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ПРОГРАМА  

вступного випробування з предмета «Математика»  

для абітурієнтів, що вступають на ІІ курс навчання на освітньо-професійну 

програму підготовки молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої 

освіти  
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Пояснювальна записка 
 

Програма з математики для вступників до вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації у 2018 році складається з трьох розділів. Перший з них містить 

перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти 

вступник (вміти правильно їх використовувати при розв'язанні задач, посилатися 

на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, які треба вміти 

доводити. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, 

якими має володіти вступник. 

На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу повинен 

показати: 

1) чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань 

правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх; 

2) вміння точно і стисло висловити математичну думку в усній і письмовій 

формі, використовувати відповідну символіку; 

3) впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, 

передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв'язанні задач і вправ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



До питань, які виносяться на вступний іспит на основі базової загальної 

середньої освіти додається такий перелік питань: 

  

І. Основні математичні поняття і факти 

1. Означення похідної, її фізичний та геометричний зміст.   

2. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку.  

3.Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму.  

4.Найбільше і найменше значення функції на проміжку. 

5. Дотична до графіка функції.   

6. Первісна. Основна властивість первісної, її геометричний зміст.  

7. Інтеграл, його застосування.  

8. Поняття логарифма числа.  

9. Показникова, логарифмічна, степенева функції, їх графіки та похідні. 

10. Тригонометричні функції (у = sin х, у = cos х, у =tg х, у =сtg х), їх властивості та 

графіки. 

11. Функція, обернена до даної. Обернені тригонометричні функції.  

12. Корінь n-го степеня і його властивості. 

13. Степінь з раціональним показником та його властивості. 

14. Ірраціональні, показникові і логарифмічні рівняння і нерівності. 

15. Системи ірраціональних, тригонометричних, показникових, логарифмічних 

рівнянь. 

16. Комбінаторика. 

Геометрія 

1. Аксіоми стереометрії. Існування площини, що проходить через пряму і точку, що 

не лежить на цій прямій. Існування площини, що проходить через три точки. 

2. Перетин прямої з площиною.  

3. Паралельні прямі в просторі. Ознаки паралельності прямих, прямої і площини, 

двох площин. 

4. Існування площини, паралельної даній. Властивості паралельних площин. 

Зображення просторових фігур на площині. 



5. Перпендикулярність прямих у просторі. Ознака перпендикулярності прямої і 

площини (властивості), перпендикулярність площин. 

6. Перпендикуляр і похила, їх властивості. 

7. Відстань між мимобіжними прямими. 

8. Декартова прямокутна система координат у просторі.  

9. Перетворення симетрії у просторі. Рух, перетворення подібності у просторі. 

10. Кут між мимобіжними прямими, між прямою і площиною, між площинами. 

11.  Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. 

12. Многогранники. Пряма і похила призми. Піраміда. Правильна призма і 

правильна піраміда. Паралелепіпеди, їх види. Перерізи многогранників площиною. 

Площа ортогональної проекції многогранника. 

13. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. 

Площина, дотична до сфери. 

14. Описана і вписана в циліндр призма. 

15. Описана і вписана в конус піраміда. 

16. Перетин двох сфер. Вписані і описані многокутники. 

17. Поверхня тіла. 

18. Рівновеликі тіла. 

II. Основні формули і теореми 

Алгебра і початки аналізу 

1. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу.  

2. Тригонометричні формули (додавання, зведення, суми і різниці, подвійного і 

половинного аргументів). 

3. Корені рівнянь sin х = а, cos х = а, tg х = а, їх часткові випадки. 

4. Тригонометричні нерівності. 

5. Правила обчислення похідних. Таблиця похідних.  

6. Похідна складеної функції. 

7. Рівняння дотичної до графіка функції. 

8. Правила знаходження первісних. Таблиця первісних. 

9. Властивості невизначеного та визначеного інтегралів. 

10. Формула Ньютона-Лейбніца. 



11. Основна логарифмічна тотожність. 

12. Властивості логарифмів. 

13. Властивості арифметичного кореня n-го степеня. 

14. Властивості степеня з раціональним показником. 

Геометрія 

1. Формула відстані між  двома точками в просторі, координати середини відрізка. 

2. Теорема про три перпендикуляри. 

3.Формули площі поверхні і об'єму прямокутного паралелепіпеда, похилого 

паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса. 

4. Формули площі поверхні сфери, об'єму кулі та й частин (кульового сегмента і 

сектора). 

5. Рівняння сфери. 

6. Загальна формула об'єму тіл обертання. 

 

III. Основні вміння і навички 

Вступник повинен: 

1. Застосовувати похідну при дослідженні функцій на зростання (спадання), на 

екстремуми і для побудови графіків функцій. 

2. Застосовувати інтеграл для знаходження площі фігур, обмежених нескладними 

графіками та об’єми тіл обертання. 

3. Будувати і читати графіки показникової, логарифмічної та тригонометричних 

функцій. 

4. Розв'язувати найпростіші рівняння і нерівності, що мають степеневі, 

показникові, логарифмічні і тригонометричні функції. 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової 
комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін 
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