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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Програмні вимоги до складання вступних екзаменів в усній формі та 

проведення співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття рівня вищої освіти «Бакалавр» та фахової передвищої освіти. 

Програмні вимоги з навчального предмету «Математика» складені відповідно  до 

пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без 

екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

 

Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) 

та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого 

закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі 

допускаються: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. особи 

цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором).  

 

Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих 

(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої 

освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 

086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання 

та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і 

печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу 
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з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти). 

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 років (у 

будь-яких комбінаціях за їх вибором).  

Через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 

наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання 

та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа). 

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в 

основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, 

та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2019 років (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на 

основну конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в 

межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, 

коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 

в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані з 01 грудня 2018 

року включно); 

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном. 

 

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати 

вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє 

незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть 

брати участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального 

замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 

Під час проведення співбесіди та/або вступного екзамену з математики 

вступник повинен: 

▪ вміти розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту;  
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▪ встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо);  

▪ вміти будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних 

об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними, за допомогою 

математичних об’єктів, відповідних математичних задач; 

▪ вміти оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння 

постановки математичної задачі, її характеру й особливостей; уточнювати 

вихідні дані, мету задачі, знаходити необхідну додаткову інформацію, засоби 

розв’язування задачі; переформульовувати задачу; розчленовувати задачі на 

складові, встановлювати зв’язки між ними, складати план розв’язання задачі; 

вибирати засоби розв’язання задачі, їх порівнювати і застосовувати 

оптимальні; перевіряти правильність розв’язання задачі; аналізувати та 

інтерпретувати отриманий результат, оцінювати його придатність із різних 

позицій; узагальнювати задачу, всебічно її розглядати; приймати рішення за 

результатами розв’язання задачі; 

▪ оперувати числовою інформацією, володіти технікою обчислень, раціонально 

поєднуючи усні, письмові, інструментальні обчислення, зокрема наближені; 

▪ вміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на 

математичному матеріалі; 

▪ вміти працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного елемента 

формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях змінних, 

виражати одну змінну через інші); 

▪ вміти читати і будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати 

їх властивості; 

▪ вміти класифікувати геометричні фігури на площині й у просторі, 

встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх елементи, 

виконувати побудови на зображеннях; 

▪ вміти вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які 

характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити 

кількісні характеристики фігур (площі та об’єми); 

▪ вміти оцінювати шанси настання тих чи інших подій. 
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Тематика співбесіди (вступного екзамену) 

ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ,  

ЯКИМ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ АБІТУРІЄНТ 

 
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ Зміст навчального матеріалу  

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ 

Абітурієнт: 

користується різними способами задання функцій; 

знаходить область визначення функціональних 

залежностей; значення функцій при заданих 

значеннях аргументу і значення аргументу, за яких 

функція набуває даного значення;  

встановлює за графіком функції її основні 

властивості; 

встановлює властивості функцій; 

обчислює та порівнює значення виразів, які містять 

степені з раціональними показниками, корені; 

розпізнає та схематично зображує графіки 

степеневих функцій;  

моделює реальні процеси за допомогою степеневих 

функцій. 

Числові функції та їх властивості. 

Способи задання функцій. Парні та 

непарні функції.  

Корінь n-го степеня. Арифметичний 

корінь n-го степеня, його властивості.  

Степеневі функції, їхні властивості та 

графіки. 

Тема 2. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ 

Абітурієнт: 

розпізнає і будує графіки показникової і 

логарифмічної функцій; 

ілюструє властивості показникової і логарифмічної 

функцій за допомогою графіків; 

застосовує показникову та логарифмічну функції до 

опису реальних процесів; 

розв’язує найпростіші показникові та логарифмічні 

рівняння і нерівності. 

Властивості та графіки показникової 

функції. 

Логарифми та їх властивості. 

Властивості та графік логарифмічної 

функції. 

Найпростіші показникові та 

логарифмічні рівняння і нерівності. 

Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ 

Абітурієнт: 

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної 

й навпаки; 

встановлює відповідність між дійсними числами і 

точками на одиничному колі; 

розпізнає і схематично будує графіки 

тригонометричних функцій; 

ілюструє властивості тригонометричних функцій за 

допомогою графіків; 

перетворює нескладні тригонометричні вирази; 

застосовує тригонометричні функції до опису 

реальних процесів; 

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння. 

