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Пояснювальна записка 

   
        Програма вступних випробувань з математики розроблена на основі 

програми зовнішнього незалежного оцінюванн, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.12 2019 року №1513.  

                  У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної 

програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти випускник. 

Також наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступне випробування. 

Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе 

зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного іспиту 

з математики. 

 

          ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ 

 

Арифметика 

Натуральні, цілі, раціональні, числа. Звичайні та десяткові дроби. Ознаки 

подільності. Основи теорії подільності. Розклад натурального числа на прості 

множники. Відсотки. Степінь та корінь. 

 

Алгебра 

Буквені вирази. Дії з ними, властивості алгебраїчних операцій. Формули 

скороченого множення. Одночлени та многочлени. Рівняння та нерівності, основні 

види: алгебраїчні (лінійні, квадратні, біквадратні), ірраціональні, показникові, 

логарифмічні, тригонометричні. Системи рівнянь та нерівностей. 

Основні елементарні функції та їхні графіки. Числові послідовності. Арифметична 

та геометрична прогресії. 

 

Початки математичного аналізу 

Основи вчення про функцію. Основні властивості функцій. Елементи теорії 

границь. Поняття похідної. Правила диференціювання та таблиця похідних основних 

елементарних функцій. Екстремуми, найбільше та найменше значення функції. 

Дослідження функції методами диференціального числення та побудова графіків. 

Первісна та невизначений інтеграл, основні властивості. Визначений інтеграл, 

формула Ньютона-Лейбніца. Площа криволінійної трапеції. 

 

Геометрія 

Найпростіші геометричні фігури на площині та в просторі. Геометричні величини 

та їхнє вимірювання: довжина відрізка та градусна і радіанна міри кута. Многокутники і 

многогранники. Площі плоских фігур. Площі поверхонь та об’єми тіл. Рівність та 

подібність фігур на площині та тіл у просторі. Перетворення точок на площині. Рух та 

гомотетія. Прямокутна декартова система координат на площині та в просторі. Вектори. 



         ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

                                       ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

                   АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

 

1. Натуральні числа. Читання та запис натуральних чисел. Порівняння та дії з 

натуральними числами. Цілі числа.  
2. Подільність цілих та натуральних чисел. Дільник, кратне. Парні та непарні числа, 

формули парного і непарного числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з 

остачею. Прості та складені числа. Розклад натурального числа на прості 

множники. Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне.  
3. Звичайні дроби, арифметичні операції з натуральними дробами. Порівняння 

звичайних дробів. Правильний та неправильний дріб, ціла та дробова частина. 

Основна властивість дробу, скорочення дробів. Середнє арифметичне та середнє 

геометричне.  
4. Десяткові дроби та дії з ними. Періодичні та неперіодичні дроби. Переведення 

десяткового дробу  
у звичайний і навпаки. Правила округлення.  

5. Раціональні та ірраціональні числа. Представлення дійсних  чисел періодичними 

дробами.  
6. Відсотки. Обчислення частини числа та числа за його частиною.  
7. Квадратний корінь та корінь n   ого степеня. Арифметичний корінь. Властивості 

коренів.  
8. Степінь  з натуральним, цілим та раціональним показником. Властивості степеня.  
9. Логарифми та їхні основні властивості. Основна логарифмічна тотожність.  
10. Одночлени та многочлени. Многочлен однієї змінної, нулі многочлена.   

Формули скороченого множення.  
11. Поняття функції. Способи  задання, область  визначення та графік  функції. 

Обернена функція.  
12. Основні властивості функції: парність, періодичність, монотонність, 

опуклість. Точки максимуму та мінімуму.  
13. Основні елементарні функції: степенева, показникова, логарифмічна, 

тригонометричні та обернені тригонометричні функції. Властивості основних 

елементарних функції та їхні графіки. 

14. Рівняння. Корені рівнянь, рівносильні рівняння. Лінійні, квадратні, біквадратні,   
ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння та їхнє 

розв’язання.  
15. Системи рівнянь, розв’язки системи рівнянь. Рівносильність систем рівнянь. 

Системи алгебраїчних, ірраціональних, показникових та логарифмічних 

рівнянь.  
16. Нерівності. Розв’язки нерівностей. Метод інтервалів. Розв’язання лінійних, 

квадратичних, показникових та логарифмічних нерівностей.  



17. Системи нерівностей. Розв’язання систем алгебраїчних, ірраціональних, 

показникових та логарифмічних нерівностей.   
18. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n ого 

члена та n перших членів прогресії. Сума членів нескінченно спадної 

геометричної прогресії.  
19. Основні тригонометричні тотожності.  
20. Означення похідної, її геометричний та механічний зміст.  
21. Похідна суми, різниці, добутку та частки. Таблиця похідних. Правило 

диференціювання складної функції.  
22. Проміжки монотонності функції та точки екстремуму функції. Найбільше та 

найменше значення функції на відрізку.  
23. Дослідження функції за допомогою похідної та побудова графіка.  
24. Первісна та невизначений інтеграл. Таблиця первісних елементарних 

функцій. Правила знаходження первісних.  
25. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца. 

