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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного випробування з математики для зарахування на
навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальностей:
051 «Економіка», 081 «Право», 053 «Психологія», 262 «Правоохоронна
діяльність» (далі – Програма) складається з трьох розділів.
Перший містить зміст розділ шкільної програми, де вказано основний
понятійний апарат, яким повинен володіти абітурієнт.
У другому розділі наведено перелік основних питань, які виносяться на
співбесіду. Дані питання відповідають чинній програмі ЗНО з математики.

Вона охоплює основні теми з алгебри та геометрії, які вивчалися у школі:
 «Числа і вирази»;
 «Рівняння, нерівності і їх системи»;
 «Функції»;
 «Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє
значення), аналіз діаграм та графіків»;
 «Планіметрія»;
 «Стереометрія».
У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички,
якими має володіти вступник, критерії оцінювання та список рекомендованої
літератури.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Завдання співбесіди – виявити рівень знань абітурієнта з навчальної
дисципліни «Математика» згідно з Програмою для середньої
загальноосвітньої школи, рекомендованої Міністерством освіти і науки
України на поточний навчальний рік.
1.1. Алгебра
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА
Натуральні числа. Число нуль. Відрізок. Вимірювання і побудова відрізка.
Промінь, пряма. Координатний промінь. Порівняння натуральних чисел.
Додавання і віднімання натуральних чисел. Властивості додавання.
Множення натуральних чисел. Властивості множення. Квадрат і куб числа.
Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею. Числові вирази. Буквені вирази
та їх значення. Формули. Рівняння. Розв’язування рівнянь.
ДРОБОВІ ЧИСЛА
Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Мішані
числа. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Додавання і
віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Десятковий дріб.
Запис і читання десяткових дробів. Порівняння і округлення десяткових дробів.
Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів. Основна
властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник.
Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Додавання,
віднімання, множення і ділення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа

і числа за його дробом. Перетворення звичайних дробів у десяткові.
Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного
дробу. Середнє арифметичне, його використання для розв’язування задач
практичного змісту. Середнє значення величини.
ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ
Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10. Прості
та складені числа. Розкладання чисел на прості множники. Спільний дільник
кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа. Спільне
кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.
ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ
Відношення. Основна властивість відношення. Пропорція. Основна
властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.
Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.
РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ
Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Протилежні
числа. Модуль числа. Цілі числа. Раціональні числа. Порівняння раціональних
чисел. Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.
Властивості додавання і множення раціональних чисел. Розкриття дужок.
Подібні доданки та їх зведення. Рівняння. Основні властивості рівняння.
ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ
Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь.
Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична
модель задачі.
ЦІЛІ ВИРАЗИ
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу.
Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу. Доведення
тотожностей. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з
натуральним показником. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.
Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. Многочлен. Подібні
члени многочлена та їх зведення. Додавання і віднімання многочленів.
Множення одночлена і многочлена; множення двох многочленів. Розкладання
многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та
способом групування. Формули скороченого множення: квадрат двочлена,
різниця квадратів, сума і різниця кубів. Використання формул скороченого
множення для розкладання многочленів на множники.
ФУНКЦІЇ
Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання
функції. Графік функції. Лінійна функція, пряма пропорційність, обернена
пропорційність, її графік та властивості.
Найпростіші перетворення графіків функцій.

Функція у = ах2 + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості.
СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ
Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними Лінійне
рівняння з двома змінними та його графік. Система двох лінійних рівнянь з
двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з
двома змінними: графічним способом; способом підстановки; способом
додавання. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ
Раціональні вирази. Допустимі значення змінних. Тотожні перетворення
раціональних виразів. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння.
Розв’язування раціональних рівнянь. Степінь з цілим показником і його
властивості. Стандартний вигляд числа.
КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА
Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння x2 = a.
Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини. Етапи
розвитку числа. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня.
Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність. Тотожні перетворення
виразів, що містять квадратні корені.
КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.
Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Квадратний тричлен,
його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розв’язування задач за
допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних.
НЕРІВНОСТІ
Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне
додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових
нерівностей для оцінювання значення виразу. Нерівності зі змінними. Лінійні
нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності. Числові проміжки.
Об’єднання та переріз числових проміжків. Розв’язування лінійних нерівностей
з однією змінною. Рівносильні нерівності. Системи лінійних нерівностей з
однією змінною, їх розв’язування. Квадратна нерівність. Розв’язування
квадратних нерівностей.
ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки. Формула складних
відсотків.
ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ
Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості. Формула
n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної
прогресії. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена

геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної прогресії.
Нескінченна геометрична прогресія та її сума. Розв’язування вправ і задач на
прогресії, в тому числі прикладного змісту.
1.2. Геометрія
НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх
властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань між двома
точками. Вимірювальні, креслярські та допоміжні інструменти, що
використовуються в геометрії.
ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ
Суміжні та вертикальні кути, їх властивості. Паралельні та
перпендикулярні прямі, їх властивості. Перпендикуляр. Відстань від точки до
прямої. Кут між двома прямими, що перетинаються. Кути, утворені при
перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів,
утворених при перетині паралельних прямих січною.
ТРИКУТНИКИ
Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності
трикутників. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та
ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника. Ознаки рівності прямокутних
трикутників. Властивості прямокутних трикутників. Сума кутів трикутника.
Зовнішній кут трикутника та його властивості. Нерівність трикутника. Коло,
описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник. Подібні трикутники.
Ознаки подібності трикутників. Застосування подібності трикутників: середні
пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику; властивість бісектриси
трикутника.
ЧОТИРИКУТНИКИ
Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки
паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція.
Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути. Теорема
Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості. Середня лінія трапеції, її
властивості.
МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ
Многокутник та його елементи. Опуклі й неопуклі многокутники. Сума
кутів опуклого многокутника. Вписані й описані многокутники. Поняття площі
многокутника.
Основні
властивості
площ.
Площа
прямокутника,
паралелограма, трикутника. Площа трапеції. Правильні многокутники.
Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.
Побудова правильних многокутників. Довжина кола. Довжина дуги кола.
Площа круга та його частин
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила, їх властивості. Синус, косинус
і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між
сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса і
тангенса деяких кутів. Розв’язування прямокутних трикутників. Синус,
косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.
Тотожності: sin2α + cos2α = 1; sin (180°– α) = sin α; cos (180°– α )= - cos α;
sin (90°– α ) = cos α; cos (90° – α ) = sin α. Теореми косинусів і синусів.
Розв’язування трикутників. Формули для знаходження площі трикутника.
ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ
Прямокутна система координат на площині. Координати середини
відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола
і прямої.
ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої,
поворот, паралельне перенесення. Рівність фігур. Перетворення подібності та
його властивості. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур.
ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ
Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора.
Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні
вектори. Скалярний добуток векторів.
РОЗДІЛ 2. Програмні питання з математики, що виносяться на
співбесіду:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Арифметика, алгебра
Натуральнi числа (N). Простi та складнi числа. Дiльник, кратне.
Найбiльший спiльний дiльник. Найменше спiльне кратне.
Ознаки подiльностi на 2, 3, 5, 9,10.
Цiлi числа (Z). Рацiональнi числа (Q). Їх додавання, вiднiмання, множення i
дiлення.
Порiвняння рацiональних чисел.
Дiйснi числа (R), їх запис у виглядi десяткового дробу.
Зображення чисел на прямiй. Модуль числа, його геометричний змiст.
Числовi вирази. Вирази i з змiнними.
Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу.
Ступiнь з натуральним i рацiональним показником. Арифметичний корiнь.
Логарифми, їх властивостi.
Одночлен i многочлен. Дiї над ними. Формули скороченого множення.
Многочлен з однiєю змiнною. Корiнь многочлена (на прикладi квадратного
тричлена).
Поняття функцiї. Способи задання функцiї. Область визначення, область
значень функцiї. Функцiя, обернена до даної.

