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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступні тести з математики містять 25 завдань.  Загальний час тесту-

вання складає 90 хвилин.  

Мета випробувань за тестовими технологіями з математики: 

- Виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учасників випробу-

вань. 

- Оцінити ступінь підготовленості учасників тестування до подальшого 

навчання. 

Завдання  випробувань за тестовими технологіями з математики по-

лягають в тому, щоб оцінити знання та уміння учасників тестування: 

• будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та 

досліджувати ці моделі засобами математики; 

• виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різ-

них формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, на-

ближені обчислення тощо); 

• виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кож-

ного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити 

числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рів-

ності двох виразів одну змінну через інші тощо); 

• будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, дос-

ліджувати їхні властивості; 

• розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі 

складанням рівнянь, нерівностей та їх систем; 

• зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встанов-

лювати їхні властивості й виконувати геометричні побудови; 

• знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, 

величини кутів, дуг, площі, об’єми); 

• обчислювати ймовірності випадкових подій та розв’язувати най-

простіші комбінаторні задачі; 

• аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, 
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табличній, текстовій та ін.). 

 

1 МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ  

1.1 Алгебра й арифметика 
 

1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник. Кратне. 

Найбільший спільний дільник (НСД). Найменше спільне кратне (НСК). 

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. 

2. Протилежні числа. Додатні і від'ємні числа. Модуль числа і його 

геометричний смисл. Цілі числа. Порівняння цілих чисел. Арифметичні 

операції над цілими числами. 

3. Раціональні числа. Арифметичні дії над раціональними числами. 

Порівняння раціональних чисел. 

4. Десяткові дроби. Читання і запис десяткових дробів. Арифметичні 

дії з десятковими дробами. Наближене значення числа. Округлення чисел. 

Запис раціонального числа у виді десяткового дробу. Відсотки. Основні 

задачі на відсотки. 

5. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Зображення дійсного числа на 

числовій прямій. Координата точки на прямій. Вимір величин. Число як 

результат виміру. Числові нерівності. Властивості числових нерівностей. 

Почленне додавання і множення нерівностей. Відстань між двома точками 

з заданими координатами. 

6. Поняття про прямо пропорційну залежність. Пропорції. Основна 

властивість пропорції. 

7. Прямокутна система координат на площині; координати точки на 

площині (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками, зада-

ними своїми координатами на площині. 

8. Степінь з натуральним показником; з цілим показником; з раціона-

льним показником, їхні властивості. Стандартна форма запису числа. Пере-

творення виразів, що містять степінь числа. Арифметичний корінь і його 
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властивості. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь і його 

властивості. Наближене значення квадратного кореня. 

9. Числові вирази. Використання букв для запису виразів. Числове 

значення буквеного виразу. Вираз з однією змінною. Обчислення за допо-

могою формул. 

10. Одночлен. Многочлен. Степінь многочлена. Дії над многочленами. 

Розкладання многочлена на множники. Формули скороченого множення. 

Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена. 

11. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгеб-

раїчних дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення алгебраїчних 

дробів. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів. 

12. Логарифми і їх властивості. Основна логарифмічна тотожність. 

13. Арифметична і геометрична прогресії. 

14. Рівняння. Корінь рівняння. Лінійне рівняння з однією змінною. 

Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. Розв'язування 

раціональних рівнянь. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змін-

ними. Корені рівнянь sin x m , cos x m , tgx m . 

15. Системи рівнянь. Розв'язування системи двох лінійних рівнянь із 

двома змінними і його геометричною інтерпретацією. Розв'язання найпро-

стіших систем рівнянь, одне з яких – першого степеня, а інше – другого. 

Рівносильні системи рівнянь. Розв'язування текстових задач за допомогою 

складання рівнянь, систем рівнянь. 

16. Лінійна нерівність з однією змінною. Системи лінійних нерівностей 

з однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією 

змінною. Розв'язування нерівностей. Рівносильні нерівності. 

17. Поняття функції. Способи завдання функції. Область визначення й 

область значень функції. Графік функції. Функція, обернена даній. 

18. Зростання й спадання функції. Періодичність, парність, непарність 

функції. Достатня умова зростання функції на інтервал. Поняття екстре-

муму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше зна-
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чення функції на відрізку. 

19. Визначення й основні властивості функції: лінійної y kx l  , пря-

мої пропорційності y kx , квадратичної 2y x , 2y ax bx c   , зворотної 

пропорційності 
k

y
x

 , степеневої  ny x n Z   і y x , показникової 

xy a ,  де  0, 1a a  , логарифмічної  log 0, 1ay x a a   ,  тригономет-

ричних ( siny x , cosy x , y tgx ). 

20. Формули синуса і косинуса суми і різниці двох аргументів. Форму-

ли зведення. 

21. Перетворення в добуток суми і різниці однойменних тригономет-

ричних функцій. 

22. Визначення похідної функції, її фізичний і геометричний смисл. 

