
– означення одночлена 
і многочлена;  
– правила додавання, 
віднімання і множення 
одночленів і многоч-
ленів; 
– формули скорочено-
го множення;  
– означення алгебраї-
чного дробу;  
– правила виконання 
арифметичних дій над 
алгебраїчними дроба-
ми;  
– означення і власти-
вості логарифма, деся-
тковий і натуральний 
логарифми;  
– означення синуса, 
косинуса, тангенса, 
котангенса числового 
аргументу;  
– співвідношення між 
тригонометричними 
функціями одного й 
того самого аргумен-
ту;  
– формули зведення;  
– формули додавання 
та наслідки з них  

– спрощувати показникові, 
логарифмічні та тригономет-
ричні вирази;  
– виконувати перетворення 
виразів, що містять корені;  
– доводити показникові, ло-
гарифмічні та тригонометри-
чні тотожності  

Розділ: РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ  
Лінійні, квадратні, ра-
ціональні, ірраціона-
льні, показникові, ло-
гарифмічні, тригоно-
метричні рівняння, 
нерівності та їхні сис-
теми. Застосування рі-
внянь, нерівностей та 
їхніх систем до 

– означення рівняння з 
однією змінною, коре-
ня (розв’язку) рівнян-
ня з однією змінною;  
– означення нерівності 
з однією змінною, 
розв’язку нерівності з 
однією змінною;  
– означення розв’язку 

– розв’язувати рівняння  
 
і нерівності першого та дру-
гого степенів, а також рів-
няння і нерівності, що зво-
дяться до них;  
– розв’язувати системи рів-
нянь і нерівностей першого і 
другого степенів, а також ті, 
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розв’язування тексто-
вих задач  

системи рівнянь з 
двома змінними;  
– означення рівноси-
льних рівнянь, нерів-
ностей та їх систем;  
– методи 
розв’язування систем 
лінійних рівнянь;  
– методи 
розв’язування раціо-
нальних, ірраціональ-
них і трансцендентних 
рівнянь, нерівностей 
та їхніх систем  
 

що зводяться до них;  
– розв’язувати рівняння і не-
рівності, що містять степене-
ві, показникові, логарифмічні 
та тригонометричні функції;  
– розв’язувати ірраціональні 
рівняння;  
– застосовувати загальні ме-
тоди та прийоми (розкладан-
ня на множники, заміна змін-
ної, застосування властивос-
тей функцій) у процесі 
розв’язування рівнянь, нерів-
ностей та їхніх систем;  
– користуватися графічним 
методом розв’язування та до-
слідження рівнянь, нерівнос-
тей та їхніх систем;  
– застосовувати рівняння, не-
рівності та їхні системи до 
розв’язування текстових за-
дач;  
– доводити нерівності;  
– розв’язувати рівняння   і 
нерівності, що містять змінну 
під знаком модуля  

Розділ: ФУНКЦІЇ  
Лінійні, квадратичні, 
степеневі, показнико-
ві, логарифмічні та 
тригонометричні фун-
кції, їх основні влас-
тивості.  
Числові послідовності  

– означення функції;  
– способи задання фу-
нкцій, основні власти-
вості та графіки функ-
цій, вказаних у назві 
теми;  
– означення функції, 
оберненої до заданої;  
– означення арифме-
тичної і геометричної 
прогресій;  
– формули n-го члена 
арифметичної і геоме-
тричної прогресій;  

– знаходити область визна-
чення, область значень функ-
ції;  
– визначати парність (непар-
ність), періодичність функції;  
– будувати графіки елемента-
рних функцій, вказаних у на-
зві теми;  
– установлювати властивості 
числових функцій за їх графі-
ками чи формулами;  
– застосовувати геометричні 
перетворення при побудові 
графіків функцій;  
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– формули суми n пе-
рших членів арифме-
тичної і геометричної 
прогресій;  
– формула суми всіх 
членів нескінченної 
геометричної прогре-
сії із знаменником  
q< 1  

– розв’язувати задачі на ари-
фметичну і геометричну про-
гресії  
  

Похідна функції,  
її геометричний  
та механічний зміст. 
Похідні елементарних 
функцій. Похідна су-
ми, добутку й частки 
функцій. Похідна 
складеної функції  

– означення похідної 
функції в точці;  
– механічний та гео-
метричний зміст похі-
дної;  
– таблиця похідних 
елементарних функ-
цій;  
– правила знаходжен-
ня похідної суми, до-
бутку, частки двох 
функцій;  
– правило знаходжен-
ня похідної складеної 
функції  

