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IIрограма З шредмету (Математика>> для вступних rcl

абiтурiспriu на ocнoBi повноi загальноi середньоi освiти

Програма ДЛя вступних iспи,гiв з математики BililtoBi,rtac читlнiй програмi"з

математики для 5-11 класiв заI,альtIоосвiтнiх навчаjlъ}Iих 
,]aK"rIaJllt] ,га

складаетЬся з двох ро.,^11luл-,,. л 'в i l,eN{ \{a,гC\,1a,I,}1tl}1ll\
першlий з них ьцiстить rrерелiк ос}Iовt{их роздijlll

понять i фактiв, якими повиtIен володiти встуIlник 
!l*l,]i.j:j::"о","говува,Iи

при розв'язаннi задач, посиJIатися на них при i]o]]ejletilri теореш,r),

У другому роздiлi вказано вимоги ;ro рiвirя загаль}tоосrзiтtiьоТ rтiлt,отовк1,1

вступникiв з математики,

I. ПЕРЕЛIК РОЗДIЛIВ l ТЕМ

1.ллгЕБрА l почАтки АнАлL]у
1.1.числА t l}ирА:}и

рацiональнi та iрраuiоналънi ,tисла, Ilравила дiй з цiлими i раuiонаJlьними

чисJIами. Правила порiвняння дiйсни, """", 
ознаки ttодiльнос,гi на 2, з, 5,9,

10, ПравИла округЛеннЯ цiлих чиссjI i дtеся,гкових лробirз,

означення кореня п-го степеIIя ,га арlлсРметиLI11ого корс,IIя n-I,o с,гегIеIIя,

Властивостi KopeHiB,

Означення степеня з натураJlьним, цi;rим т:а раuiонаJIьIIиN4 пока:}I{иками, lxн1

властивостi.
Арифметичнi дiТ з дiйсними чис";1ами,



дii зi степенями з раuiональним показником, /liT з наблихtеними значеннями,

Означення вiдсотка. Правила ви Koнall гtя tзi Jlсо,гкови х розраху r; rti в,

Формули простих i складttих вi,цссl,гкiв, ()сrrtllзtIi ,за"llt,ti ttп tзi"tсо,rкtt,

РацiонаЛьнi, iррацi ональнi, cTeIIeHeBi, показниковi, ;rогарифлl i чr-l i,

тригонометричнi вирази та Тх то,гоrкнi перетворення,

означення одночлена i многочJlеr-rа, ГIравлr"ца додавання, вii\нiл,tагlrrя i

множенFIя одночленiв i мttогочлеtt iB,

Формули скороченоI,о мнояtеI{i{я,

означення алгебраiчного дробу' Правила виконання ари(lме,l]иLIFlих ;iiй з

eTffЖiЧX#J#Ii no.uo" ф * u, /]е ся'ко вий i н ату р a",t t, н и й л о 
'ap 

и ф м lr

означення синуса, косинуса, ,rаIll,сI]сii" tiо,гаilI,еltса LIиcjlot}()I,o apI,\ \,Ielt,I),

С]гriввiдноllIен}lЯ мiж,гриr'о}loмеl,рИчtiI,tN,lt,l tРчrrкrriяr,lLl ()JltlOt,(; ii rtlt,tl c,i\1Ol t)

аргуменТу. ФормуJlи зведеtlrrя, ФоршtуJlи додавання,га ttасltiлкl1 :] Ilих,

1.2. рlвняння l HF]PlltHOCT,l

Лiнiйнi, квадратнi, рашiональнi, iррачiональнi, показниковi, ;rогарифмiчнi,

тригоноМетричнi рiвняння, HepiBHocTi та TxHi системи,

Означення рiвняння з однiсю зпцiгtною, кореня (розв'язку) рiвгrяrtня з однiс:rо

змiнною.
означення HepiBHocTi з однiсю змiнноIо, розв'язку HepiBIlocTl :] oJlt{l(K)

зiчtiнгtою.

означення розв'язку си стеми pi вrtяrr ь :] iIl]O]\,I а :] ]\1 l tlниl\,tи,

означення рiвtrосильних piBttяrtrb, rlсрitзtti,lст,ей 
,га Тх ct,lcTe\{, \4с,го;ttt

розв' язування систем .lii гt i йtr и х р i Lзtt яt t t i,,

1\{етоди розв'язування рацiоналъних, ippartioHa"ilbFIиx i т:раttсtlеI{/lс}{,гIIих

рiвнянь, нерiвностей та TxHix систем, Застосування рiвняrзь, iiерiвriосr,ей ,га

ixHix систеМ до розв'язуванш.яI текстових ]аllач,

1.3. Функшi

Лiнiйнi, квадратИчнi, степеневi, llоказi{и коiз i, ло гар ифмi ч Hi,гаr

тригоноNtетричrri фуrrкrtiТ, Тх осttt,ltзtti в,lасr,t,ltзос,гi, ()зttа,tсttttя rlll,tlKltiT,

оберненоТ до заданоТ.