14. Графiк функцiї. Зростання i спадання функцiї; перiодичнiсть, парнiсть,
непарнiсть.
15. Означення й основнi властивостi функцiй: лiнiйної y=ax+b, квадратичної
y=ax2+bx+c.
16. Рiвняння. Розв'язування рiвнянь, коренi рiвняння.
17. Нерiвностi. Розв'язування нерiвностей.
18. Системи рiвнянь i системи нерiвностей. Розв'язування систем. Коренi
системи.
19. Арифметична та геометрична прогресiї. Формули n-го члена i суми n
перших членiв прогресiї.
20. Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Геометрiя
Пряма, промiнь, вiдрiзок, ламана; довжина вiдрiзка. Кут, величина кута.
Бісектриса кута. Відстань між двома точками.
Вертикальнi та сумiжнi кути. Паралельнi прямi. Перетворення подiбностi
та його властивостi. Вiдношення площ подiбних фiгур.
Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Кут між двома прямими, що
перетинаються.
Приклади перетворення геометричних фiгур, види симетрiї.
Вектори. Операцiї над векторами.
Многокутник. Вершини, сторони, дiагоналi многокутника.
Трикутник. Ознаки рівності трикутників.
Паралелограм та його властивості.
Медiана, бiсектриса, висота трикутника, їх властивостi.
Види трикутникiв. Спiввiдношення мiж сторонами та кутами
прямокутного трикутника.
Основні властивості площ. Площа прямокутника, паралелограма,
трикутника.
Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапецiя.
Коло i круг. Центр, дiаметр, радiус, хорда, сiчна. Залежнiсть мiж
вiдрiзками у колi.
Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.
Центральнi та вписанi кути.
Теорема Піфагора.
Формули площ геометричних фiгур: трикутника, прямокутника,
паралелограма, квадрата, трапецiї.
Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.
Довжина кола й довжина дуги кола. Радiанна мiра кута. Площа круга й
площа сектора.

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИКИ
Назва розділу, теми

Дійсні числа (натуральні, цілі,
рацiональнi та iррацiональні),
їх порівняння та дії з ними.
Числові
множини
та
співвідношення між ними

Відношення
Відсотки.

та

пропорції.

Рацiональнi,
iррацiональнi,
степеневі,
показникові,
логарифмiчнi,
тригонометричні
вирази
та
їхні
перетворення

Абітурієнт повинен знати
АЛГЕБРА І ПОЧАТОК АНАЛІЗУ
Розділ 1. ЧИСЛА І ВИРАЗИ
- властивості дій з дійсними числами;
- правила порівняння дійсних чисел;
- ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10;
- правила округлення цілих чисел і десяткових дробів;
- означення кореня
n-го степеня
та
арифметичного кореня n-го степеня;
- властивості кopeнів;
- означення степеня з натуральним, цілим та раціональним
показниками, їх властивості;
- числові проміжки;
- модуль дійсного числа та його властивості.

Предметні вміння та способи навчальної
діяльності

- розрізняти види чисел та числових проміжків;
- порівнювати дійсні числа;
- виконувати дії з дійсними числами;
- використовувати ознаки подільності;
- знаходити неповну частку та остачу від ділення
одного натурального числа на інше;
- перетворювати звичайний дріб на десятковий та
нескінченний періодичний десятковий дріб – на
звичайний;
- округлювати цілі числа і десяткові дроби;
- використовувати
властивості
модуля
до
розв’язання задач.
- відношення, пропорції;
- знаходити відношення чисел у вигляді відсотка,
- основна властивість пропорції;
відсоток від числа, число за значенням його
- означення відсотка;
відcoткa;
- правила виконання відсоткових розрахунків.
- розв'язувати задачі на вiдсотковi розрахунки та
пропорції.
- означення області допустимих значень змінних виразу зі - виконувати тотожні перетворення рацiональних,
змінними;
iррацiональних,
степеневих,
показникових,
- означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення
логарифмiчних, тригонометричних виразів та
виразу, тотожності;
знаходити їх числове значення при заданих
- означення одночлена та многочлена;
значеннях змінних.
- правила додавання, вiднiмання i множення одночленів та
многочленів;
- формули скороченого множення;
- розклад многочлена на множники;
- означення алгебраїчного дробу;
- правила виконання дій з алгебраїчними дробами;