Синус, косинус, тангенс, кута. 

Радіанне вимірювання кутів. 

Тригонометричні функції числового 

аргументу. Основні співвідношення 

між тригонометричними функціями 

одного аргументу. Формули зведення. 

Періодичність функцій. Властивості та 

графіки тригонометричних функцій. 

Формули додавання для 

тригонометричних функцій та 

наслідки з них. 

Найпростіші тригонометричні 

рівняння. 

Тема 4. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

Абітурієнт: 

розуміє значення поняття похідної для опису 

реальних процесів, зокрема механічного руху; 

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий 

коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції 

Похідна функції, її геометричний і 

фізичний зміст. 

Правила диференціювання. 

Ознака сталості функції. Достатні 

умови зростання й спадання функції. 
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вданій точці;  

диференціює функції, використовуючи таблицю 

похідних і правила диференціювання; 

застосовує похідну для знаходження проміжків 

монотонності і екстремумів функції, побудови 

графіків; 

знаходить найбільше і найменше значення функції;  

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження 

найбільших і найменших значень реальних величин. 

Екстремуми функції. 

Застосування похідної до дослідження 

функцій та побудови їхніх графіків. 

Найбільше і найменше значення 

функції на проміжку. 

 

Тема 5. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

Абітурієнт: 

знаходить первісні за допомогою таблиці 

первісних та їх властивостей;  

виділяє первісну, що задовольняє задані початкові 

умови;  

обчислює інтеграл за допомогою таблиці первісних 

та їх властивостей;  

знаходить площі криволінійних трапецій. 

Первісна та її властивості. 

Визначений інтеграл, його геометричний 

зміст. 

Обчислення площ плоских фігур. 

 

ГЕОМЕТРІЯ 
 

Тема 6. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ 

Абітурієнт: 

називає основні поняття стереометрії; 

розрізняє означувані та не означувані поняття, 

аксіоми та теореми; 

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них; 

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них 

до розв’язання нескладних задач; 

класифікує за певними ознакамивзаємне 

розміщення прямих, прямих і площин, площин у 

просторі за кількістю їх спільних точок; 

встановлює паралельність прямих, прямої та 

площини, двох площин; 

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними; 

зображає фігури у просторі; 

застосовує відношення паралельності між прямими 

і площинами у просторі до опису відношень між 

об’єктами навколишнього світу. 

Основні поняття, аксіоми стереометрії та 

найпростіші наслідки з них. 

Взаємне розміщення прямих у просторі. 

Паралельне проектування і його 

властивості. Зображення фігур у 

стереометрії. Паралельність прямої та 

площини. Паралельність площин. 

Тема 7. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ 

Абітурієнт: 

встановлює та обґрунтовує перпендикулярність 

прямих, прямої та площини, двох площин; 

формулює означення кута між прямими, прямою 

та площиною, площинами; теорему про три 

перпендикуляри;  

застосовує відношення між прямими і площинами 

у просторі, відстані і кути у просторі до опису 

об’єктів навколишнього світу; 

розв’язує задачі на знаходження відстаней та кутів 

в просторі, зокрема практичного місту.  

Перпендикулярність прямої і площини. 

Теорема про три перпендикуляри. 

Перпендикулярність площин. 

Двогранний кут.  

Вимірювання відстаней у просторі: від 

точки до площини, від прямої до 

площини, між площинами. Вимірювання 

кутів у просторі: між прямими, між 

прямою і площиною, між площинами. 

Тема 8. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ 
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Абітурієнт: 

користується аналогією між векторами і 

координатами на площині й у просторі; 

усвідомлює важливість векторно-координатного 

методу в математиці;  

виконує операції над векторами;  

застосовує вектори для моделювання і обчислення 

геометричних і фізичних величин; 

знаходить координати точок симетричних 

відносно початку координат та координатних 

площин; 

використовує координати у просторі для 

вимірювання відстаней, кутів; 

Прямокутні координати в просторі. 