Числовi послiдовностi. Означенtrя арифм етичноi i геометриLlноl прогресlи

ФормулИ n- го члеНа арифмет lt ч ttcli i t-еil lчtе,гр ич t toT I rpo гpec- i r,i,

ФормулИ сумИ n першиХ членiв арисРме,гичiлоТ i l,еомсl,ри..tttоТ прt,lt,ресiй,

Форп,rула суN{и lзсiх ч;rегtiв t,tескiltчецiltl'i l,со1\lеlрl"tчttil'i rrlltli,llcci'i iз

знаменником ]q| < l.



Похiдна функчii, ij геометричний та механiчний змiст, llохiдiri
елементарних фуriкrriй. Похiдrlа суми,;1обутку й част:ки функшiй, ПoxiitHa

складеноi функuiТ.
Дослiдження функцiТ за доtIоN{огоtо ttoxi,tttclT. I Iоб1';rова r,рафiкiв (lvtrKItiй,

fiостатня умова зростання (сладангrя) фу,riкцiТ на ttpoMi;rtK1" ()зttачсIlItя ,гоLtоli

екстремуму,га eкcTpeмyMiB функriii. Необхiдна i достатня уN{ови eKcTpeMyNIy

функчiТ. означення гrайбirrьшого i наймеrлrхоrо :]начень функuii,
Первiсна та визIJачений iнтегра;r. Криволirriйна траrtеuiя, l'аб:tт,Iця гtервiсгtих

елементарних фуrrкuiй. Гlравила ,]tlaxo.rl7licI{IIя гIерl]iсttllх, (Dopbtr "llt

Ньютона- JIейбнiца. Зас,гос),ванIrя виl]}lаченого iнтеграJlа ,цо обчис,:IеtlIlя Iljlotll

та об'емiв,

1.4. ЕлЕмЕнти коN{БIнАторики,
IIОЧАТКИ ТЕОРfi ЙtUОВIРНОСТШЙ ТД ЕЛЕIЧIЕНТИ СТАТИСТИКИ,

ПерестаНовкИ (без повТорень), кiлькiст,ь перестановок, Розпцi шiення (без

повторень), кiлькiсть розп,tiIцсttь. KoMбirrarriT (бсз lloBl,tlpcItl,), Ki_tbiticl i,

комбiнацiй, Формlули i-tjlя обч[tсJtеttttя tti,tbK()cli Kcl;tttttlt,t) lJl,ti(\ cttil;tvK бс,з

повторень.
Бiном Ньютона.
Поняття ймовiрностi випадковот IIодiТ, lIайпростiшi вигrаitrtи t,ti,цраху}Iку

ймовiрностей.
Ilоня,гтЯ про ста,гистику, Ста,гис,гiл..ttti харакl,ерис,гиtiИ l,я,titj,ti1llt,lx \р() j\lax

вибi рки, N{ода, медiана, середне значе}{ня випадковоТ ве,,tи,tини),

2. гЕ,OмЕтрIrI
2.1. пллнIмЕтрIя

I-еометрИчнi фiгуРи 
,га TxHi властивостi. Аксiоми планiп,теrрiТ,

Найпростiшi геометричнi фiг.чри на плоIIIигri, ТрикутнIlкI], LIо1,I{рllк\,,гIII,]1{и,

многокут,i{ики, KoJlo iKpyr,, I]trисаrii ts li()"rlO гL] OItиcalli tLrtзt"1,1() tio]tLt

N{ногокутники. PiBHicTb i подiбнiсть геометричfi их фi,ур, Rласr:ивос,гi

трикутникiв, чотирикутникiв i правильних Nlногокутttикiв, Влас,тивсlс,гi хоlэl i

дотичних. означення piBнocTi ,rа rrодiбtrос,гi фiгур, о,]lIаки рiвнос,гi гil

подiбностi фiгур.
Види геометричl{их llepel,B()pelt ь,

Геометричнi величини та iх вимiрrоваIillя. fJовrкина вi;l1эiзка. Kojta ,га йоt,tl

частин, Градусна,га радiаrrtrа Mipa кута.

Плоrцi фi.ур.



