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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до правил прийому на 2022 рік вступники на основі базової та повної загальної 

середньої освіти при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, складають вступне випробування. 

Вступне випробування здійснюється у письмовій тестовій формі, тривалість випробування - 60 

хвилин. 

Тести з математики включають 8 завдань, які в залежності від ступеня складності оцінюються в 

балах так, що сума балів дорівнює дванадцяти. 

Таким чином, абітурієнт, що виконав без помилок всі завдання, може набрати дванадцять балів. 



 

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ 

(база 11-ти класів) 

ДЛЯ ВСТУПУ  

до Класичного фахового коледжу Сумського державного університету 

На екзамені з математики вступник до вищого навчального закладу 1 та 11 рівнів 

акредитації повинен виявити: 

а) чітке знання математичних означень і теорем, основних формул алгебри і геометрії, 

вміння доводити теореми і виводити формули; 

 б) вміння чітко висловлювати математичну думку усно та в письмовій формі; 

в) впевнене володіння основними вміннями і навичками, передбаченими програмою та 

застосовувати їх при розв'язуванні задач. 

Програма з математики для вступників складається з трьох розділів. У першому з них подано 

перелік основних понять і фактів алгебри і геометрії, що їх повинні знати вступники. Другий розділ 

містить теореми і формули, які необхідно вміти доводити. Зміст теоретичної частини екзаменів 

повинен випливати з цього розділу. В третьому розділі перелічено основні математичні вміння і 

навички, якими повинен володіти вступник. 

I. Основні математичні поняття і факти 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

10-й клас 

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки 

Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки 

Числові функції. Область визначення і множина значень. Способи задания функцій. Графік функції. 

Монотонність, парність і непарність функцій. Неперервність функцій Корінь n-го степеня. 

Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. Степені з раціональними показниками, їхні 

властивості. Степеневі функції, їхні властивості та графіки. 

Тема 2. Тригонометричні функції 

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів. 

Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними 

функціями одного аргументу. Формули зведення. 

Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій. Тригонометричні 

формули додавання та наслідки з них. Найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності. 

11-й клас 

Тема 3. Показникова та логарифмічна функції 

Степінь із довільним дійсним показником. Властивості та графіки показникової функції. Логарифми 

та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної функції. 

Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. 



 

Тема 4. Похідна та її застосування 

Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. 

Правила диференціювання. Похідна складеної функції. Ознаки сталості, зростання й спадання 

функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх 

графіків. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. 

Тема 5. Інтеграл та його застосування 

Первісна та її властивості. 

Визначений інтеграл, його геометричний зміст. 

Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла 

ГЕОМЕТРІЯ 

10 клас 

Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі 

Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки із них. 

Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельне проектування і його властивості. 

Зображення фігур у стереометрії. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин. 

Тема 2. Перпендикулярність прямих і пло щин у просторі 

Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність площин. Ортогональне проектування. 

Двогранний кут. 

Вимірювання відстаней у просторі (від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до 

площини, між площинами). Вимірювання кутів у просторі (між прямими, між прямою і площиною, 

між площинами). 

11-й клас 

Тема 3. Координати і вектори 

Прямокутні координати в просторі. 

Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові. 

Дії над векторами, що задані координатами. Формули для обчислення довжини вектора, кута між 

векторами, відстані між двома точками. 

Тема 4. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл  

Циліндри і призми. Конуси і піраміди. Многогранники. Правильні многогранники. Куля і сфера. 

Площина, дотична до сфери. Тіла обертання. 

Комбінації геометричних тіл. 

Площа поверхні призми, піраміди, многогранника, циліндра, конуса, сфери. 

Об’єм призми та циліндра. Об’єм тіла обертання. Об’єм кулі, піраміди та конуса. 

II. Основні теореми і формули (питання до іспиту) 

АЛГЕБРА 

1. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. 

2. Степені з раціональними показниками, їхні властивості. 

3. Степеневі функції, їхні властивості та графіки. 

4. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів. 

5. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між 

тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. 



 

6. Властивості та графіки тригонометричних функцій. 

7. Тригонометричні формули додавання та наслідки з них. 

8. Найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності 

9. Степінь із довільним дійсним показником. Властивості та графіки показникової функції. 

10. Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної функції. 

11. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. 

12. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. 

13. Правила диференціювання. Похідна складеної функції. 

14. Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до 

дослідження функцій та побудови їхніх графіків. 

15. Первісна та її властивості. 

16. Визначений інтеграл, його геометричний зміст. 

17. Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла. 

ГЕОМЕТРІЯ 

1. Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки із них. 

2. Взаємне розміщення прямих у просторі. 

3. Паралельне проектування і його властивості. 

4. Зображення фігур у стереометрії. 

5. Перпендикулярність прямої і площини. 

6. Перпендикулярність площин. 

7. Ортогональне проектування. 

8. Двогранний кут. 

9. Прямокутні координати в просторі. 

10. Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові. 

11. Дії над векторами, що задані координатами. 

12. Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками. 

13. Многогранники. Правильні многогранники. 

14. Призма. Види призм. їх властивості. 

15. Прямокутний паралелепіпед, куб. їх властивості. 

16. Піраміда. Види пірамід. їх властивості 

17. Циліндр, конус, сфера. їх властивості. 

18. Площина, дотична до сфери. 

19. Площа поверхні многогранників та тіл обертань. 

20. Об’єм призми та циліндра. Об’єм тіла обертання. Об’єм кулі, піраміди та конуса. 

ПІ. Основні вміння і навички 

Вступник повинен: 

1. Впевнено володіти обчислювальними навичками 

2. Уміти виконувати тотожні перетворення виразів 

3. Уміти розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи 

4. Уміти розв'язувати задачі на складання рівнянь 

5. Уміти будувати графіки функцій 

6. Уміти зображувати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови 

7. Володіти навичками вимірювання і обчисленню довжин, кутів і площ. які використовуються для 

разе 'язания різних геометричних і практичних задач. 



 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань письмового тестування абітурієнтів з математики при 

вступі на основі повної та базової загальної середньої освіти 

Тести з математики включають 8 завдань, які в залежності від ступеня складності 

оцінюються в балах так, що сума балів дорівнює дванадцяти. 

Таким чином, абітурієнт, що виконав без помилок всі завдання, може набрати 

дванадцять балів. 

За похибки та помилки, допущені при виконанні завдань, з кожного завдання 

знімається певна кількість балів в залежності від характеру допущених помилок (див. 

табл. 1). Підсумковий бал визначається як сума всіх набраних балів та округлюється 

згідно таблиці 2. 

Завдання №1 - № 5 оцінюється за системою: 

вірна відповідь - 1 бал; 

невірна відповідь - 0 балів. 

Таблиця 1 

№ 

п/п 
Характер допущених помилок 

Кількість балів, що знімається 

Завдання № 6 (2 

бали) 

Завдання № 7 (3 

бали) 

1 Незначні математичні помилки 

 

а) допущені графічні неточності при розв'язанні 

геометричної задачі 
0,2 0,3 

 

б) невірне застосування термінів математичних 

СИМВОЛІВ 
0,2-04 0,3-0,6 

 

в) незаписані кінцеві результати окремих логічних 

кроків 
0,3-0,4 0,5-0,6 

 



  

Таблиця 2 - Схема округлення балів для виставлення підсумкової оцінки в балах 

№ 

п/п 
Кількість набраних балів 

Бал, що обраховано за 12-

бальною шкалою 

Переведення балу у шкалу 

100-200 

1. 12,00 12 200 

2. 11,00-11,9 11 190 

3. 10,00-10,9 10 180 

4. 9,0-9,9 9 170 

5. 2,5-8,9 
Округлюється за правилами 

математики 

Округлюється за правилами 

математики 

6. 2,4 та менше 2 100 

Примітка. 1 В інших випадках, неоговорених даними критеріями, кількість балів, 

що змінюється, вирішується комісією. 

2 Оцінка, що виставляється, погоджується з головою предметної комісії в тому 

разі, якщо абітурієнт набрав менш 2,5 балів та не менше 10 балів. 

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної екзаменаційної комісії з математики та 

фізики 
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