
                                                           
                                                                        

 

 
 
 

 
Питання для співбесіди з математики 

( для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти)  
 
 

1. Степінь з цілим показником та його властивості. 

2. Корінь квадратний з числа. Арифметичний корінь квадратний  та 

його властивості. 

3. Формула n -го члена арифметичної і геометричної прогресій. 

4. Формула суми n перших членів арифметичної і геометричної 

прогресій. 

5. Функція y=kx, її властивості і графік. 

6. Функція y=kx+b, її властивості і графік. 

7. Функція y=k/x, її властивості і графік. 

8. Функція y=x3, її графік і властивості. 

9. Функція y=ax
2
+bx+c, її властивості і графік. 

10. Формули коренів квадратного рівняння. 

11. Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників. 

12. Формули скороченого множення. 

13. Розв’язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних. 

14. Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей. 

15. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь:   
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16. Властивості рівнобедреного трикутника. 

17. Властивості бісектриси кута. 

18. Ознаки паралельності прямих. 

19. Ознаки рівності, подібності трикутників. 

20. Властивості паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата. 

21. Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника. 

22. Теорема про кут, вписаний в коло. 

23. Теорема Піфагора і наслідки з неї. 

24. Значення синуса, косинуса кутів 
00000 90,60,45,30,0   градусів. 

25. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

26. Сума векторів та її властивості. 

27. Скалярний добуток векторів і його властивості. 



28. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. 

29. Рівняння прямої і кола. 

30.  Теореми синусів та косинусів. 
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Питання для співбесіди з математики 

( для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти)  
 

 
 

1. Функція y=ax
2
+bx+c  її властивості і графік. 

2. Формула коренів квадратного рівняння. 
3. Розклад квадратного тричлена на лінійні множники. 
4. Тригонометричні функції подвійного аргументу. 
5. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж 

аргументу. 
6. Формули зведення. 
7. Корені рівняння sinx=a, cosx=a,  tgx=a, їх часткові випадки. 
8. Функції y=sinx,  y=cosx,  y=tgx,  y=ctgx,  їх властивості і графіки. 
9. Логарифм числа. Властивості логарифмів. 
10. Рівняння дотичної до графіка функції. 
11. Похідні тригонометричних функцій, показникової і 

логарифмічної функцій. 
12. Похідна суми, добутку і частки двох функцій, степеневої функції. 
13. Первісна. Невизначений інтеграл та його властивості. 
14. Визначений інтеграл та його властивості. 
15. Застосування визначеного інтеграла. 
16. Ознаки рівності, подібності трикутників. 
17. Ознаки паралельності прямих. 
18. Властивості рівнобедреного трикутника. 
19. Теорема Піфагора, наслідки з теореми Піфагора. 
20. Вимірювання кута, вписаного в коло.  
21. Дотична до кола та її властивості.   
22. Коло, вписане в трикутник. 
23. Коло, описане навколо трикутника. 
24. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. 
25. Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному 

трикутнику. 
26. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. 
27. Вектори на площині. Дії над векторами. 
28. Паралельність прямих і площин. Ознаки паралельності прямих і 

площин. 
 
 
 
 
 
29. Перпендикулярність прямих і площин. Ознаки 

перпендикулярності прямих і площин. 
30. Теорема про три перпендикуляри. 
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