Координати та вектори, Koop"lrrlttll-t] i()Ltки, Kot-l1l;tIttlillil Ccpt,"1itttlt tзi,l1-1ilt,lt

Рiвняtтня прямоi та кола, PiBHi век,гори, Колiнеарнi векr,ори,

Координати вектора, ,Щолавання BeKTopiB, Мнохtення BeltTopa i]a число, Кут

мiж векторами. Скыtярttий добl,ток BeKT,opiB,

2.2. Cl'b]PIl() Nl ll'I'P l'l

ГеоплетрИчнi фiгуРи. Аксiоми с]]ереоме,грiТ, Взасш,tttе розплi t ttеtr пя прял,tих i

площин у гlрос,торi,

МногогранникИ i тiла оберr,аriня, Тх tзиi tt,l l,а1 l]Jlас,гивос гl,

IIобулови в rtpocTopi,

Геометричнi величини, Вiдс,ганi вiд точки до плошини, вlд IIрямо1 до

парапельноТ Тй площини, MilK паралельниN4и пJiоlциIIаrtи, btiitt rцiлплоСliiкIlllNlи

прямимИ, Mip KyTiB Mi>tt прямими й tt;tоtциt{ами, ll,lrоrцi гlоверхо}{ь, об'сt,lи

мI{огогранникiв i,гiл обер,гаtItlя,

Координати l,a I]ектори у шросторi, Кtlсlр;:tиllа,|и 
,г()Llки, Kclcl11,11l,1llt11,1l

середини вiдрiзка. PiBHi вектори, Коорлинати вектора, Д,олаванн,I век,горiв,

N4нохtення вектора на чисjlо, Кут MiiK вектораNlи, Ска.ltярнлrй лобу,гоtt

BeKTopiB.

II. виI\{оги до рIвня злгллъноосвлтньOi
ШIДГОТОВКИ АБIТУРI€НТIВ З МАТЕМЛТИI{И,

Абiтурiснти, якi проходять спiвбесiду, повиннi :

о Виконувати математичrri розрахуr]ки (:цiТ з LIис"Iа]VIи, IlодаIlI,I\1},1 I]

рiзних формах, дii з вiдсо,гками, скjtадаl{ня l,а розв'язу,ваttltяt гrpotropiiiй,

наближеtli обчислеittlя r clt r1o);

о Виконува,Iи шеретворення вира:зiв, l_t{o мiстять c,lel]ct{eBl, llоказниliоl]l,

логарифмiчнi iтригонометрич Hi фунrtuiТ (розу мiти " iс.::n:. знач е} {IIя

кожного елемеFIта виразу, зIIахолити доIIус,l,ил,ti :значс-tIlIя зN,{lItLlих,

числовi значення виразiв при задаtIих ,]I{ачеt{tlях lзtчtiгitttлх, вирilжа,гl,l з

рiвнос,гi лtsох виразiв одну, зплiнну LIepe] itrrlti t,сlrцо);

о Булувати, LIитати й аналiзувати графiки фуrrкrriона-rlъtlих за-це)кt{остей,

дослiдrrtува,ги TxHi властивостi ;

о Розв'язувати рiвняння, HepiBtlocT,i 
,га iх сисr,еп,tи, 

,Iскс,г()вl :]a;lall1

скjIаданНям рiвнянь. нерiвност,ей та Тх сис,геllt:

о Зобра>ttати та знаходити tla рис),}lках I,еометричrri tРiI,у|]и)

о Встановлювати TxHi властивостi й викогrувати геоN{етричrri rrобу;tови;

о ЗнахОдитИ Ki:rbKiciri харак,гср},1с,гиli1,1 l,с,о1\,1с,гриLlll1,1х c}liL,r,1l (,ltlrз;tttltttI,

-,l



величини KyTiB, дуг, площi, об'сми);

. обчислювати йпловiрrrос,гi Btlпrtitl(()I]tI\ rro,'riГr l,il p(),]I]',I,j\ I],l ] l1

найпростiшi комбiна,горнi задца,ti ;

о Виконувати операчiТ над векторами використовуватLl lx при

розв'язуваннi практичних задач i вправ;

r Застосовува,ги tlохiдrrу IIри /10cJli,ilittcttLti cPyrrKriili IIil Jp()cl,a}1I1,1

(спадання), на eKcTpeMyN{, а TaKO}l( lljlя ttоб1,;\tlви r,par-|liKiB tPr, rr KLtiii,

о Аналiзувати iнформачiю, яка полана в рiзних форшlах (r,рафiчнiй,

табличнiй, текстовiй та iH,);

, БуДУвати математичнi мо/tелi реальних об'сктiв, проIlесlв 1 явI,1lll та

досл i дхtуват и Lti м оделt i зас о(l алц t,I N,i t], гс Nl |I,I, 1,I к и,

Голова предметноТ екзамеrrаrtiйllоТ r<oMici'i едtiзелсва I,()



MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
вrдокрпмлвний структ1рний пrдроздIл

