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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму для вступного випробування розроблено на основі 

«Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з математики» 

(затвердженої Міністерством освіти і науки України, наказ № 1121 від 

01.10.2014р.) та з врахуванням вимог і змісту навчання математиці, 

закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої 

освіти та чинній програмі з математики для 11-річної школи. 

 Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів 

з математики.  

Тестові завдання для вступного випробування з математики повністю  

охоплюють матеріал курсу математики, вивчення якого передбачене 

типовими навчальними програмами загальноосвітніх навчальних закладів, 

Державним стандартом базової і повної середньої освіти (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011 р.). Завдання 

складені таким чином, що потребують для свого розв’язання інтегрованих 

знань з дисципліни, навиків практичного використання теоретичного 

матеріалу. 

За змістом і складністю завдання можна вважати рівнозначними, вони 

не вимагають використання додаткової літератури. 

 

І.Загальні положення 
Екзаменаційну документацію для проведення вступних випробувань з 

математики розроблено на основі наказу Міністерства освіти і науки України 

від 01.10.2014р., №1121 «Про програми зовнішнього незалежного 

оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної 

загальної середньої освіти» та з урахуванням чинних програм з  математики 

для 5-11 класів. 

 Зважаючи на варіативність рівнів програм з  математики для 

загальноосвітніх навчальних закладів, до програми курсу внесено розділи, які 

передбачені діючими програмами й відображено в усіх підручниках, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

Вступники повинні мати ґрунтовні знання з математики в обсязі 

програми середньої загальноосвітньої школи та ЗНО. 

Під час вступних випробувань з розділу «Алгебра» абітурієнти повинні 

показати рівень засвоєних знань з предмета, уміння оперувати 

математичними законами і правилами, розуміння основних математичних 

закономірностей, уміння користуватися формулами та виводити їх з інших 

формул, а також уміння логічно мислити і знаходити адекватні засоби 

розв’язання текстових задач. 

Під час вступних випробувань з розділу «Геометрія» абітурієнти 

повинні показати знання основних аксіом і теорем, уміння використовувати 

знання при розв’язанні практичних завдань, уміння послідовно мислити при 

доведенні теорем. 

 

 



ІІ. ВИМОГИ 

 ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

АБІТУРІЄНТІВ З МАТЕМАТИКИ 
Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, щоб 

оцінити знання та вміння вступників. 
Вступники  

ПОВИННІ ЗНАТИ:  
 означення, терміни і поняття елементарної математики;  

 теореми про властивості об’єктів алгебричних та геометричних об’єктів;  

 алгебричні і тригонометричні функції, їх властивості та графіки;  

 властивості рівнянь і нерівностей, формули коренів лінійного, квадратного 

та найпростіших тригонометричних рівнянь;  

 формули для площ і об’ємів геометричних фігур;  

 основні формули комбінаторики і класичного визначення ймовірностей. 

ПОВИННІ ВМІТИ:  
 виконувати арифметичні дії над числами, заданими у вигляді десяткових i 

звичайних дробів; 

 виконувати тотожнi перетворення многочленiв, алгебраїчних дробiв, 

виразiв, що мiстять степеневi, показниковi, логарифмiчнi й 

тригонометричнi функції; 

 будувати графіки лiнiйної, квадратичної, степеневої, показникової, 

логарифмiчної й тригонометричних функцій; 

 розв'язувати рiвняння й нерiвностi першого та другого степеня, а також 

рiвняння й нерiвностi, що зводяться до них;  

 розв'язувати системи рiвнянь i нерiвностей першого i другого степенів й тi, 

що зводяться до них; 

 найпростiшi рiвняння й нерiвностi, що мають степеневi, показниковi, 

логарифмiчнi та тригонометричнi функції; 

 розв'язувати задачi на складання рiвнянь i систем рiвнянь; 

 зображувати геометричні фiгури на площинi й виконувати найпростiшi 

побудови на площинi; 

 використовувати геометричні вiдомостi при розв'язуваннi алгебраїчних 

задач, а методи алгебри й тригонометрiї при розв'язуваннi геометричних 

задач; 

 виконувати на площинi операцiї над векторами (додавання й віднімання 

векторiв, множення вектора на число) i користуватися властивостями цих 

операцiй; 

 застосовувати похiдну при дослiдженнi функцiй на зростання (спадання), 

на екстремуми i для побудови графiкiв функцій; 

 застосовувати iнтеграл для обчислення площ фігур; 

 розв'язувати найпростiшi комбінаторнi задачi та обчислювати ймовiрностi 

випадкових подiй. 