– знаходити похідні елемен-
тарних функцій;  
– знаходити числове значення 
похідної функції для заданого 
значення аргументу;  
– знаходити похідну суми, 
добутку і частки функції;  
– знаходити похідну складе-
ної функції;  
– розв’язувати задачі з вико-
ристанням геометричного і 
механічного змісту похідної  

Дослідження функції 
за допомогою похід-
ної. Побудова графіків 
функцій  

– достатня умова зро-
стання (спадання) фу-
нкції на проміжку;   
– означення точок ек-
стремуму та екстре-
мумів функції;  
– необхідна і достатня 
умови екстремуму фу-
нкції;  
– означення найбіль-
шого і найменшого 
значень функції  
 

– знаходити проміжки моно-
тонності функції;  
– знаходити екстремуми фун-
кції за допомогою похідної, 
найбільше та найменше зна-
чення функції на заданому ві-
дрізку;  
– досліджувати функції   
 
  за допомогою похідної   
  та будувати їх графіки;  
– розв’язувати прикладні за-
дачі на знаходження найбі-
льших і найменших значень 

Первісна та визначе-
ний інтеграл. Застосу-
вання визначеного ін-

– означення первісної 
функції, визначеного 
інтеграла, криволіній-

– знаходити первісну з вико-
ристанням таблиці первісних 
та правил знаходження перві-
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теграла до обчислення 
площ  та об’ємів  

ної трапеції;  
– таблиця первісних 
елементарних функ-
цій;  
– правила знаходжен-
ня первісних;  
– формула Ньютона – 
Лейбніца  
 

сних;  
– застосовувати формулу 
Ньютона – Лейбніца для об-
числення визначеного інтег-
рала;  
– обчислювати площу криво-
лінійної трапеції  за допомо-
гою інтеграла;  
– розв’язувати найпростіші 
прикладні задачі, що зводять-
ся до знаходження інтеграла  

Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ,  
ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ  

Перестановки (без по-
вторень), кількість пе-
рестановок. Розмі-
щення (без повто-
рень), кількість роз-
міщень. Комбінації 
(без повторень), кіль-
кість комбінацій. Бі-
ном Ньютона. Поняття 
ймовірності випадко-
вої події. Найпростіші 
випадки підрахунку 
ймовірностей. Понят-
тя про статистику.  
Статистичні характе-
ристики рядів даних  

 
– формули для обчис-
лення кількості кож-
ного виду сполук без 
повторень;  
– формула бінома 
Ньютона;  
– класичне означення 
ймовірності події, 
найпростіші випадки 
підрахунку ймовірно-
стей подій;  
– означення статисти-
чних характеристик 
рядів даних (розмах 
вибірки, мода, медіа-
на, середнє значення 
випадкової величини)   
 

 
– обчислювати кількість пе-
рестановок, розміщень, ком-
бінацій;  
– застосовувати набуті знання 
для розв’язування найпрості-
ших комбінаторних задач;  
– обчислювати в найпрості-
ших випадках ймовірності 
випадкових подій;  
– застосовувати правила об-
числення ймовірностей суми 
та добутку подій у процесі 
розв’язування нескладних за-
дач;  
– обчислювати статистичні 
характеристики рядів даних 
(розмах вибірки, мода, медіа-
на, середнє значення випад-
кової величини)  

ГЕОМЕТРІЯ  
Розділ: ПЛАНІМЕТРІЯ  

Геометричні фігури та 
їхні властивості.  
Аксіоми планіметрії.  
Найпростіші геометрич-
ні фігури на площині.  
Трикутники, чотирикут-

– аксіоми планіметрії;  
– означення геометри-
чних фігур на площині 
та їхні властивості;  
– властивості трикут-
ників, чотирикутників 

– застосовувати означення, 
властивості та ознаки за-
значених у назві теми гео-
метричних фігур у процесі 
розв’язування задач на до-
ведення, обчислення, дос-
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ники, многокутники, ко-
ло і круг.  
Вписані в коло   та опи-
сані навколо кола мно-
гокутники.  
Рівність і подібність ге-
ометричних фігур.   
Геометричні перетво-
рення фігур  

і правильних многоку-
тників;  
– властивості хорд і 
дотичних;   
– означення й ознаки 
рівності та подібності 
фігур;  
– види геометричних 
перетворень  

лідження та побудову;  
– застосовувати здобуті 
знання до розв’язування 
задач практичного змісту;  
– розв’язувати трикутники  
 