(МОРЕХIДНИЙ ФАХОВИЙ КОЛВДХС
iM. ().1.МАРиНЕСкА

НАЦIОНАЛЪНОГО УНIВЕРСИТЕi' (ОДЕСЪКА МОРСЪКА АКАДЕМIЯ)))
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f[ояснювальна записка до критерiю оuiнювання тестових завдань з

математики для вступних iспитiв,

KoitteH BapiaHT тестових завдаI{ь з матемаl,ики дJlя BcTyIItIllx icltt,tT,iB

складастЬся з двоХ частин. якi вiдlрiзняtоl]ься за cKлaJ]lticтto та формок,l

тестових завдань,

Пeprrla час,гина мiс,ги,гь б заtзjtаttt, (-},заtlj\аtlt1,1 ,} a,ticfi1lI1-i;,r llr,)Lliliiiiij

ана",riзу i2 завдаrlня з геометрii) з вибором одtнiеi праI]иJIьl{оТ вiлrrовi;ri, i{.lrяt

ко)i(ного тес,tового завдання з вибором вiдповiдti подаrrо чо,гири варiанr,и

вiдгrовiдей, з яких тiльки одна trpill]иJlblla, l]авдангtя з виборош,r rзi;tповiiti

вважастъся виконаним правильF{о, якlIlо в бланку вijlпоtзi"lсй чказана,гi,tькll

одна rIiTepa якоТ позначена tlpaBИJlI)tla Bi:trloBilib, l [ри rtbtirr1, абi,rr 1lit iil tlc

Ilовинен наводити буль якi мiркуванIlя, [lo поясtIIоЮТiэ йсlго вибiр, I-[рави:tьttс,

розв'язання ко}кного завдаItня }Ь 1-6 оrtiI{к)сться у l ба;t,

Друт,а частиtIа мiсти,гь б завданъ з алгебрl{ 1"а гIочаl,кiв atla:ti'l)'BijtK]ltlT,oT

форшrи З роЗГорItу'l'оТ вiiiгrовiш\iо , 
'l'aKc ,]al]i lLIt{l1,1 I]lJil;lti,t( ll,C)I iJiliii)lij:iii},1\1

IIравиJ]ьно, якщо абiтурiсrtт HaBiB розгор}{ут,ий запtлс розв',iзYlJLlIIt{,I завда}lI{я

з обГругrтуванняNI ко}кного етаll\/,га дав правиJlьну вiдlrовiдь, I1раLзt,lj]ьIlе

розв'язанЕIя кожного завдаItLrя JrГg 7-В оцirrrосться у 2 ба"гli, tlравиjlьIIе

розв'язання кожного заRjlа}tltя J{tt 9-1l оrtiIllосl,Lся r,З бtt,,li, TlpaBt,t,,tbttc

ро:]в'яза}{ця зав/]ання ЛГg l2 оцiнiо€,1,ься у 4 балi, Кi.lrькiс,гь ба;tiв, шiil

вис,гавJIяютъ за виконаLIня завданl, J\Г97-12 зале>ttить Riл I]оRI{о,I,и рtlзв'язаtttтя it

правилъностi вi.цповiдi,

Vlаксимальна кiлькiсть набраrlих l,сстових бшiв 23,



Таблиця переводу тестових балiв у шкалу 100-200

Бал 100-200
тестовий бал

1

1

3

4
10t}

10б
6
,|

118
8

9
l I (}

l2-1

10
13б

11
|42

|2
148

13
t 5-i

14
160

15
16б

1б
\,72l7

18
1 tgt}

19
184

20
1902l

7) 196

2{.}{i
23

1] {l

Таким чиноN,1, максиN4алъна кiлькiст,t, tiабраtrих баlriв 20(},

Якщо абiтурiснт вважас по,трiбrrе BtIec,Tl{ змiltлt )' rзttповiдь jto якtlгось i,з

завданЬ першiоТ чи лруl,оi,tасl,иtttt, itl lзiit i\li-tt' ttc зробttI,1l \ 
'liClilii,lill1()

вiдведенiй для цього част:инi блаrrку,'ГaKe виправj]енItя tlс t]c/le jlo в,граlи

балiв

l'олова предметнот екзаменацiйнот коплiсiт N,{е:tLзеjtсrза l.().

5
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пА)'

зрлзок

ТЕСТОВОГО ЗАВДЛННЯ З МЛТЕlЧIЛТИКИ ДЛЯ
ВСТУIIНИХ IСIIИТIВ

1. Розв'яlкiть рiвняttня cfg 3х=0

bli+\Kez |\1 тrl<,k с Z гl\,ксz
+пk,kcZ

6. С]торона основи прави_rl btloT ,гриt<чт,l iol I l1pa\1 i,,1l.t,ltlpiBtttoc б crt" а l] исо,га Il l p?il\,l l,ц}l
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