 

 



ІІІ. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 

 

1.АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ 

1.1.ЧИСЛА І ВИРАЗИ 
Рацiональнi та ірраціональні числа. Правила дiй з цiлими i 

раціональними числами. Правила порівняння дiйсних чисел. Ознаки 

подiльностi на 2, 3, 5, 9, 10. Правила округлення цілих чисел і десяткових 

дробiв. Означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го 

степеня. Властивостi кopeнів. Означення степеня з натуральним, цiлим та 

раціональним показниками, їхнi властивості. Арифметичнi дiї з дiйсними 

числами. Дiї зі степенями з раціональним показником. Дiї з наближеними 

значеннями.  

Означення вiдсотка. Правила виконання вiдсоткових розрахунків. 

Формули простих i складних вiдсоткiв. Oсновні задачі на відсотки. 

Рацiональнi, iррацiональнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi, 

тригонометричнi вирази та їх тотожнi перетворення. Означення одночлена i 

многочлена. Правила додавання, вiднiмання i множення одночленів і 

многочленів. Формули скороченого множення. Означення алгебраїчного 

дробу. Правила виконання арифметичних дiй з алгебраїчними дробами. 

Означення i властивостi логарифма, десятковий i натуральний логарифми. 

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу. 

Спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного й того самого 

аргументу. Формули зведення. Формули додавання та наслiдки з них.  

 

1.2. РIВНЯННЯ І НEPIВHOCТI 

Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показниковi, 

логарифмiчнi, тригонометричні рiвняння, неpiвності та їxнi системи. 

Означення рiвняння з однією змiнною, кореня (розв'язку) рiвняння з однією 

змiнною. Означення нepiвності з однією змiнною, розв'язку нepiвнocтi з 

однiєю змінною. Означення розв'язку системи рiвнянь з двома змiнними. 

Означення рiвносильних рiвнянь, нерiвностей та їx систем. Методи 

розв'язування систем лiнiйних рiвнянь. Методи розв'язування рацiональних, 

iррацiональних i трансцендентних рiвнянь, нерiвностей та їхніх систем. 

3астосування рiвнянь, нерiвностей та їxнix систем до розв'язування текстових 

задач.  

 

1.3. ФУНКЦIЇ 

Лiнiйнi, квадратичнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi та 

тригонометричні функцiї, їx основні властивостi. Означення функцiї, 

оберненої до заданої. Числовi послiдовностi. Означення арифметичної i 

геометричної прогресiй. Формули n-го члена арифметичної i геометричної 

прогресiй. Формули суми n перших членiв арифметичної i геометричної 

прогресiй. Формула суми всіх членів нескiнченної геометричної прогресії iз 

знаменником |q| < 1.  



Похiдна функцiї, її геометричний та механічний змicт. Похідні 

елементарних функцiй. Похiдна суми, добутку й частки функцiй. Похiдна 

складеної функцiї.  

Дослiдження функцiї за допомогою похiдної. Побудова графіків 

функцiй. Достатня умова зростання (спадання) функцiї на промiжку. 

Означення точок екстремуму та екстремумів функцiї. Необхiдна i достатня 

умови екстремуму функцiї. Означення найбiльшого i найменшоro значень 

функцiї.  

Первiсна та визначений iнтеграл. Криволінійна трапеція. Таблиця 

первiсних елементарних функцiй. Правила знаходження первiсних. Формула 

Ньютона-Лейбнiца. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ 

та об'ємів.  

 

1.4. ЕЛЕМЕНТИ КОМБIНАТОРИКИ, 

ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ 

Перестановки (без повторень), кiлькiсть перестановок. Розміщення (без 

повторень), кiлькiсть розмiщень. Комбiнацiї (без повторень), кiлькiсть 

комбiнацiй. Формули для обчислення кiлькостi кожного виду сполук без 

повторень. Бiном Ньютона. Поняття ймовiрностi випадкової подiї. 

Найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей. Поняття про статистику. 

Статистичні характеристики рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, 

середнє значення випадкової величини).  

 

2. ГЕОМЕТРIЯ 

2.1. ПЛАНIМЕТРIЯ 

Геометричні фігури та їхні властивості. Аксіоми планiметрiї. 

Найпростiшi геометричні фiгури на площинi. Трикутники, чотирикутники, 

многокутники, коло і круг. Вписанi в коло та описані навколо кола 

многокутники. Piвність i подiбнiсть геометричних фiгур. Властивоcтi 

трикутників, чотирикутників i правильних многокутників. Властивості хорд i 

дотичних. Означення рівності та подібності фігур, ознаки piвнocтi та 

подiбностi фігур. Види геометричних перетворень.  

Геометричнi величини та їх вимірювання. Довжина відрізка, кола та 

його частин. Градусна та радіанна мiри кута. Площі фігур.  

