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Програма З предмеТу ((МатеN{атика)) для спiвбесiди для

абiтурiснтiв на ocнoBi повнот загальноi середньоi освiти

програма Для спiвбесiди :] математики вiдповiдас чинlliй програN,Il з

математики дJtя 5-1 l класiв загальноосвiтtriх навчалыlих закладitз ,га

складасться з дtsох розлi"rriв,

Перший з них мiстить перелiк основних роз;tiлiв i r,епл ]\,1а,гс\,lатиLlних

понять iфак,гiв, якими повиtIен tзtl,lttljli,ги t]сгу1,1Ilик ()шritи ix tJиli()l]иcl()l]\I]i-til]

np, роru;"заннi задач, посилатися tta ЕIих IIри jlol]ejletIlti r,сореп,t),

у другому розлiлi вказаЕIо вимоги ло рiвriя загаjlьt]осlсвi,r,ttьоТ tli,iti,оr,сlвки

встуrlникiв з матешtа,ги ки.

l. пEPEJIII{ роздrлlв I тЕм

1.АЛГЕБРА I IIОЧАТКИ АНАЛIЗУ
1.1.числА I вирАзи

Рацiональнi та iррачiонаrльнi чис;rа, Iiравила дiй з rli:tиь,tи i раriiоrrальIltlми

числами. Правила порiвt+яння дiйсних чисеJL Ознаки гtоjti,цьllсrсr,i гtа 2, j, 5, 9,

10. Правила округлеt{ня ttiлих LlиceJi i ilеся,гков1,1х Jtробiв,

Означення кореня п-го стеIlеня та арифшrе,гиLll,{ого ltореIlя l1-го степеня,

Властивостi KopeHiB.
()значення степеня з натураJlьни]\{о ttiлиь,t тa раtliоtl&ЛIэIIИN4 tlоказникаNIи, lxнl

властивост1,

f;
'rа ,,1 Ь



Арифметичнi дiТ з дiйсними чисJlами,

ЩiТ зi степенями з рачiональним показникоп,r, /\iT з наближеIJиl\lи зIlаченl{яN4l,t,

означення вiдсотка, Правила Rико}Iання Bi jlсоткових розрахчнкiв,

Формули простих i складних вiдсо,гкiв, ()crroBHi залачi на вi,itссl,гки,

Рацiогrальгri, ippallioHa:,tbшi. cl,cllc,tteBi, tltlKiilltltKtltзi,:tot,ltllttt}lrti,ttti,

тригонометричнi вирази ,га ix r,о,гох<нi перетворення,

означення одночлена i N,tногочJlена, I1равила додаванttя, вiлнiшiанrtяl i

множення одночлеrriв i Mttot,cl,1,1lettiB,

Формули скороченого множеIlня,

Означеtttlя а"пгебраТчttоt,о дробу, IlpirBr,r';ra t}11ltollel{ttrt ltlltlt}lrlcl Iltltrttx ,tiii ,l

алгебраТчними лробами,
означенНя i властивостi логарифма, деся,гковий i на,гура;rьiлиti ltоt,ари(lш,tи,

ОзначенНя синуса, косинуса, ,гаtII,еI{са, KoTa}{I,e}{ca чисJIоt]оI,о аргуN,{еrI,гу,

Спiввiдношення MirK триго]rомеl,риLI}{LiNlи сРr,ttкttiяl,tи о,ц]tоt,сl йl Tt-ll,tl cil\loI,o

apI,yMeHTy. ФормУJlи :]l]еilеНt,tя, Ф)орпл),,jlи лol{al]atllt,l la tt,,lcJti,t,t'tt 
,] li,lx,

1.2. рlвняння t нF.рIвнос,гl

JIirriйнi, квадратНi, paцioiraLtbHi, ippauiorra;tbtti, lIoKLIзtIиKoBi, 'trli,ари(lп,riчtti,

тригонометричнi рiвняння, нерiвнос,гi та TxHi систепли,

означення рiвняння з однiсю змiннокl, кореня (розв'язку) рiвняння з однiсtо

змiнною.
озttаченt-tя HepiBHtlcr:i з о.цнiсЮ ,]\4illttclttl, ро,зв'язку, rtcpil]II()c 1,1 ] O,iIll( l()

зiчtiнною.
означення розв'язку систеIчlи рiвirянь з двома :]мl}ll1иNlи,

означення рiвtlосильних рiвняttь, tiepiBtttlc,t,cii га Тх сис,геlчt, lч{е,го;tt,t

розв'язуваннrI систем :riнiйних рiвняtrь,

N4етоди розв'язуванiiя рацiоttшtь}tих, ippaLiioiraJiblltl\ i t pll",t,clLctlllcllittllx

рiвнянь, нерiвностей та TxHix сисl,ем, Зас,госуваttня рiвняiть, ttepiBtiocTeй ,га

TxHix систем до розв'язування текстових -]аJlач,

1.3. Фуt{ltцli

Лiнiйнi, квадратичнi, cTetteгteBi, Ilока:]I{икtlвi,,itогарифьiiчrri 
,га

триrоноМетричнi функrriТ, Тх ocHoBHi власт,ивос,гi, озtlачеIlIiя cDyHr<rtiT,

оберненОТ до ЗаданоТ' 
,,о яl-rиrhN4с].гичt{с 

.' 
rrроr.ресiй.