Вектори у просторі. Операції над 

векторами. Формули для обчислення 

довжини вектора, кута між векторами, 

відстані між двома точками. Симетрія 

відносно початку координат та 

координатних площин 

 

Тема 9. МНОГОГРАННИКИ 

Абітурієнт: 

розпізнає основні види многогранників та їх 

елементи; 

зображує основні види многогранників та їх 

елементи; 

має уявлення про перерізи многогранника 

площиною; 

формулює означення вказаних у змісті 

многогранників;  

записує формули для обчислення площі бічної та 

повної поверхонь призми та піраміди  

обчислює величиниосновних елементів 

многогранників;  

застосовує вивчені формули і властивості до 

розв’язування задач, зокрема прикладного змісту. 

Многогранник та його елементи. Опуклі 

многогранники. Призма. Пряма і 

правильна призми. Паралелепіпед. 

Піраміда. Правильна піраміда. Перерізи 

многогранників. 

Площі бічної та повної поверхонь 

призми, піраміди. 

Тема 10. ТІЛА ОБЕРТАННЯ 

Абітурієнт: 

обчислює величиниосновних елементів тіл 

обертання; 

застосовує властивості тіл обертання до 

розв’язування задач; 

розпізнає види тіл обертання, їхні 

елементи;многогранники і тіла обертання у їх 

комбінаціях в об’єктах навколишнього світу. 

Циліндр, конус, їх елементи. Перерізи 

циліндра і конуса: осьові перерізи 

циліндра і конуса; перерізи циліндра і 

конуса площинами, паралельними 

основі. 

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. 

 

Тема 11. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ 

Абітурієнт: 

записує формули для обчислення об’ємів 

паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса, 

кулі, площ бічної та повної поверхонь циліндра, 

конуса, площі сфери; 

має уявлення про об’єм тіла та його основні 

властивості;  

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і площ 

поверхонь геометричних тіл, зокрема прикладного 

змісту.  

Поняття про об’єм тіла. Основні 

властивості об’ємів. Об’єми призми, 

паралелепіпеда, піраміди, циліндра, 

конуса, кулі. 

Площі бічної та повної поверхонь 

циліндра, конуса. Площа сфери. 
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3. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

З МАТЕМАТИКИ 

 

Вступне випробування складається з таких видів роботи: 

1. Теоретичні запитання згідно програми.  

2. Практичні завдання згідно програми.  

Абітурієнт дає відповідь на 3 теоретичних питання та виконує 2 практичних 

завдання.  

 Відповідь абітурієнта оцінюється предметно-екзаменаційною комісією з 

математики у складі голови комісії та її членів із обов'язковим складанням 

протоколу співбесіди. Предметно-екзаменаційна комісія аналізує результати 

співбесіди методом експертної оцінки та колегіально доходить висновку: 

«рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».  

 Комісія доходить висновку «рекомендовано до зарахування», коли 

абітурієнт демонструє такі вміння з конкурсного предмету математика: 

Вміння Навчальні ресурси: 

✓ Оперувати числовою інформацією, володіти 

технікою обчислень, раціонально поєднуючи 

усні, письмові, інструментальні обчислення, 

зокрема наближені; 

✓ вміти проектувати і здійснювати алгоритмічну та 

евристичну діяльність на математичному 

матеріалі; 

✓ вміти працювати з формулами (розуміти змістове 

значення кожного елемента формули, знаходити 

їх числові значення при заданих значеннях 

змінних, виражати одну змінну через інші); 

✓ вміти читати і будувати графіки функціональних 

залежностей, досліджувати їх властивості; 

✓ вміти класифікувати геометричні фігури на 

площині й у просторі, встановлювати їх 

властивості, зображати просторові фігури та їх 

елементи; 

✓ вміти вимірювати геометричні величини на 

площині, які характеризують розміщення 

геометричних фігур (відстані, кути), знаходити 

кількісні характеристики фігур (площі та 

об’єми); 

Розв'язування 

математичних задач, 

зокрема таких, що 

моделюють реальні 

життєві ситуації. 

✓ Ставити запитання і розпізнавати проблему; 

✓ міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у таблицях, діаграмах, 

на графіках);  

✓ розуміти, пояснювати і перетворювати тексти 

математичних задач (усно і письмово), грамотно 

Означення понять, 

формулювання 

властивостей, 

доведення теорем, 

розв’язування задач. 
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висловлюватися рідною мовою;  

✓ доречно та коректно вживати в мовленні 

математичну термінологію, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень.  

