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I ПРЕАМБУЛА 

 
1.1 Ця програма вступного випробування з математики у формі 

індивідуальної усної співбесіди розроблена на підставі Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Закону України № 7132 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти», Постанов 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» №1341 
від 23.11.2011 р., «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти» №266 від 29.04.2015 р., Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», Порядку прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі 
змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 
02 травня 2022 року № 400), Порядку прийому для здобуття вищої, 
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 
які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 
окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених 
пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 у 
відповідності до програми зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти (наказ МОН №1513 від 04.12.2019 р.). 

1.2 Мета вступного випробування з математики у формі 
індивідуальної усної співбесіди полягає в комплексній перевірці знань 
абітурієнтів при вступі на здобуття освіти на першому (бакалаврському) 
рівні на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра 

 



 

 

II ЗМІСТ ПРОГРАМНИХ ВИМОГ ЩОДО ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК 
ВСТУПНИКІВ 

 
ІІ.1 ЧИСЛА І ВИРАЗИ 
 
Дійсні числа, їх порівняння та дії з ними. Числові множини та 
співвідношення між ними 
Властивості дій з дійсними числами. Правила порівняння дійсних чисел. 
Ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10. Правила 
округлення цілих чисел і десяткових дробів. Значення кореня n-го 
степеня та арифметичного кореня n-го степеня, властивості. Означення 
степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні 
властивості. Числові проміжки. Модуль дійсного числа та його 
властивості. Розв'язування типових текстових задач. 
 
 
Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки 
Поняття відношенн та пропорції. Основна властивість пропорції. 
Означення відсотка. Правила виконання відсоткових розрахунків. 
Основні задачі на відсотки. 
 
Рацiональнi, iррацiональнi, степеневі, показникові, логарифмiчнi, 
тригонометричні вирази та їхні перетворення 
Означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними. 
Означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, 
тотожності. Означення одночлена та многочлена, правила додавання, 
вiднiмання i множення одночленів та многочленів. Формули скороченого 
множення. Розклад многочлена на множники. Означення алгебраїчного 
дробу, правила виконання дій з алгебраїчними дробами. Означення та 
властивості логарифма, десятковий i натуральний логарифми, основна 
логарифмічна тотожність. Означення синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса числового аргументу. Основна тригонометрична тотожність 
та наслідки з неї. Формули зведення, формули додавання та наслідки з 
них. 
 
 
ІІ.2 РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI І ЇХ СИСТЕМИ 
 
Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, 
логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, неpiвності та їx системи. 
3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до розв'язування 
текстових задач 
Рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з 
однією змінною. Нepiвність з однією змінною, означення розв'язку 
нepiвнocтi з однією змінною. Означення розв'язку системи рівнянь з 
двома змінними та методи їх розв'язань. Рівносильні рівняння, 



 

 

нерівності та їх системи. Методи розв'язування раціональних, 
ірраціональних, показникових, логарифмiчних, тригонометричних 
рівнянь. 3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до 
розв'язування текстових задач. 
 
 
ІІ.3 ФУНКЦIЇ 
 
Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi та 
триroнометричнi функції, їх основні властивості. Числові 
послiдовностi 

Означення функції, область визначення, область значень функції, графік 
функції. Способи задання функцій, основні властивості та графіки 
функцій, указаних у назві теми. Означення функції, оберненої до заданої. 
Означення арифметичної та геометричної прогресій. Формули n-го члена 
арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми n перших членів 
арифметичної та геометричної прогресій. Формула суми нескінченної 
геометричної прогресії зі знаменником |q| < 1. 3астосування понять та 
формул суми арифметичної та геометричної прогресії до розв'язування 
текстових задач. 
 
Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні 
елементарних функцій. Правила диференціювання. Дослідження 
функції за допомогою похідної. Побудова графiкiв функцій 
Означення похідної функції в точці, фізичний та геометричний зміст 
похідної. Рівняння дотичної до графіка функції в точці. Таблиця похідних 
елементарних функцій. Правила знаходження похідної суми, добутку, 
частки двох функцій. Правило знаходження похідної складеної функції. 
Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку, екстремуми 
функції. Знаходження найбільшого i найменшоro значень функції на 
проміжку. Розв’язання основних типів задач прикладного спрямування за 
допомогою похідної. 

 

Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного 
інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій 
Означення первicної функції, визначеного інтеграла, криволінійної 
трапеції. Таблиця первісних функцій, правила знаходження первісних. 
Формула Ньютона – Лейбнiца. Застосування визначеного інтеграла до 
обчислення площ криволінійних трапецій та розв’язання основних типів 
задач прикладного спрямування 
 
 

ІІІ.4 ЙМОВІРНІСТЬ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ, ВИБІРКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ), АНАЛІЗ ДІАГРАМ ТА ГРАФІКІВ 
 
Означення перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та 



 

 

добутку. Класичне означення ймовiрностi події, найпростiшi випадки 
обчислення ймовірностей подій. Означення вибіркових характеристик 
рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення). 
Графiчна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної 
інформації. Аналіз діаграм та графіків. 
 
