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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1. Мета вступного випробування з математики – з’ясувати рівень 

теоретичних знань та практичних навичок вступників з метою формування 

рейтингового списку та конкурсного відбору на навчання за освітнім ступенем 

бакалавра в межах ліцензованого обсягу обраної спеціальності. Програму 

іспитуз математики складено на основі стандартної програми загальноосвітньої 

школи. Зважаючи на варіативність програм длязагальноосвітніх навчальних 

закладів, до програми іспиту внесено основні поняттяалгебри і геометрії, 

вивчення яких передбачено всіма чинними програмами і відображено в 

усіх підручниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України. Обсяг знань з математики відповідає вимогам тестів, рекомендованих 

МОН України. 

2. Форма вступного випробування. З метою отримання об’єктивного 

документального підтвердження рівня знань абітурієнтів вступне випробування 

проходить у вигляді комп’ютерного тестування. Завантажені до бази даних 

екзаменаційні тестові завдання (з відповідями на них) автоматично 

перетасовуються, що дає змогу уникнути випадків недобросовісності з боку 

абітурієнтів. 

3. Структура та порядок оцінювання екзаменаційного білету. 

Білет вступного випробування з математики складається з40 тестових 

питань різного рівня складності (три рівня складності) Виконання тестового 

завдання передбачає вибір варіанта відповіді (закритий тест). Кожне тестове 

питання має декілька варіантів відповідей, з яких тільки один варіант є 

правильним. 

1-й рівень складності - 25 тестових завдань по 4 бали за правильну 

відповідь (максимум 100 балів); 

2-й рівень складності – 10 тестових завдань по 6 балів за правильну 

відповідь (максимум 60 балів); 

3-й рівень складності – 5 тестових завдань по 8 балів за правильну 

відповідь (максимум 40 балів). 
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За підсумками вступного випробування з математики вступник може 

набрати від 0 до 200 балів включно. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з 

математики складає 100 балів. Особи, які отримали на іспиті менш, ніж 100 

балів, позбавляються права на участь у конкурсі на зарахування до Інституту за 

обраною спеціальністю. 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра (за 200 

бальною шкалою): 

Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, якщо у повній мірі 

володіє знаннями та практичними навичками з предмету, не допускає помилок 

або вони є незначними. 

Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, якщо у достатній мірі 

володіє знаннями та практичними навичками з предмету, проте допускає 

незначні помилки при відповідях. 

Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, якщо в цілому 

розбирається у матеріалі, але має прогалини у знаннях, допускає помилки. 

Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, якщо в цілому 

розбирається у матеріалі, проте має суттєві прогалини у знаннях, допускає 

значні помилки. 

До участі у конкурсі не допускається абітурієнт, що набрав менше 100 

балів (0-99 балів), який не знає значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки. 

ІІІ. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Натуральні числа і нуль. Додавання, віднімання, множення та ділення 

натуральних чисел. 

2. Цілі числа. Додавання, віднімання, множення та ділення цілих чисел. 

3. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні 

і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 5, 3, 9, 10. Прості і складені числа 

Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний 

дільник. Найменше спільне кратне. 
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4. Звичайні дроби, їх порівняння. Правильний і неправильний дріб. Ціла та 

дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. 

Середнє арифметичне. 

5. Раціональні числа. Додавання, віднімання, множення та ділення 

раціональних чисел. 

6. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та 

його властивості. 

7. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна тотожність. 

8. Одночлен і многочлен. Дії над одночленами та многочленами. Формули 

скороченого множення. 

9. Многочлен з однією змінною. Корінь квадратного тричлена. Розкладання 

квадратного тричлена на лінійні множники. 

10. Поняття функції. Способи означення функції. Область визначення, область 

значення функції. Функція, обернена до даної. 

11.  Графік функції. Зростання і спадання функції, періодичність, парність і 

непарність функції. 

12. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття 

екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше 

значення функції на проміжку. 

13. Означення, основні властивості і графіки функцій: 

лінійної функції y=kx+b, 

квадратичної y=ax2+bx+c, 

степеневої y=xn (nϵZ) , 

показниковоїy=ax (a>0) , 

логарифмічної  y=logax , 

тригонометричних  y=sin x, y=cos x, y=tg x . 

14. Рівняння. Розв’язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. 

Графік рівняння з двома змінними. 

15. Розв’язки рівнянь sin x=a, cos x=a, tg x=a . Формули зведення. Залежність 

між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу. 

Тригонометричні функції подвійного аргументу. 
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16. Нерівності. Властивості числових нерівностей. Розв’язування нерівностей. 

Рівносильні нерівності. 

17. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв’язування систем. Рівносильні 

системи рівнянь. 

18. Арифметична і геометрична прогресії. Формула n -го члена і суми n перших 

членів прогресій. 

19. Формули синуса і косинуса суми та різниці двох аргументів. 

20. Перетворення на добуток sin x ± sin y  та cos x ± cos y . 

21. Означення похідної, її фізичний та геометричний зміст. 

22. Похідні суми, добутку, частки двох функцій. Похідні функцій y=kx+b, y=sin 

x, y=cos x, y=tg x, y=logax, y=xn . Функція y=k/x , її властивості і графік. 

Логарифм добутку, степеня і частки. 

23. Рівняння дотичної до графіка функції. 

24. Пряма, промінь, відрізок, довжина відрізка, ламана. Кут, величина кута. 

Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність 

геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур. 

25. Перетворення геометричних фігур, види симетрії. 

26. Вектори. Операції над векторами. 

27. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника. 

28. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їх властивості. Види 

трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного 

трикутника. Властивості рівнобедреного трикутника. 

29. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка. 

30. Ознаки рівності, подібності трикутників. Сума кутів трикутника. Сума 

внутрішніх кутів опуклого многокутника. 

31. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їх 

основні властивості. 

32. Ознаки паралелограма. 

33. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між 

хордами у колі. 

34. Коло, описане навколо трикутника. 
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35. Коло, вписане в трикутник. 

36. Дотична до кола та її властивість. 

37. Дуга кола. Сектор, сегмент. 

38. Центральні і вписані кути, їх властивості. Вимірювання кута, вписаного в 

коло. 

39. Теорема Піфагора, наслідки з теореми Піфагора. 

40. Формули площ трикутника, паралелограма, трапеції, прямокутника. 

41. Формули площ квадрата, ромба. 

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

сектора. 

43. Площини. Паралельні площини і площини, що перетинаються. 

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

45. Паралельність прямої і площини. Ознаки паралельності. 

46. Кут прямої з площиною. Перпендикуляр до площини. Теорема про 

перпендикулярність прямої і площини (формулювання). 

47. Ознака паралельності площин. 

48. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох 

площин. 

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

50. Пряма і похила призми. 

51. Піраміда. Правильна призма і правильна піраміда. 

52. Паралелепіпеди, їх види. 

53. Тіла обертання: циліндр, конус. Формули площі поверхонь і об’ємів. 

54. Сфера. Куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до 

сфери. 

55. Формули площі поверхонь і об’ємів призми, піраміди. 

56. Формули площі поверхні сфери, об’єму кулі та її частин (кульового сегмента 

і сектора). 

57.  Похідні елементарних функцій. 

58. Застосування похідних в дослідженні функцій і побудові їх графіків. 

59. Застосування похідних в фізиці. 