Координати та вектори. Координати точки. Координати середини 

відрізка. Рівняння прямої та кола. Piвні вектори. Колiнеарнi вектори. 

Координати вектора. Додавання векторів. Множення вектора на число. Кут 

мiж векторами. Скалярний добуток векторів.  

 

2.2. СТЕРЕОМЕТРIЯ 
Геометричнi фігури. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення 

прямих і площин у просторі. Многогранники i тіла обертання, їх види та 

властивості. Побудови в просторі.  

Геометричнi величини. Вiдстанi від точки до площини, від прямої до 

паралельної їй площини, мiж паралельними площинами, мiж мимобіжними 



прямими. Мiри кутів мiж прямими й площинами. Площі поверхонь, об'єми 

многогранникiв i тiл обертання.  

Координати та вектори у просторi. Координати точки. Координати 

середини вiдрiзка. Piвні вектори. Координати вектора. Додавання векторiв. 

Множення вектора на число. Кут мiж векторами. Скалярний добуток 

векторiв. 

 

IV. Критерії оцінювання 

 Структура, зміст та оцінювання  тестових завдань абітурієнта 
 Тест складається з трьох частин і містить 10 завдань. Завдання з №1 по 

№6 (частина 1) є завданнями з вибором 1 правильної відповіді. Завдання №7-

№8 є завданнями відкритої форми з короткою відповіддю. Тестові завдання 

№9-№10 є завданнями ІІІ рівня складності, вони є відкритими завданнями з 

розгорнутою відповіддю. 

 Виконуючи завдання І частини, потрібно вказати 1 правильну відповідь 

із запропонованих. Завдання ІІ частини потрібно виконати письмово, але без 

детальних викладок і ґрунтовних пояснень (у бланку відповідей можна 

записати лише окремі кроки розв’язання). Отриману відповідь потрібно 

вказати у відведеному для неї місці. Оцінювання цих завдань здійснюється у 

2 етапи:  

1. Перевіряється правильність відповіді; 

2. Перевіряється наявність елементів розв’язування задачі та їх 

правильність. 

 Виконуючи завдання ІІІ частини, необхідно письмово розв’язати 

запропоновану задачу і подати її розв’язання з детальними викладками та 

ґрунтовними поясненнями. Отриману відповідь треба вказати у відведеному 

для неї місці. Оцінювання такого завдання здійснюється у 3 етапи: 

1. Перевіряється правильність відповіді; 

2. Перевіряється повне розв’язання задачі разом із наведеними 

обґрунтуваннями; 

3. З’ясовується, на скільки оригінальною є ідея розв’язування.  

Максимальну кількість балів, яку може отримати абітурієнт становить 

22 бали. Час виконання тесту 3 астрономічні години (180 хв) 

 

Таблиця 1 

Номери завдань Кількість балів Усього 

1.1 – 1.6 

 

2.1 – 2.2 

 

3.1 – 3.2 

по 1 балу 

 

по 2 бали 

 

по 6 балів 

6 балів 

 

4 бали 

 

12 балів 

 

Сума балів 

 

22 бали 

 



Таблиця 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть набраних балів Бал 100 - 200 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11-12 

 

13-14 

 

15-16 

 

17-18 

 

19-22 

100 

 

112 

 

120 

 

124 

 

132 

 

144 

 

152 

 

160 

 

176 

 

184 

 

192 

 

200,0 



Таблиця 3 

 

Що виконав абітурієнт 

Відповідна 

кількість балів 

за 

 ІІІ завдання 

Максимальний 

бал – 6 

Отримав правильну відповідь і навів її повне 

обґрунтування 
6 балів 

Отримав правильну відповідь, але вона 

недостатньо обґрунтована або розв’язання 

містить незначні недоліки. 

5 балів 

Отримав відповідь, записав правильних хід, 

але в процесі розв’язування допустив 

помилку обчислювального або логічного (при 

обґрунтуванні) характеру. 

4 бали 

Суттєво наблизився до правильного кінцевого 

результату або в результаті знайшов лише 

частину правильної відповіді. 

3 бали 

Розпочав розв’язувати завдання правильно, 

але в процесі розв’язування припустився 

помилки у застосуванні необхідного 

твердження чи формули. 

2 бали 

Лише розпочав правильно розв’язувати 

завдання або розпочав хибним шляхом, але в 

подальшому окремі етапи розв’язування 

виконав правильно (виконав тотожні 

перетворення, розв’язав рівняння тощо). 

1 бал 

Розв’язання не відповідає жодному з 

наведених вище критеріїв  
0 балів 
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