


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ВСТУП 

Програма призначена для проведення вступних випробувань з 

математики у вищих навчальних закладах. Вона розроблена на основі 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 

Мета вступних випробувань з математики: оцінити ступінь 

підготовленості абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для 

навчання у вищих навчальних закладах. 

Завдання вступних випробувань з математики полягають у тому, щоб 

оцінити знання та уміння абітурієнтів: 

- 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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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Числа. Числові множини та співвідношення між ними 

Натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні, дійсні числа, їх 

порівняння та дії з ними. Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 

10. Правила округлення цілих чисел і десяткових дробів. Означення кореня 

п-го степеня та арифметичного кореня п-го степеня. Властивості коренів. 

Означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні 

властивості. Числові проміжки. Модуль дійсного числа та його властивості. 

Тема 2. Відношення та пропорції. Відсотки 

Основна властивість пропорції. Правила виконання відсоткових 

розрахунків: знаходження відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від 

числа, число за значенням його відсотка. Розв'язування задач на відсоткові 

розрахунки та пропорції. 

Тема 3. Вирази та їхні перетворення 

Область допустимих значень виразу. Тотожно рівні вирази, тотожні 

перетворення виразів, тотожності. Одночлени, многочлени, дії над ними. 

Формули скороченого множення. Розклад многочлена на множники. 

Алгебраїчні дроби та дії над ними. Логарифми та дії над ними. Означення 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу. Основна 

тригонометрична тотожність та наслідки з неї. Формули зведення. Формули 

додавання та наслідки з них. Перетворення раціональних, ірраціональних, 

степеневих, показникових, логарифмічних, тригонометричних виразів. 

Тема 4. Рівняння, нерівності та їх системи 

Рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з 

однією змінною. Нерівність з однією змінною, означення розв'язку 

нерівності 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, логарифмічних, тригонометричних рівнянь, нерівностей та їх 

систем. 
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Тема 5. Функції, їх основні властивості та графіки.  

Числові послідовності 

Означення функції, область визначення, область значень функції, 

графік функції. Способи задання функцій. Означення функції, оберненої до 

заданої. Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та 

тригонометричні функції, їх основні властивості та графіки. Означення 

арифметичної та геометричної прогресій. Формули п-го члена арифметичної 

та геометричної прогресій. Формули суми п перших членів арифметичної та 

геометричної прогресій. Формула суми нескінченної геометричної прогресії 

зі знаменником | q | < 1. 

Тема 6. Похідна функції та її застосування 

Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Похідні 

елементарних функцій. Правила диференціювання. Рівняння дотичної до 

графіка функції в точці. Знаходження похідної складеної функції. 

Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій. 

Тема 7. Первісна та інтеграл 

Первісна функції та невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. 

Формула Ньютона-Лейбніца. Застосування визначеного інтеграла до 

обчислення площ криволінійних трапецій. 

Тема 8. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та 

елементи статистики 

Сполуки без повторень. Комбінаторні правила суми та добутку. 

Розв'язування найпростіших комбінаторних задач. Класичне означення 

ймовірності події, найпростіші випадки підрахунку ймовірностей подій. 

Означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, 

медіана, середнє значення). Графічна, таблична, текстова та інші форми 

подання статистичної інформації. 

Тема 9. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості 

Поняття точки і прямої, променю, відрізка, ламаної, кута. Аксіоми 

планіметрії. Суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута, їх властивості. 
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Паралельні та перпендикулярні прямі. Перпендикуляр і похила, серединний 

перпендикуляр, відстань від точки до прямої. Ознаки паралельності прямих. 

Теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса. Застосовування означення, 

ознак та властивостей найпростіших геометричних фігур до розв'язування 

планіметричних задач та задач практичного змісту. 

Тема 10. 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. 

Тема 11. 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. Теорема Піфагора, пропорційні відрізки 

прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами 

прямокутного трикутника. Теорема синусів. Теорема косинусів. 

Тема 12. 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. 

Тема 13. 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. 

Тема 14. Координати та вектори на площині та в просторі 

Прямокутна система координат на площині та в просторі. Координати 

точки. Формула для обчислення відстані між двома точками та формула для 
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обчислення координат середини відрізка. Рівняння прямої та кола на 

площині. Поняття вектора, довжина вектора, колінеарні вектори, рівні 

вектори, координати вектора. Операції над векторами. Формула для 

знаходження кута між векторами, що задані координатами. Умови 

колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами. 

Тема 15. Прямі та площини у просторі 

Аксіоми і теореми стереометрії. 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 паралельними площинами, між мимобіжними прямими. Кут 

між прямими, прямою та площиною, площинами. 

Тема 16. 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 і тіл 

обертання. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

Загальні вимоги: 

1. Вступник повинен чітко знати математичні поняття і терміни. 