Числовi послiдовностi. Означегttrя арифпле,ги чttоТ i г,еоп,ter ричtlо1

ФормулИ п-го члеНа арисРшrети,tноТ i геоме,гричнсlТ проr,ресiй,

Формули суми п перши)rч,,lеL{iв ариtРьrс,гt,t,-tttо'f i t,etlMc,гpl,t,tttoT rlpoI,pcciГr,



Формула сумИ Bcix члеНiв нескiнчегirrоi геометричноТ шроt,ресiТ iз

знаменником |q| < 1,

Похiдна функuii, Ti геометричrrий та п,tехаttiчttий зп,tiст, l IoxiitHi

елементарFIих функшiй, Похiдна суN4и, добуткч I-{ LIастки ф",нкt{iri, Iioxi;trla

складеноТ функrtiТ.

/]ослiдження функцii за допомогою похiдноi, 11обулова грасРirtiв фуrrкшiй,

f{остатня умова зростання (спадання) функцiТ на гtpoMilrtit1" Озliачеtlня точоi{

екстремУму та .o.rp"yMiB функцiТ, t lеобхiдна i 
"1ос,t,атttя 

),N,{оI]и скс,греN4уI\1),

функrriТ. ()значення найбiльlllого i найl,,tенrIIого :]}Iачеttь (lvtrr<rtiT,

I1epBicHa та tsизначенилi iгt,геl,раlt, Кривоlirriйrtа граirеLtiя, 
'lаб'.ri,ltt,l ltc1_,lBicttttx

елементарних функчiй, Правила з}Iахол}кення шервiсних, (Dоршrула

Нъютона- Лейбнiца, Застосуваflня визFIаче}Iого iгtт,еi,ралаi ilo обчис;tеtlня Iljloшl

та об'емiв.

1 .4. ЕлЕ1\IЕн,ги комБIнА,горрtки,
почлтки тЕорti ймовlрноствй тд ЕJIЕмЕн,ги стл,гист,ики,

Перестановки (без гrов,гореttь), Ki:tt,tticгb Ilepcc,ILll{()tJ()b,, i)tl lrlittLcrlIl,i (бсJ

IloBTopeнb), кiлькi сть розмiщень, Коп,rб i н ацii ( без tlоi],f орс] tt ь ), Ki.; r bKi cr, ь

комбiнацiй, ФормуJIи для об,Iисленгtя кi"ltькос,гi кожноI,о I-Jиilч сполук без

IIовторень,

Бiном Ньютона
IIоняттЯ йrutoBipttocTi вишалкоtзоI rro;tiT, I laйrrrpoc,titlli tзtlllit,Iliil lll, Lll,1\\ tlii\

ймовiрнОстей' 
. (ann,n,xг,",".,,li Yппяк-I.еl-) V их (розп,tах

11онят,тя про статистику, Ста,тис,ги,lн i характери стик[1 p,I j\l Iз jlall

вибiрки, мода, медiана, cepeilltc :]I1ачеI]}1я IJиIIal{KoBoT веJll1,ttllrи),

2. г,ЕомЕтрt,I
2.1. плАнIмЕтрlя

ГеометрИчrri dli гурlr та ixHi B;l асти tзостi, А r<c i ilпt и гIJl aI I i лr el,pii,

Найпростiшi гейетричнi фiгури на IIJIоLцинi, 
'Грикутг]11кLI, чоl,ирикуl,гtики,

многокуТники, коло i круг, Вписанi t] ко,JIо та описанi rtавко;tо KoJILI

многокутники. PiBHicTb i подiбrriсть геомеl,ричi Iих фil.ур, В:tасr:ивостi

трикутнИкiв, чотирикутниКiв i гrравиJlьних мt{огокутгrикiв, I],ltастивос,гi хорл i

дотичних. Означеьtня piBrto,,,i ," ltо,.tiбttос,гi (lir1ll, () tlt"ttitt ili}JIt()c li ltt

подiбностi фiгур.
Види геометричних перетвореrl ь,

Геометричнi вели'tи}lи l]a'fx виплiрrOв,tIl}Ll, 7'\oBiKtrtla вi;tрiзка, KO,:la та йоt,сl

