


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Для оцінки знань абітурієнтів з вступного іспиту предметною екзаменаційною 
комісією розроблені екзаменаційні завдання, які відповідають програм зовнішнього 
незалежного оцінювання 2021 року. Критеріально-орієнтовані завдання дозволяють 
встановити рівень володіння компетентностями, які необхідні для засвоєння змісту навчання 
за ступенем «бакалавр». 

Вступний іспит з математики проводиться у письмовій формі. Час на виконання 
екзаменаційної роботи – 2 академічні години (80 хвилин).  

Письмова робота з математики складається з 8 завдань. Написання роботи оцінюється 
у 100 балів. Завдання № 1 – 6 оцінюються у 10 балів, завдання № 7 та № 8 – у 20 балів. 

Завдання, що пропонуються у екзаменаційній роботі, спрямовані на оцінку знань та 
вмінь абітурієнтів  відносно виконання математичних розрахунків, перетворення виразів, 
дослідження функцій та побудови графіків, розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем, 
розв’язування за їх допомогою текстових задач, розв’язування найпростіших комбінаторних 
задач та обчислення ймовірностей випадкових подій, дослідження властивостей та 
встановлення кількісних характеристик геометричних фігур, побудови математичних 
моделей реальних процесів, об’єктів та явищ, а також їх дослідження засобами математики. 
Успішне виконання абітурієнтами екзаменаційного завдання вступного іспиту з математики  
передбачає засвоєння ними основного змісту шкільного курсу математики, у тому числі 
алгебри і початків аналізу, планіметрії, стереометрії.  

 
ІІ. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Розділ 1. Числа і вирази 

 
Тема 1.1. Основні числові множини (натуральні, цілі, раціональні, 

ірраціональні числа) та співвідношення між ними 
Види основних числових множин. Натуральні, цілі, раціональні, ірраціональні числа. 

Властивості арифметичних дій з дійсними числами. Правила порівняння дійсних чисел. 
Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10. Перетворення звичайного дробу у 
десятковий та нескінченного періодичного десяткового дробу – у звичайний. Правила 
округлення цілих чисел та десяткових дробів. Означення кореня n -го степеня та 
арифметичного кореня n -го степеня. Властивості коренів. Означення степенів з 
натуральним, цілим, раціональним показниками, їх властивості. Числові проміжки. Модуль 
дійсного числа та його властивості. 

Тема 1.2. Відношення, пропорції, відсотки  
Відношення та пропорції. Основна властивість пропорції. Означення відсотка. 

Знаходження відношення чисел у вигляді відсотка, відсотка від числа, числа за значенням 
його відсотка. Правила виконання відсоткових розрахунків.  

Тема 1.3. Тотожні перетворення раціональних, ірраціональних, 
степеневих, показникових, логарифмічних та тригонометричних виразів  

Область допустимих значень змінних виразу зі змінними. Тотожно рівні вирази, 
тотожне перетворення виразу, тотожність. Одночлени та многочлени. Правила додавання, 
віднімання і множення одночленів та многочленів. Формули скороченого множення. Розклад 
многочленна на множники. Означення алгебраїчного дробу. Правила виконання дій з 
алгебраїчними дробами. Означення та властивості логарифма. Десятковий та натуральний 
логарифми. Основна логарифмічна тотожність. Означення синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса числового аргументу. Основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї. 
Формули зведення. Формули додавання та наслідки з них. 



 
Розділ 2. Рівняння, нерівності та їх системи 

 
Тема 2.1. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, 

логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи  
Рівняння з однією змінною. Означення кореня рівняння з однією змінною. Нерівність 

з однією змінно, означення розв’язку нерівності з однією змінною. Означення розв’язку 
системи рівнянь з двома змінними. Рівносильні рівняння, нерівності та їх системи. Методи 
розв’язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних, 
тригонометричних рівнянь, нерівностей та їх систем. Застосування загальних методів та 
прийомів (розкладання на множники, заміні змінної, застосування властивостей функцій) для 
розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем. Графічний метод розв’язування та 
дослідження рівнянь, нерівностей, систем. Застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до 
розв’язування текстових задач. Рівняння та нерівності, що містять змінну під знаком модуля. 
Рівняння, нерівності та системи з параметрами. 

