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Зміст програми 

 

І. Числа і вирази 

1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), 

порівняння чисел та дії з ними. Числові множини та 

співвідношення між ними. 

2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. 

Текстові задачі. 

3. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, 

тригонометричні вирази та їхні перетворення. 

II. Функції 

1. Числові послідовності. 

2. Функціональна залежність. Лінійні, квадратичні, степеневі, 

показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їхні 

властивості. 

3. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Похідна 

елементарних функцій. Правила диференціювання. 

4. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків 

функцій. 

5. Первісна та визначений інтеграл. Застосування  визначеного 

інтеграла до обчислення площ плоских фігур. 

III. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та 

елементи статистики 

1. Перестановки, комбінації, розміщення (без повторень).  

2. Комбінаторні правила суми та добутку.  

3. Вибіркові характеристики. 

IV. Планіметрія 

1. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості.  

2. Коло та круг.  



 

 

3. Трикутники.  

4. Чотирикутники.  

5. Многокутники.  

6. Геометричні величини та їх вимірювання.  

7. Координати та вектори на площині.  

8. Геометричні перетворення. 

V. Стереометрія 

1. Пряма та площини у просторі. 

2. Многогранники, тіла й поверхні обертання.  

3. Координати та вектори у просторі.  

 

КРИТ Е РІ Ї   ОЦІ Н Ю ВА ННЯ  

вступного іспиту 

Вступний іспит з математики проводиться у тестовій формі. 

Кожний варіант контрольної роботи складається з 50 завдань. Кожне 

завдання оцінюється у 2 бали. При правильному виконанні всієї роботи 

студент отримує 100 балів. Підсумкова оцінка за іспит складається із 

суми набраних балів за тести та додаткових 100 балів. Мінімальна 

підсумкова оцінка 100 балів, максимальна оцінка  200 балів. 

Незадовільну оцінку отримує абітурієнт, що не з’явився на іспит або 

був відсторонений з іспиту. 
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