Назва розділу, теми

Лiнiйнi,
квaдpaтні,
рацiональнi,
iррацiональнi,
показникові,
логарифмiчнi,
тригонометричні
рівняння,
неpiвності та їx системи.
3астосування
рівнянь,
нерівностей та їx систем до
розв'язування текстових задач

Абітурієнт повинен знати

Предметні вміння та способи навчальної
діяльності

- означення та
властивості логарифма, десятковий i
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. РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА ЇХ СИСТЕМИ
- рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) - розв'язувати рівняння i нepiвнocтi першого та
рівняння з однією змінною;
другого степенів, а також рівняння i нepiвнocтi,
- нepiвність з однією змінною, означення розв'язку
що зводяться до них;
нepiвнocтi з однією змінною;
- розв'язувати системи рівнянь i нерівностей
- означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та
першого i другого степенів, а також ті, що
методи їх розв'язань;
зводяться до них;
- рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;
- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять
- методи розв'язування раціональних, ірраціональних,
степеневі,
показникові,
логарифмiчнi
та
показникових, логарифмiчних, тригонометричних рівнянь.
тригонометричні вирази;
- розв'язувати
рівняння,
що
містять
тригонометричні вирази;
- розв'язувати iррацiональнi рівняння;
- застосовувати загальні методи та прийоми
(розкладання на множники, заміна змінної,
застосування властивостей функцій) у процесі
розв'язування рівнянь, нерівностей та систем;
- користуватися графічним методом розв'язування
і дослідження рівнянь, нерівностей та систем;
- застосовувати рівняння, нepiвнocтi та системи до
розв'язування текстових задач;
- розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять
змінну під знаком модуля;
- розв'язувати рівняння, нepiвнocтi та системи з
параметрами.

Назва розділу, теми
Лiнiйнi,
квадратичні,
степеневі,
показникові,
логарифмiчнi
та
триroнометричнi функції, їх
основні властивості. Числові
послiдовностi

Похідна
функції,
її
геометричний та фізичний
змicт. Похідні елементарних
функцій.
Правила диференціювання

Дослідження
функції
за
допомогою
похідної.
Побудова графіків функцій

Первісна

та

визначений

Абітурієнт повинен знати
Розділ 3. ФУНКЦIЇ
- означення функції,
область
визначення,
область значень функції, графік функції;
- способи задання функцій, основні властивості та графіки
функцій, указаних у назві теми;
- означення функції, оберненої до заданої;
- означення арифметичної та геометричної прогресій;
- формули n-го члена арифметичної та геометричної
прогресій;
- формули суми n перших членів арифметичної та
геометричної прогресій;
- формула суми нескінченної геометричної прогресії зі
знаменником |q| < 1.
- рівняння дотичної до графіка функції в точці;
- означення похідної функції в точці;
- фізичний та геометричний зміст похідної;
- таблиця похідних елементарних функцій;
- правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох
функцій;
- правило знаходження похідної складеної функції.

Предметні вміння та способи навчальної
діяльності
- знаходити область визначення, область значень
функції;
- досліджувати
на
парність
(непарність),
перiодичнiсть функцію;
- будувати графіки елементарних функцій,
вказаних у назві теми;
- встановлювати властивості числових функцій,
заданих формулою або графіком;
- використовувати перетворення графiкiв функцій;
- розв'язувати
задачі на арифметичну та
геометричну прогресії.

- знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу
дотичної до графіка функції в точці;
- знаходити похідні елементарних функцій;
- знаходити числове значення похідної функції в
точці для заданого значення аргументу;
- знаходити похідну суми, добутку i частки двох
функцій;
- знаходити похідну складеної функції;
- розв'язувати
задачі
з
використанням
геометричного та фізичного змісту похідної.
- достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку; - знаходити проміжки монотонності функції;
- екстремуми функції;
- знаходити екстремуми функції за допомогою
- означення найбільшого i найменшого значень функції.
похідної, найбільше та найменше значення
функції;
- досліджувати функції за допомогою похідної та
будувати їх графіки;
- розв'язувати прикладні задачі на знаходження
найбільших i найменших значень.
- означення первісної функції, визначеного інтеграла, - знаходити первісну,
використовуючи
її

