ВСТУП
Програма співбесіди з математики для вступників складається з трьох розділів. Перший
з них містить перелік основних понять і фактів алгебри і геометрії, що їх повинні знати
вступники; другий – теореми і формули, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів визначається останнім розділом. В третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.
На співбесіді з математики вступник до вищого навчального закладу повинен показати:
 чітке знання математичних означень і теорем, основних формул арифметики, алгебри і
геометрії, вміння доводити теореми і виводити формули;
 вміння висловлювати математичну думку усно та в письмовій формі;
 впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні задач.

І. Основні математичні поняття і факти
Арифметика і алгебра
1. Натуральні числа (N) та нуль. Прості та складені числа. Найбільший спільний дільник і
найменше спільне кратне, їх знаходження. Ознаки подільності цілих чисел на
2, 3, 5, 9, 10. Основні арифметичні дії, їх властивості.
2. Цілі числа (Z). Додатні і від’ємні числа. Протилежні числа. Зображення чисел на прямій. Порівняння додатних і від’ємних чисел.
3. Раціональні числа (Q). Їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу.
4. Ірраціональні числа. Дійсні числа (R). Числові нерівності та їхні властивості. Почленне
додавання та множення числових нерівностей.
5. Звичайні дроби. Перетворення змішаного числа в неправильний дріб, перетворення неправильного дробу в змішане число. Основна властивість дробу. Скорочення дробів,
зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Чотири дії з звичайними дробами.
6. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Перетворення десяткового дробу
в звичайний і звичайного – в десятковий. Розв'язування прикладів на всі дії з звичайними і десятковими дробами. Порівняння десяткових дробів. Наближене значення числа.
Округлення чисел.
7. Відношення. Основна властивість відношення. Пропорції і їх властивості. Знаходження
невідомого члена пропорції. Пряма і обернена пропорційні залежності. Відсоток. Основні задачі на відсотки.
8. Алгебраїчні вирази, їх запис і читання. Одночлен і многочлен, дії над ними: додавання,
віднімання, множення, ділення одночлена і многочлена на одночлен, піднесення до степеня одночлена.
9. Формули скороченого множення. Розкладання многочлена на множники.
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10. Алгебраїчні дроби. Скорочення, зведення до найменшого спільного знаменника, чотири
дії над алгебраїчними дробами.
11. Розв'язування прикладів на всі дії з алгебраїчними дробами.
12. Степінь з цілим показником. Дії з степенями. Корінь 2-го степеня і його властивості.
Поняття арифметичного кореня. Модуль числа, геометричне тлумачення модуля.
13. Розв'язування прикладів на всі дії зі степенями і коренями.
14. Поняття про функцію, область визначення, множина значень. Парні і непарні функції та
функції загального вигляду. Графік функції. Способи завдання функції. Зростання та
спадання функції.
15. Функція: y = k∙x; y = k∙x+b; y 

k
; y = x2; y = ax2+bx+c; y  x ; y  x n (п– натуральне
x

число), їх властивості і графіки.
16. Квадратні рівняння, формули коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта (пряма і
обернена). Розв’язування систем квадратних рівнянь з двома змінними. Розкладання
квадратного тричлена на лінійні множники.
17. Розв'язування лінійних рівнянь, систем лінійних рівнянь. Розв’язування системи двох
лінійних рівнянь з двома змінними та його геометрична інтерпретація. Розв’язування
найпростіших систем, одне рівняння яких першого, а друге – другого степеня.
18. Текстові задачі на складання рівнянь, нерівностей та їх систем.
19. Розв'язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.
20. Розв'язування квадратичних нерівностей з одною змінною та систем квадратичних нерівностей.
21. Прогресії (арифметична, геометрична). Означення, приклади, формули загального члена. Формули суми членів арифметичної і геометричної прогресій.
Геометрія
1. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми і теореми.
Поняття про обернену теорему.
2. Основні поняття: кути, їх види, вимірювання кутів. Суміжні кути, вертикальні кути, їх
властивості. Паралельні і перпендикулярні прямі. Ознаки паралельності прямих.
3. Многокутники. Трикутники (їх елементи і види). Чотирикутники і їх види. Поняття периметра і площі многокутника. Коло і круг.
4. Теореми про суму внутрішніх кутів трикутника і про зовнішній кут трикутника.
5. Ознаки рівності трикутників. Висота, бісектриса і медіана, властивість точки перетину.
Властивості рівнобедреного трикутника.
6. Задачі на побудову за заданими елементами.
7. Означення паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції, їх властивості . Теорема про середню лінію трикутника, трапеції.
8. Теорема Фалеса. Поділ відрізка на задану кількість рівних частин і в заданому відношенні (побудова).
9. Існування кола, вписаного в трикутник і описаного навколо нього. Теорема про вписа3