 

 

                                                   ГЕОМЕТРІЯ   

           Найпростіші геометричні фігури: точка, пряма, промінь, відрізок, кут. 

Довжина відрізка та градусна міра кута. Вертикальні та суміжні прямі.  
1. Паралельні прямі. Ознаки паралельності.  
2. Перетворення точок на площині: паралельне перенесення, поворот, центральна                

та осьова симетрія.  
3. Рівність та подібність фігур. Ознаки рівності та подібності трикутників.  
4. Декартові координати. Вектори. Операції з векторами.  
5. Трикутник. Види трикутників. Медіана, висота, бісектриса та їхні 

властивості.Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.  
6. Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція, їхні 

властивості.  
7. Коло і круг. Центр, радіус, діаметр, хорда, січна. Залежність між відрізками у 

колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор та сегмент.  
8. Центральні та вписані в коло кути, їхні властивості. Кут, що  спирається на 

діаметр.  
9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, прямокутника, 

ромба, квадрата, трапеції.  
10. Довжина кола і довжина дуги. Радіанна міра кута.  Площа круга та площа 

сектора. 

11. Паралельні прямі. Ознаки паралельності.  
12. Перетворення точок на площині: паралельне перенесення, поворот, центральна 

та осьова симетрія. 

13. Рівність та подібність фігур. Ознаки рівності та подібності трикутників.  
14. Декартові координати. Вектори. Операції з векторами. 



15. Трикутник. Види трикутників. Медіана, висота, бісектриса та їхні                               

властивості.   Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. 

16. Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція, їхні 

властивості. 

17. Коло і круг. Центр, радіус, діаметр, хорда, січна. Залежність між відрізками у 

колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор та сегмент. 

18. Центральні та вписані в коло кути, їхні властивості. Кут, що  спирається на 

діаметр. 

19. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, 

прямокутника, ромба, квадрата, трапеції. 

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

21. Найпростіші фігури простору. 

22. Паралельність площин. Ознаки паралельності площин. Відстань між 

паралельними площинами. Площин, що перетинаються. Кут між такими 

площинами. 

23. Паралельність  прямих  в  просторі. Мимобіжні прямі. Відстань між мимобіжними 

прямими. 

24. Паралельність прямої і площини. 

25. Кут між прямою та площиною. Перпендикулярність прямої та площини. 

Перпендикуляр та похила. Теорема про три перпендикуляри. 

26. Декартові координати в просторі. 

27. Поняття многогранника. Вершини, ребра, грані многогранника. Правильні 

многогранники. 

28. Призма та паралелепіпед, їхні види. 

29. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Площина, дотична до сфери. 

30. Повна та бічна поверхня, об’єм многогранника. Формули площ поверхонь та 

об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса. 

31. Площа сфери, об’єм кулі. Об’єм кульового сектора та сегмента. 

32. Об’єми  тіл  обертання.



 

ОСНОВНІ ВМІННЯ Й НАВИЧКИ 

 

Вступник повинен:  
1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і 

звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями; визначати і 
користуватися масштабом. Уміти виконувати тотожні перетворення 

основних алгебраїчних виразів (многочленів, дробово-раціональних виразів, 
які містять степені і корені), тригонометричних виразів. Будувати і читати 

графіки лінійної, квадратичної, степеневої функцій.  
2. Розв’язувати рівняння і нерівності першого і другого степенів, а також 
рівняння і нерівності, що зводяться до них: розв'язувати системи рівнянь та 
нерівностей першого і другого степенів і ті, що зводяться до них.  
3. Розв’язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь. Зображати 
геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші побудови на 
площині.  
4. Використовувати геометричні відомості при розв'язуванні алгебраїчних, а 

відомості з алгебри і тригонометрії - при розв'язуванні геометричних задач.  
5. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і віднімання 

векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при розв'язуванні 
практичних задач і вправ. Володіти навичками вимірювання і обчислення 

довжин, кутів і площ, які використовуються для розв'язування різних 
практичних задач. 
6. Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні 
задач па обчислення та доведення.  
7. Застосовувати похідну при дослідженні функцій на зростання (спадання), 
на екстремуми і для побудови графіків функцій.  
8. Застосовувати інтеграл для знаходження площі фігур, обмежених 
нескладними графіками.  
9. Будувати і читати графіки показникової, логарифмічної 
та тригонометричних функцій.  
10. Розв'язувати найпростіші рівняння і нерівності, що мають 

степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції. 
11.Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні 
задач па обчислення та доведення.  
12. Застосовувати похідну при дослідженні функцій на зростання (спадання), 
на екстремуми і для побудови графіків функцій.  
13. Застосовувати інтеграл для знаходження площі фігур, обмежених 
нескладними графіками. 
14. Застосовувати інтеграл для знаходження площі фігур, обмежених 
нескладними графіками.  
15. Будувати і читати графіки показникової, логарифмічної 
та тригонометричних функцій.  
16. Розв'язувати найпростіші рівняння і нерівності, що мають 

степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції. 