Похідні суми, добутки, частки. Рівняння дотичної до графіка функції. По-

хідні суми, добутку, частки. Похідні елементарних функцій: лінійної 

y kx l  , прямої пропорційності y kx , квадратичної 2y x , 

2y ax bx c   , оберненої пропорційності 
k

y
x

 , степеневої  ny x n Z   і 

y x , показникової xy a ,  де  0, 1a a  , логарифмічної 

 log 0, 1ay x a a   ,  тригонометричних ( siny x , cosy x , y tgx ). 

23. Залежність між тригонометричними функціями того ж самого ар-

гументу. 

24. Формули подвійного кута. 

1.2 Геометрія 
 

1. Початкові поняття планіметрії. Найпростіші геометричні фігури: 

пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Поняття про аксіоми і 

теореми. Поняття про обернену теорему. 

2. Кут, величина кута. Вертикальний і суміжні кути. Рівнобіжні прямі, 

прямі, що перетинаються, перпендикулярні прямі. Теореми про паралель-
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ність і перпендикулярність прямих. Рівність і подібність геометричних фі-

гур. Відношення площ подібних фігур. Ознаки паралельності прямих. 

3. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії. 

4. Вектори. Довжина і напрямок вектора. Кут між векторами. Коліне-

арні вектори. Координати вектора. Операція над векторами. 

5. Трикутник. Види трикутників. Медіана, бісектриса, висота трикут-

ника. їхні властивості. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів 

трикутника, теорема Піфагора і наслідки з неї. 

6. Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапе-

ція; їхні основні властивості. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі 

багатокутника, правильний багатокутник. 

7. Круг і коло. Дотична до кола і її властивості. Центр, діаметр, радіус, 

хорди, що перетинають коло. Залежність між відрізками усередині кола. 

Дуга кола. Сектор. Центральні й вписані кути. їхні властивості. 

8. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Властивості 

точок, рівновіддалених від кінця відрізка. Коло, описане навколо трикут-

ника. Коло, вписане в трикутник. 

9. Поняття рівності фігур. Ознаки рівності трикутників. Рівність і по-

дібність геометричних фігур. Ознаки подібності трикутників. 

10.Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки. 

11.Поняття площі, її основні властивості. Площа прямокутника, трику-

тника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. 

12.Довжина окружності. Довжина дуги. Число . Радіанна міра кута. 

Площа круга. Площа сектора. 

13.Синус, косинус і тангенс кута. Співвідношення між сторонами і ку-

тами прямокутного трикутника. Теореми синусів і косинусів. Розв'язання 

трикутників. 

14.Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між 

двома точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола. 

15.Площина. Рівнобіжні і пересічні площини. 
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16.Прямі і площини в просторі. Перехресні прямі. Паралельність пря-

мій і площині. 

17.Кут між прямою і площиною. Перпендикуляр і похилі до площини. 

18.Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикуляр-

ність двох площин. 

19.Многогранники. Вершини, ребра, грані, діагоналі багатогранника. 

Пряма і похила призма. Піраміда. Правильна призма і правильна піраміда. 

Паралелепіпеди, їхні види. 

20.Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус 

сфери і кулі. Площина, дотична до сфери. 

21.Формули площ поверхонь і об'ємів призми, піраміди, циліндра, ко-

нуса. Формули площі поверхні сфери й об'єму кулі. 

 

2 ВМІННЯ Й НАВИЧКИ 

Учасник випробувань за тестовими технологіями повинен уміти:  

- Здійснювати арифметичні дії над числами, заданими у вигляді 

звичайних і десяткових дробів; з необхідною точністю округляти 

дані числа й результати обчислень; користуватися калькулятора-

ми або таблицями для обчислень.  

- Проводити тотожні перетворення многочленів, дробів, що містять 

змінні, виражень, що містять статечні, показові, логарифмічні й 

тригонометричні функції.  

- Будувати графіки лінійної, квадратичної, статечної, показової, ло-

гарифмічної й тригонометричної функцій.  

- Розв’язувати рівняння й нерівності першого й другого степеня, 

рівняння й нерівності, що приводяться до них; розв’язувати сис-

теми рівнянь і нерівностей першого й другого ступеня й приво-

дяться до них. Сюди, зокрема, ставляться найпростіші рівняння й 

нерівності, що містять статечні, показові, логарифмічні й триго-

нометричні функції.  

- Розв’язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь.  



 9 

- Зображувати геометричні фігури на рисунках і робити найпрос-

тіші побудови на площині.  

- Використовувати геометричні знання при розв’язуванні алгебраї-

чних задач, а методи алгебри й тригонометрії застосовувати при 

розв’язуванні геометричних задач.  

- Проводити на площині операції над векторами (додавання й від-

німання векторів, множення вектора на число) і користуватися 

властивостями цих операцій.  

- Користуватися поняттям похідної при дослідженні функцій на 

зростання (спадання), на екстремуми та при побудові графіків 

функцій. 
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