 
Розділ 3. Функції 

 
Тема 3.1. Основні елементарні функції, їх властивості та графіки 
 Означення функції. Область визначення та область значень функції. Парність 

(непарність), періодичність функції. Графік функції. Способи завдання функції. Функція. 
Обернена до заданої. Основні властивості та графіки лінійних, квадратичних, степеневих, 
показникових, логарифмічних та тригонометричних функцій. Основні перетворення графіків 
функцій. 

Тема 3.2. Числові послідовності та прогресії 
Поняття числової послідовності. Означення арифметичної та геометричної прогресій. 

Формули n -го члена арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми n членів 
арифметичної та геометричної прогресій. Формула суми нескінченно спадної геометричної 
прогресії. 

Тема 3.3. Похідна функції 
Означення похідної функції у точці. Фізичний та геометричний зміст похідної. 

Похідні основних елементарних функцій. Таблиця похідних. Правила диференціювання 
(похідна суми, добутку, частки функцій, похідна складеної функції. Рівняння дотичної до 
графіка функції у точці. Розв’язання задач з використанням фізичного та геометричного 
змісту похідної. 

Тема 3.4. Дослідження функцій за допомогою похідної 
Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Екстремуми функції. 

Знаходження інтервалів монотонності та екстремумів функції. Найбільше та найменше 
значення функції. Побудова графіків функцій на основі їх дослідження. Розв’язування 
прикладних задач на знаходження найбільших та найменших значень 

Тема 3.5. Первісна та визначений інтеграл 
Означення первісної функції. Таблиця первісних. Правила знаходження первісних. 

Визначений інтеграл. Формула Ньютона – Лейбніца. Обчислення площі криволінійної 
трапеції за допомогою інтеграла. 

 
Розділ 4. Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей та 

елементи статистики 
 
Тема 4.1. Елементи комбінаторики 



 Комбінаторні правила суми та добутку. Розміщення, перестановки та комбінації без 
повторень, формули для їх обчислення.  

Тема 4.2. Початки теорії ймовірностей та елементи статистики 
Класичне означення ймовірності події. Найпростіші випадки підрахунку ймовірностей 

подій. Означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, 
середнє значення). Форми подання статистичної інформації. 

 
Розділ 5. Планіметрія 

 
 
Тема 5.1. Основні поняття планіметрії  
Поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута. Аксіоми планіметрії. 

Суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута. Властивості суміжних та вертикальних кутів. 
Властивість бісектриси кута. Паралельні та перпендикулярні прямі. Перпендикуляр і похила. 
Серединний перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Ознаки паралельності прямих. 
Теорема Фалеса. Узагальнена теорема Фалеса. Коло, круг та їх елементи. Центральні, 
вписані кути, їх властивості. Властивості двох хорд, що перетинаються. Дотичні до кола та їх 
властивості. 

Тема 5.2. 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 та коло, вписане у трикутник. Теорема Піфагора, пропорційні відрізки 
прямокутного трикутника. 5 Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного 
трикутника. Теорема синусів. Теорема косинусів. 

Тема 5.3. Чотирикутники 
Чотирикутник та його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки 

паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат, їх властивості. трапеція та її властивості. 
Середня лінія трапеції, її властивість. Вписані у коло та описані навколо кола 
чотирикутники. Многокутник та його елементи, опуклий многокутник. Периметр 
многокутника. Сума кутів опуклого многокутника. Правильний многокутник та його 
властивості. Вписані у коло та описані навколо кола многокутники. 

Тема 5.4. Геометричні величини та їх вимірювання  
Довжина відрізка. Довжина кола та його дуги. Величина кута, вимірювання кутів. 

Формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, 
правильного многокутника, круга, кругового сектора. 

Тема 5.5. Координати та вектори на площині 
Прямокутна система координат на площині, координати точки. Формула для 

обчислення відстані між двома точками та формула для обчислення координат середини 
відрізка. Рівняння прямої та кола. Поняття вектора, довжина вектора, колінеарні вектори, 
рівні вектори, координати вектора. Додавання, віднімання векторів. Множення вектора на 
число. Розклад вектора за двома не колінеарними векторами. Скалярний добуток векторів та 
його властивості. Формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами. 
Умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами. Застосування 
векторів до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту. 

Тема 5.6. Геометричні перетворення 
Основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, симетрія відносно 

точки і відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, 
гомотетія). Ознаки подібності трикутників. Відношення площ подібних фігур. 

 
Розділ 6. Стереометрія  