✓ Розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі 

і які можна розв’язати засобами математики;  

✓ будувати та досліджувати математичні моделі 

природних явищ і процесів. 

Складання графіків та 

діаграм, які ілюструють 

функціональні 

залежності результатів 

впливу людської 

діяльності на природу. 

✓ Структурувати дані;  

✓ діяти за алгоритмом та складати алгоритми; 

✓ визначати достатність даних для розв’язання 

задачі;  

✓ використовувати різні знакові системи; 

✓ знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Візуалізація даних; 

побудова графіків та 

діаграм, зображень 

стереометричних фігур 

за допомогою 

програмних засобів. 

 

Також абітурієнт має продемонструвати таке ставлення до предмету:  

✓ усвідомлення важливості математики як універсальної мови науки, техніки 

та технологій, успішного вивчення інших дисциплін; 

✓ критичне осмислення інформації та джерел її отримання;  

✓ усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних 

задач; 

✓ усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж 

життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності; 

✓ усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розуміння 

математичних термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних 

джерелах. 

 

Комісія доходить висновку «не рекомендовано до зарахування» у випадку, 

коли відповідь абітурієнта не відповідає викладеним вище критеріям та вимогам 

до рівня сформованості навичок на вмінь з конкурсного предмету математика. 
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2006. – 273 с.:іл. 
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Критерії оцінювання  

 

Оцінювання за 

шкалою від 100 

до 200 балів 

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень абітурієнтів 

10 – 49 Абітурієнт розпізнає один із кількох запропонованих 

математичних об’єктів (символів,виразів,геометричних фігур 

тощо),виділивши його серед інших; читає і записує числа, 

переписує даний математичний вираз, формулу; зображує 

найпростіші геометричні фігури. 

50 - 79 Абітурієнт виконує дії з числами, найпростішими 

математичними виразами; впізнає окремі математичні 

об’єкти і пояснює свій вибір. 

80 - 99 Абітурієнт співставляє дані або словесно описані 

математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями; за 

допомогою викладача виконує елементарні завдання. 

100* - 119 Абітурієнт відтворює означення математичних понять і 

формулювання тверджень; називає елементи математичних 

об’єктів; формулює деякі властивості математичних об’єктів; 

виконує завдання обов’язкового рівня. 

120 - 129 Абітурієнт ілюструє означення математичних понять, 

формулювань теорем і правил виконання математичних дій 

прикладами; розв’язує завдання обов’язкового рівня за 

відомими  алгоритмами з частковим поясненням. 

130 - 139 Абітурієнт ілюструє означення математичних понять, 

формулювань теорем і правил виконання математичних дій, 

наводячи власні приклади; самостійно розв’язує завдання 

обов’язкового рівня з достатнім поясненням. 

140 - 149 Абітурієнт застосовує означення математичних понять та їх 

властивостей для розв’язання завдань і розв’язує завдання 

передбачені програмою, але без достатніх пояснень; знає 

залежності між елементами математичних об’єктів; 

самостійно виправляє вказані помилки 

150 - 159 Абітурієнт володіє визначеним програмою навчальним 

матеріалом; самостійно виконує завдання, передбачені 

програмою; частково аргументує математичні міркування. 

160 - 169 Абітурієнт вільно володіє визначеним програмою навчальним 

матеріалом; самостійно виконує завдання з достатнім 

поясненням; повністю аргументує математичні міркування. 

170 - 179 Знання, вміння й навички абітурієнта повністю відповідають 

вимогам програми; вміє доводити передбачені програмою 

математичні твердження; розв’язує завдання з повним 

поясненням; усвідомлює нові для нього математичні ідеї. 
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* Прохідний бал 

180 - 189 Знання, вміння й навички абітурієнта повністю відповідають 

вимогам програми; вільно і правильно висловлює відповідні 

математичні міркування; знає, передбачені програмою, 

основні методи розв’язання завдання, вміє їх застосовувати з 

необхідним поясненням; використовує набуті знання і вміння 

для вирішення різноманітних завдань. 

190 – 200 Знання, вміння й навички абітурієнта повністю відповідають 

вимогам програми; абітурієнт виявляє варіативність 

мислення і раціональність у виборі способу розв’язання 

математичної проблеми; вміє узагальнювати і 

систематизувати набуті знання; може розв’язувати 

нестандартні завдання. 