 

 

 



            КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ  

 

Абітурієнти повинні продемонструвати знання та вміння: 

            - виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в 

різних формах, відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені 

обчислення тощо); 

                -  виконувати перетворення виразів; 

  -  будувати й  аналізувати  графіки  функціональних  залежностей, 

досліджувати їхні властивості; 

             -  розв’язувати рівняння, нерівності та їхні системи; тестові завдання 

за їх допомогою; 

   -  знаходити  кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, 

величини кутів, площі, об’єми); 

             - обчислювати ймовірності випадкових подій, розв’язувати 

найпростіші комбінаторні задачі. 

Вступні випробування проводяться у письмовій формі. Робота  

складається з 26 завдань. Кожен варіант складається з трьох частин. Завдання 

відрізняються за формою і складністю. Кожна послідуюча частина має 

більшу складність   

Певна кількість завдань передбачає вміння абітурієнтів стандартно 

використовувати програмовий матеріал. Інші завдання розраховані на 

використання програмового матеріалу в змінених та ускладнених ситуаціях. 

Для запису відповідей використовується бланк відповідей.  

               Завдання 1.1 – 1.16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки 

ОДНА   відповідь    ПРАВИЛЬНА. Треба  обрати  правильну  на  Вашу   думку ,   

відповідь   та позначити її у бланку відповідей. Завдання вважається виконаним 

правильно, якщо   отримано  правильну відповідь і вона правильно записана у 

бланку відповідей.  За кожну правильну відповідь  нараховується  6  бали. Отже 

за правильно виконані всі завдання першої частини тесту абітурієнт отримує 96 

балів. 

         Завдання 2.1-2.4 потребують розв`язання. Письмову відповідь 

розв`язання треба оформити у відповідному полі, що надається у бланку 

відповіді. За кожну правильно вираховану відповідь  нараховується  15  балів. 

Отже за правильно виконані всі завдання другої частини тесту абітурієнт 

отримує 60 балів. 

              Завдання 3.1-3.2 потребують обгрунтованого  розв`язання. 

Письмова відповідь розв`язання  потребує  запису послідовних логічних дій та 

поясненнь. Відповідь оформлюється у відповідному полі, що надається у 

бланку відповіді. За кожну правильно вираховану відповідь  нараховується  22 

балів. Отже за правильно виконані всі завдання  третьої частини тесту 

абітурієнт отримує 44 бали.   
На виконання письмової роботи відводиться 2 години (120 хвилин). 

Максимальна кількість балів за правильно виконані завдання складає 200 балів. 

У випадку, якщо абітурієнт набирає менше 100 балів, отримує незадовільну 

оцінку



                              

 

         
Рівні навчальних 

досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

І. Початковий 

100-120 балів 

Абітурієнт може: 

зобразити найпростіші геометричні фігури; 

виконати необхідні дії з числами, найпростішими 

математичними виразами; 

співвіднести дані або словесно описані математичні об’єкти за їх 

суттєвими властивостями; 

виконувати елементарні завдання; 

прочитати й записати числа, переписати даний математичний 

вираз, формулу; 

виконати деякі перетворення математичних виразів, але тільки їх 

початок (записати вираз та деякі найпростіші формули); 
має уявлення про математичні об’єкти. 

ІІ. Середній 

121-140 балів 

Абітурієнт може: 

визначити елементи математичних об’єктів; 

використати деякі властивості математичних об’єктів та виконати 

завдання обов’язкового рівня (без пояснення – 141бал); 

розв’язати завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами 

з частковим поясненням (150 балів); 

розв’язати завдання обов’язкового рівня з достатнім 

поясненням(160 балів); 

перетворити математичний вираз, записати відповідь. 

ІІІ. Достатній 

141-180 балів 

Абітурієнт: 

може застосовувати означення математичних понять та їх 

властивостей для розв’язання завдань у знайомих ситуаціях; 

знає залежності між елементами математичних об’єктів, та вміє 

використати їх при розв’язанні завдань; 

розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх 

пояснень(170 балів);. 

володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; 

розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим 

поясненням(180 балів); 
частково пояснює математичні перетворення та розв’язування 
завдань; 

виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням(9 

балів); 
повністю обґрунтовує розв’язання текстових задач; 

ІV. Високий 

181-200 балів 
Знання, вміння та навички абітурієнта повністю відповідають 

вимогам програми, зокрема, абітурієнт: 

використовує набуті знання і вміння при розв’язанні завдань 

програми; 

використовує основні методи розв’язування завдання і вміє їх 

застосовувати з необхідним обґрунтуванням; 

виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу 

розв’язання математичної проблеми у межах вимог навчальної 

програми; 
показує вміння розв’язувати нестандартні задачі і вправи у межах 
вимог навчальної програми. 
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