частин. Грашусна,та ралiанrrа Mipa ку,га,



Площi фiaур. 1г , л^lадтIтil

КоордиНати та вектори, КоорлиНати точкИ, Itоорлиrlаl,и середiиIIи I]lJ]рlзка,

Рiвняння прямоi та KojIa, PiBHi век,гори, Колiriеарtti вс,кr,оiэtл,

Координати вектора, /{о;lаванIIя Bc,KTopiB, 1\4Ho,,Kettt-t,] Rеltl,ора tle tlilc-цo, Кl,т

мiж векторами. Скzurярний добуr,ок вект:орitз,

2.2. стЕрЕомЕтрlя

[-еометричгii фiгури, Аксiолци стереоNлсгрii, I]зас,пttlе 1lо,зrлiIIlеIIILI tlряпtltх i

llJiошин у rrpocTopi,

N4.гtогогранники i тiла обертання, iх види та властивост1,

Побулови в простор1,

Геометричнi величиrrи, Вiдс,гаrri вiдtтоLlки ilo IIJIoLLtиHt,t, tзi,lI гIряNlоl до

llараJIеJIьгrоТ ТЙ п,rIоLtlиllи, b{i;tt llapa]lc,l1bll1,1i\1l,t ll;l()tllI,1tlii\lIl, lri,i; litiritii,i;t;llil\1ll

rlрямимИ. Mip KyтiB Mix< прямими йt ltлощиrlами, Гl;rоrцi IIoBepXOttb, об'(,N,II,I

многогранникiв i тiл обертаIiня,

Координати та вектори у пpocTopi, Коорлинати ,гочки, I(оорitиilаtти

середиЕIИ вiдрiзка. PiBHi tsектори, Коорлинати I]eltTopa, /|олаваIlItя BeKTopiB

N4ноrкенtlя l]eKтopa 11a Llисjiо, Ky,r, r,tiitt tзскl,сlр1_I\11,,1, ('ria,tяprririi ,l()б\ l(lI,:

BeKTopiB.

ll. 13имоГи д() PlB}t,IЗz\I'Ajlbtl()0(-Bn],l l ь(}i

шIдготовки АБtтурl€нтIв з млтЕN{А,гики,

Абiтурiснти, якi проходять сtiiвбес:iдlу" ltоtзtltttti :

о l]икоrIуt]а,гИ ма,I,ема,гИчtti 1ltl,зрltх\,Itк],j (;ii'i з tl11c,:lil\Il1, 1l(),,ia}ll{\1ll i]

рiзrrиХ формах, дiТ з вiдсО,гками, скjIадання та розв'я:]1,вiil-t|lя rrpotropLiiй"

наближенi обчислення тощо):

с ВикоНуватИ перетвоРен}lЯ виразiв, Ll{o пцiстять стспеi{ев1, 11оказIJикоl]1,

логарифмiчнi i тригонометри,Iнi фу,rrкuiТ (розумiти зtчtiс,гове ],,l1]'""'
кожного eJIe\,Iciil,a вираз), ,]Itахо,|(],1,гL{ ,jlOtl)lc,l,иlli 

,зtli},tсtlILi ,]\1lIllli,lx,

чисltовi значення виразiв при залаtlих значенtlях змirtних, BLIpa}Ka,I,l4 
,]

piBHocTi двох виразiв одну змiнну через irlrui r,оrцо);

о Булувати, читати й анаrtiзуваr,и графiки фуrrкLtiогrаjlt,IIИх 
:]аjlелiностеи,

дослiд>ttчвати'fxtt i в,rастивостl :

о Розв'язувати рiвняння, t,tерiвнос,гi 
,га Тх cltcтeM}1, l еtiс,гоl]1 зiulilчl

скJIаданНям рiвняНь, нерiвносr,ей ,га Тх систем:

о Зображати та:]нахоJlиl,и на рис,vнках I,еONlсr,ричrii (liгУРИ,

о Встановлювати Txrri властивос,гi й виконl,ва,ги геоNlе,грliчiri гrобу;lови;



о Знаходити кiлъкiснi характеристики геоN,IетрI{LIiIих фi,ур (доiзжиltи"

веJlичини KyTiB, дуг, плоrцi, об'сми);

о обчисл}овати ймовiрностi виttадкових подiй та рil,зв'язува,ги

найпростirлi комбiнаторнi,заltачi

о Виконува,ги операчii над векторами використовувати 1х при

розв'язуваннi практичних задач i BrrpaB;

о Застосовувати похiдну при дOcJ]iдrKerrrri функrriй IlaзростаI{ня

(спадання), на eKcTpeN{yM, а також лляl trобчдови графiкiв фугritrliйl

о Ана,шiзува,I-и iнформаr{iiо, яttа Ilojlaita в рiзiiих (lt-,prtlix 1rllафi,iitiii,

табличнiй, текстовiй та iH,);

о Булувати математичнi модlелi реальFIих об'с:ктiв, пpotieciB t явишi,га

дослiджувати цi моделi :засобами N,Iа,гсNlатики,

Голова предметноТ ек:зап,tенаttiйl-rоТ KoMiciT лlзе,цсrза I.().