Назва розділу, теми

Абітурієнт повинен знати

Предметні вміння та способи навчальної
діяльності
інтеграл.
криволінійної трапеції;
основні властивості;
Застосування
визначеного - таблиця первісних функцій;
- застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца для
інтеграла до обчислення площ - правила знаходження первісних;
обчислення визначеного інтеграла;
криволінійних трапецій
- формула Ньютона – Лейбнiца.
- обчислювати площу криволiнiйної трапеції за
допомогою інтеграла;
- розв'язувати найпростіші прикладні задачі, що
зводяться до знаходження інтеграла.
Розділ 4. ЕЛЕМЕНТ И КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ
Перестановки (без повторень). - означення перестановки (без повторень);
- розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі;
Комбінаторні правила суми та - комбінаторні правила суми та добутку;
- обчислювати
в
найпростіших
випадках
добутку.
Ймовiрність - класичне означення ймовiрностi події, найпростiшi
ймовiрностi випадкових подій;
випадкової події. Вибіркові
випадки підрахунку ймовірностей подій;
- обчислювати
та
аналізувати
вибіркові
характеристики
- означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах
характеристики рядів даних (розмах вибірки,
вибірки, мода, медіана, середнє значення);
мода, медіана, середнє значення).
- графiчна, таблична, текстова та інші форми подання
статистичної інформації.
ГЕОМЕТРIЯ
Розділ1. ПЛАНIМЕТРIЯ
Найпростіші
геометричні - поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;
- застосовувати означення, ознаки та властивості
фігури на площині та їх - аксіоми планiметрiї;
найпростіших
геометричних
фігур
до
властивості
- суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;
розв'язування планіметричних задач та задач
- властивості суміжних та вертикальних кутів;
практичного зміcтy.
- 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 та круг
- коло, круг та їх елементи;
- застосовувати набуті знання до розв'язування
- центральні, вписані кути та їх властивості;
планіметричних задач та задач практичного зміcтy.
- властивості двох хорд, що перетинаються;
- дотична до кола та її властивості.

Назва розділу, теми
Трикутники

Абітурієнт повинен знати

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, і коло, вписане в
трикутник;
- теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного
трикутника;
- співвідношення між сторонами і кутами прямокутного
трикутника;
- теорема синусів;
- теорема косинусів.
Чотирикутник
- чотирикутник та його елементи;
- паралелограм та його властивості;
- ознаки паралелограма;
- прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості;
- середня лінія трапеції та її властивість;
- вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники.
Многокутники
- многокутник та його елементи, опуклий многокутник;
- периметр многокутника;
- сума кутів опуклого многокутника;
- правильний многокутник та його властивості;
- вписані в коло та описані навколо кола многокутники.
Геометричні величини та їх - довжина відрізка, кола та його дуги;
вимірювання
- величина кута, вимірювання кутів; паралелограма
- периметр многокутника;
- формули для обчислення площі трикутника, , ромба,
квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга,
кругового сектора.
-

-

-

Предметні вміння та способи навчальної
діяльності
класифікувати трикутники за сторонами та
кутами;
розв'язувати трикутники;
застосовувати означення та властивості різних
видів
трикутників
до
розв'язування
планіметричних задач та задач практичного
зміcтy;
знаходити радіуси кола, описаного навколо
трикутника, і кола, вписаного в трикутник.

застосовувати означення, ознаки та властивості
різних видів чотирикутників до розв'язування
планіметричних задач та задач практичного зміcтy.

застосовувати
означення
та
властивості
многокутників до розв'язування планіметричних
задач та задач практичного зміcтy.
- знаходити довжини вiдрiзкiв, гpaдycнi та радіанні
міри кyтiв, площі геометричних фiгур;
- обчислювати довжину кола та його дуг, площу
круга, кругового сектора;
- використовувати формули площ геометричних
фігур до розв'язування планіметричних задач та
задач практичного зміcтy.