ний кут в коло. Властивість хорди, перпендикулярної до діаметру. Властивість дотичної
до кола.
10. Теорема Піфагора. Синус, косинус, тангенс гострого кута. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Значення синуса, косинуса і тангенса кутів: 30, 45, 60,
90. Властивість катета, який лежить проти кута 30.
11. Теорема синусів і косинусів. Задачі на розв'язування трикутників.
12. Перетворення подібності і його властивості. Подібність фігур. Ознаки подібності трикутників.
13. Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань
між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола. Рівняння прямої. Розміщення прямої відносно системи координат, кутовий коефіцієнт у рівнянні прямої.
14. Перетворення фігур. Рух та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої. Поворот. Паралельне перенесення.
15. Вектори на площині. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів, множення
вектора на число, властивості цих дій. Скалярний добуток векторів, його властивість.
16. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції, круга. Відношення площ подібних
фігур. Довжина дуги кола.
17. Основні задачі на побудову.
18. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі. Перпендикуляр до площини.
19. Многогранник. Пряма призма. Формули площ поверхонь і об'ємів призми і піраміди.
20. Циліндр, конус, куля. Формули площ поверхонь і об'ємів циліндра, конуса, кулі.

ІІ. Основні теореми і формули
Арифметика і алгебра
1. Формула n-го члена арифметичної і геометричної прогресій.
2. Формула n перших членів арифметичної і геометричної прогресій.
3. Функція y = k∙x, її властивості і графік.
k

4. Функція y  x , її властивості і графік.
5. Функція y = k∙x+b, її властивості і графік.
6. Функція y = x2, її властивості і графік.
7. Функція y = ax2+bx+c, її властивості і графік.
8. Функція y  x , її властивості і графік.
9. Функція y  x n (п – натуральне число), її властивості і графік.
10. Формули коренів квадратного рівняння.
11. Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників.
2
2
2
2
2
12. Формули скороченого множення: (a  b)  a  2ab  b ; (a  b)  (a  b)  a  b .
13. Розв’язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних.
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14. Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.
a xb y c

1
1
1
15. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь a 2 x  b2 y  c2 .


Геометрія
1. Властивості рівнобедреного трикутника.
2. Властивість бісектриси кута.
3. Ознаки паралельності прямих.
4. Теорема про суму кутів трикутника.
5. Властивості паралелограма і його діагоналей.
6. Ознаки рівності, подібності трикутників.
7. Властивості прямокутника, ромба, квадрата.
8. Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника.
9. Теорема про кут, вписаний в коло.
10. Властивості дотичної до кола.
11. Теорема Піфагора та наслідки з неї.
12. Значення синуса та косинуса кутів 0, 30, 45, 60, 90.
13. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.
14. Сума векторів та її властивості.
15. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.
16. Рівняння кола.
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ІІІ. Основні вміння і навички








Абітурієнт повинен:
Впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні дій з раціональними
числами (натуральними, цілими, звичайними і десятковими дробами).
Уміти виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів (многочленів,
дробово-раціональних виразів, які містять степені і корені), тригонометричних виразів.
Уміти розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого степенів і ті,
що зводяться до них, а також розв’язувати задачі за допомогою рівнянь та їх систем.
Уміти будувати графіки функцій, передбачених програмою.
Уміти зображати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови на площині.
Володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв’язання різних практичних задач.
Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв’язуванні задач на обчислення та доведення.

ІV. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнтів
Співбесіда з математики проводиться у вигляді письмового іспиту (екзаменаційний
білет містить шість завдань із варіантами відповідей) і розрахована на 1год. 20 хв. виконання.
Співбесіду необхідно вважати успішно складеною ("рівень достатній"), якщо
в сукупності розв'язано не менше 75% запропонованих завдань.
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