2. Вміти точно і стисло висловлювати свою думку в письмовій формі, 

використовуючи певну символіку. 

3. Впевнено володіти практичними вміннями і навичками, передбаченими 

програмою, також вміти застосовувати їх при розв’язуванні задач і вправ, 

а саме: 

- виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і 

звичайними дробами, користуватися калькулятором; 

- виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, 

що містять степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні 

функції; 

- розв’язувати рівняння та нерівності першого і другого степенів, а 

також рівняння та нерівності, що зводяться до них; 

- розв’язувати системи рівнянь та нерівностей першого і другого 

степенів, і ті, що зводяться до них; 

- розв’язувати рівняння та нерівності, що містять степеневі, 

показникові, логарифмічні та тригонометричні функції; 

- розв’язувати планіметричні задачі. 

На вступних випробуваннях можна користуватися і калькулятором. 

 Білети містять тринадцять завдань, які оцінюються відповідно 10, 10, 10, 

10, 10, 10, 10, 10, 40, 20, 20, 20, 20. Перші вісім завдань є тестовими. 

Критерії оцінювання кожного завдання: 

1. Якщо завдання 1-8 та кожний з пунктів завдання 9 розв’язані 

правильно, тоді ставиться максимальний бал (10) за кожну вірну відповідь, 

в іншому випадку – 0 балів за кожну невірну відповідь. 

2. Якщо завдання 10-13 розв’язане з неістотною помилкою, яка не 

вплинула на кінцевий результат, то бал за таке завдання зменшується на 

10%. 
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3. Якщо завдання 10-13 розв’язане з грубою помилкою, то і при 

правильній відповіді розв’язок не зараховується і ставиться 0 балів. 

4. Якщо в процесі розв’язання завдання одержані сторонні розв’язки або 

втрачені розв’язки, то завдання 10-13 не зараховуються і ставиться 0 балів. 

5. Якщо в роботі умова завдання відрізняться від даної, то розв’язок не 

зараховуються і ставиться 0 балів. 

6. Якщо завдання 10-13 розв’язане для частинного випадку, то розв’язок 

не зараховується і ставиться 0 балів. 

 Оцінювання здійснюється за 200-бальною шкалою. Загальна кількість 

балів за всі правильно виконані завдання становить 200 балів. 



10 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Основні джерела: 

1. Барковський В. В. Математика для економістів. Основи елементарної 

математики / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – К. : Національна 

академія управління, 2012. – 240 с. 

2. Гладунський В. Н. Математика. Означення, формули, задачі: Навч. 

посібник. Довідник / В. Н. Гладунський, Г. А. Гладунська. - Львів: 

Афіша, 2000. – 304 с. 

3. Еремин И. И. Линейная оптимизация и системы линейных неравенств: 

Учеб. пособие / И. И. Еремин. – М. : Академия, 2007. – 256 с. 

4. Индивидуальные задания по высшей математике: Учеб. пособие. Ч. 1. 

Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной / 

А. П. Рябушко, В. В. Бархатов, В. В. Державец, И. Е. Юруть; Под ред. 

А.П. Рябушко. - В 4-х ч. - Минск: Вышэйшая школа, 2007. – 304 с. 

5. Карагодова О. О. Збірник задач з математики з аналізом розв'язків: 

Посібник для старшокласників / О. О. Карагодова, О. І. Черняк. – К. : 

Знання, 2000. – 332 с. 

6. Макаренко О.І. Конкурсні завдання вступних іспитів з математики: навч. 

посібник / О.І. Макаренко. - 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 316с. 

7. Математика для вступників до вузів: навч. посібник / За ред. 

В. Семенця. – X. : Компанія СМІТ, 2002. – 1120 с. 

Додаткові джерела: 

1. Бродський Я.С. Математика. Тести для самостійної роботи та контролю 

знань, 10-11 кл. / Я.С Бродський., О.Л. Павлов. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2008. – 87 с. 

2. Афанасьева О.М. Дидактичний матеріал з геометрії, 10, 11 кл. / 

О.М. Афанасьева. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 72 с. 

3. Прокопенко Н.С. Збірник завдань для тематичного оцінювання знань, 10, 

11 кл. / Н.С. Прокопенко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – 



11 

 

К. : КІМО, 2011. – 94 с. 

4. Стадник Л.Г. Варіанти завдань для тематичного оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Алгебра. Геометрія. 10 кл. / Л.Г. Стадник, 

А.Р. Гальперина. – X. : Ранок, 2012. – 67 с. 

5. Стадник Л.Г. Варіанти завдань для тематичного оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Алгебра. Геометрія. 11 кл. / Л.Г. Стадник, 

І.С. Маркова. – X. : Ранок, 2012. – 78 с. 