Назва розділу, теми

Абітурієнт повинен знати

Координати та вектори на - прямокутна система координат на площині, координати
площині
точки;
- формула для обчислення вiдстанi між двома точками та
формула для обчислення координат середини відрізка;
- рівняння прямої та кола;
- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори,
рiвні вектори, координати вектора;
- додавання, віднімання векторів, множення вектора на
число;
- розклад вектора за двома неколінеарними векторами;
- скалярний добуток векторів та його властивості;
- формула для знаходження кута між векторами, що задані
координатами;
- умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що
задані координатами.
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 2. СТЕРЕОМЕТРIЯ
Прямі та площини у просторі - аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї;
- взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини
у просторі, площин у просторі;
- ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин;
- паралельне проектування;
- ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох
площин;
- проекція похилої на площину, ортогональна проекція;
- пряма та обернена теореми про три перпендикуляри;
- відстань від точки до площини, від точки до прямої, від

Предметні вміння та способи навчальної
діяльності
- знаходити координати середини відрізка та
відстань між двома точками;
- складати рівняння прямої та рівняння кола;
- виконувати дії з векторами;
- знаходити скалярний добуток векторів;
- застосовувати координати і вектори до
розв'язування планіметричних задач та задач
практичного зміcтy.

використовувати властивості основних видів
геометричних перетворень, ознаки подібності
трикутників до розв'язування планіметричних
задач та задач практичного зміcтy.

- застосовувати означення, ознаки та властивості
паралельних і перпендикулярних прямих і
площин до розв'язування стереометричних задач
та задач практичного змісту;
- знаходити зазначені відстані та величини кутів у
просторі.

Назва розділу, теми

Многогранники,
тіла
поверхні обертання

Абітурієнт повинен знати

і -

-

Координати
просторі

та

вектори

у -

прямої до паралельної їй площини, між паралельними
прямими,
між
паралельними
площинами,
між
мимобіжними прямими;
ознака мимобіжності прямих;
кут між прямими, прямою та площиною, площинами.
двогранний кут, лінійний кут двогранного кута;
многогранники
та
їх
елементи,
основні
види
многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана
піраміда;
тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і
поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля,
сфера;
перерізи многогранників та тіл обертання площиною;
комбінації геометричних тіл;
формули для обчислення площ поверхонь, об’ємів
многогранників i тіл обертання
прямокутна система координат у просторі, координати
точки;
формула для обчислення вiдстанi між двома точками та
формула для обчислення координат середини відрізка;
поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори,
рiвні вектори, координати вектора;
додавання, віднімання векторів, множення вектора на
число;
скалярний добуток векторів та його властивості;
формула для знаходження кута між векторами, що задані
координатами;
умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що
задані координатами.

Предметні вміння та способи навчальної
діяльності

- розв'язувати задачі на обчислення площ
поверхонь та об’ємів геометричних тіл;
- встановлювати за розгорткою поверхні вид
геометричного тіла;
- застосовувати означення та властивості основних
видів многогранників, тіл і поверхонь обертання
до розв'язування стереометричних задач та задач
практичного змісту.

- знаходити координати середини відрізка та
відстань між двома точками;
- виконувати дії з векторами;
- знаходити скалярний добуток векторів;
- застосовувати координати і вектори до
розв'язування стереометричних задач та задач
практичного зміcтy.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ













теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень,
теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;
знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді
системи дій (правила, алгоритми);
здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності
відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати
певне тотожне перетворення виразу, розв'язувати рівняння певного виду,
виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на
монотонність, розв'язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);
здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв'язання
навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв'язання
потрібно попередньо визначити (знайти) самому.
Зокрема, при оцінюванні враховуються:
характеристики відповіді абітурієнта: правильність, повнота,
логічність, обґрунтованість, цілісність;
якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність,
гнучкість, дієвість, міцність;
ступінь сформованості загально-навчальних і предметних умінь і
навичок;
рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати,
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати,
робити висновки тощо;
досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх,
формулювати гіпотези);
самостійність суджень.
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