Геометричні величини та 
їх вимірювання.  
Довжина відрізка, кола 
та його частин.  
Градусна та радіанна мі-
ри кута.  
Площі фігур  

– міри довжини, площі 
геометричних фігур;  
– величина кута, вимі-
рювання кутів;  
– формули довжини 
кола та його дуги;  
– формули для обчис-
лення площ основних 
геометричних фігур  

– знаходити довжини відрі-
зків, градусні міри кутів, 
площі геометричних фігур;  
– обчислювати довжину 
кола та його дуг, площу 
круга, сектора  
 

Координати та вектори. 
Координати точки. Ко-
ординати середини від-
різка. Рівняння прямої та 
кола. Рівні вектори.  
Колінеарні вектори. Ко-
ординати вектора. Дода-
вання векторів. Мно-
ження вектора   
на число. Кут між векто-
рами. Скалярний добу-
ток векторів   

– рівняння прямої та 
кола;  
– формула для обчис-
лення відстані між 
двома точками та фо-
рмула для обчислення 
координат середини 
відрізка  
 

– виконувати дії над векто-
рами;  
– застосовувати вектори 
та координати в процесі 
розв’язування геометрич-
них та найпростіших при-
кладних задач  

Розділ: СТЕРЕОМЕТРІЯ  
Геометричні фігури.  
Аксіоми стереометрії. 
Взаємне розміщення 
прямих і площин  
у просторі.  
Многогранники і тіла 
обертання, їх види та 
властивості. Побудови  
в просторі  

– аксіоми і теореми 
стереометрії;  
– означення геометри-
чних фігур у просторі 
та їхні властивості;  
– взаємне розміщення 
прямих і площин у 
просторі  
 

– зображати геометричні 
фігури та їхні елементи на 
площині;  
– використовувати правила 
паралельного проектуван-
ня;  
– будувати перерізи много-
гранників і тіл обертання;  
– застосовувати означення 
та властивості основних 
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видів многогранників та тіл 
обертання до розв’язування 
задач  

Геометричні величини.  
Відстані. Міри кутів між 
прямими й площинами.  
Площі поверхонь  та 
об’єми  

– означення відстані: 
від точки до площини, 
від прямої до парале-
льної їй площини, між 
паралельними площи-
нами, між мимобіж-
ними прямими;  
– міри кутів між пря-
мими й площинами;  
– формули площ пове-
рхонь, об’ємів много-
гранників і тіл обер-
тання  

– визначати відстані та 
градусні міри кутів у прос-
торових фігурах;  
– застосовувати означення і 
властивості відстаней та 
кутів у процесі 
розв’язування задач;  
– розв’язувати задачі на 
обчислення площ повер-
хонь та об’ємів геометрич-
них фігур  
 

Координати та вектори  
у просторі. Координати 
точки. Координати сере-
дини відрізка. Рівні век-
тори. Координати векто-
ра. Додавання векторів. 
Множення вектора на 
число. Кут між вектора-
ми. Скалярний добуток 
векторів.  

– формула для обчис-
лення відстані між 
двома точками та фо-
рмула для обчислення 
координат середини 
відрізка  

– виконувати дії над векто-
рами;  
– застосовувати вектори 
та координати в процесі 
розв’язування задач  
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ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Загальна оцінка за результатами вступного екзамену визначається як сума 

з оцінок, отриманих вступником за відповіді на два теоретичні та одне 

практичне питання. 

Оцінка виставляється за 12-бальною шкалою, яка потім переводиться у 

200-бальну шкалу за таблицею відповідності.  

Кожне з теоретичних питань оцінюється по 4 бали, практичне – 4 бали. 

За повну відповідь на теоретичне питання, вступник отримує 4 бали. За 

відповідь, що містить неточності вступник отримує 3 бали. Якщо відповідь 

висвітлює основну суть питання, без будь-яких пояснень, то вступник отримує 2 

бали. У випадку, коли вступник не може навести основний матеріал з питання, а 

лише може вказати деякі теоретичні відомості, то він отримує 1 бал. 

За розв’язану задачу, що містить пояснення вступник отримує 4 бали. У 

випадку, якщо розв’язок задачі наведений з помилками – вступник отримує 3 

бали. Якщо розв’язок задачі містить основну ідею розв’язку, але сам розв’язок 

не наведений, то вступник отримує 2 бали. Якщо ж наведені тільки основні 

формули для розв’язку задачі, то вступник отримує 1 бал  
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