 
ІІ. 5 ПЛАНIМЕТРIЯ 

 
Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості 

Поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута. Аксіоми 
планiметрiї. Суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута. Властивості 
суміжних та вертикальних кутів та властивість бісектриси кута. 
Паралельні та перпендикулярні прямі. Перпендикуляр і похила, 
серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої. Ознаки 
паралельності прямих. Теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса. 
Розв’язання основних типів задач із прикладною складовою. 
 

Коло та круг 
коло, круг та їх елементи. Центральні, вписані кути та їх властивості. 
Властивості двох хорд, що перетинаються. Дотичні до кола та її 
властивості. 
 
Трикутники 

Види трикутників та їх основні властивості. Ознаки рівності трикутників. 
Медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості. Теорема про 
суму кутів трикутника. Нерівність трикутника. Середня лінія трикутника та 
її властивості. Коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в 
трикутник. Теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного 
трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного 
трикутника. Теорема синусів. Теорема косинусів. Розв’язання основних 
типів задач із прикладною складовою. 
 
Чотирикутник 
Чотирикутник та його елементи. Паралелограм та його властивості. 
Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх 
властивості. Середня лінія трапеції та її властивість. Вписані в коло та 
описані навколо кола чотирикутники. Розв’язання основних типів задач із 
прикладною складовою. 
 
Многокутник 
Многокутник та його елементи, опуклий многокутник. Периметр 
многокутника, сума кутів опуклого многокутника. Поняття правильного 
многокутника та його властивості. Вписані в коло та описані навколо 
кола многокутники. Розв’язання основних типів задач із прикладною 
складовою. 



 

 

Геометричні величини та їх вимірювання 
довжина відрізка, кола та його дуги. Величина кута, вимірювання кутів. 
Периметр многокутника. Формули для обчислення площі трикутника, 
паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, 
круга, кругового сектора. Розв’язання основних типів задач із 
прикладною складовою. 
 
Координати та вектори на площині 
прямокутна система координат на площині, координати точки. Формула 
для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення 
координат середини відрізка. Рівняння прямої та кола. Поняття вектора, 
довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора. 
Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число. Скалярний 
добуток векторів та його властивості. Формула для знаходження кута між 
векторами, що задані координатами. Умови колінеарності та 
перпендикулярності векторів, що задані координатами. Розв’язання 
основних типів задач із прикладною складовою. 
 
Геометричні перетворення 
Основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, 
симетрія відносно точки і відносно прямої, поворот, паралельне 
перенесення, перетворення подібності, гомотетія). Ознаки подібності 
трикутників. Відношення площ подібних фігур. Розв’язання основних 
типів задач із прикладною складовою. 
 

 

ІІ. 6 СТЕРЕОМЕТРIЯ 
 
Прямі та площини у просторі 
Аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї. Взаємне розміщення прямих у просторі, 
прямої та площини у просторі, площин у просторі. Ознаки паралельності 
прямих, прямої і площини, площин. Паралельне проектування. Ознаки 
перпендикулярності прямої і площини, двох площин. Проекція похилої на 
площину, ортогональна проекція. Відстань від точки до площини. Ознака 
мимобіжності прямих. Кут між прямою та площиною, площинами. 
Розв’язання основних типів задач із прикладною складовою. 
 

Многогранники, тіла і поверхні обертання 

Поняття двогранного кута, лінійного кута двогранного кута. 
Многогранники та їх елементи. Основні види многогранників: призма, 
паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда. Тіла і поверхні обертання та їх 
елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, 
зрізаний конус, куля, сфера. Комбінації геометричних тіл. Формули для 
обчислення площ поверхонь, об’ємів многогранників i тіл обертання. 
Розв’язання основних типів задач із прикладною складовою. 
 



 

 

Координати та вектори у просторі 
Прямокутна система координат у просторі, координати точки. Формула 
для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення 
координат середини відрізка. Поняття вектора, довжина вектора, 
колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора. Додавання, 
віднімання векторів, множення вектора на число. Скалярний добуток 
векторів та його властивості. Формула для знаходження кута між 
векторами, що задані координатами. Умови колінеарності та 
перпендикулярності векторів, що задані координатами. Розв’язання 
основних типів задач із прикладною складовою. 
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III СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВІДПОВІДЕЙ 

 

ІІІ.1 ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

Вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди. 
Перелік питань, який пропонується, вимагає наявності теоретичних 
понять з математики, навичок вмінь з розв’язання типових задач з 
переліку тем та застосування отриманих знань для рішення практичних 
задач. 

Вступне випробування з математики у формі індивідуальної усної 
співбесіди складається з двох частин: 

- перша складається з чотирьох запитань, відповіді на які вимагають 
нескладних розрахунків із обиранням правильної відповіді з трьох 
запропонованих; 
- друга частина містить одне запитання із формулювання означень та 
основних властивостей математичних понять. 

ІІІ.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 
 

Абітурієнт повинен продемонструвати вміння із виконання 
математичних розрахунків та перетворення виразів, із побудови 
математичних моделей реальних об'єктів, процесів i явищ та іх 
подальшого дослідження засобами математики, із аналізу отриманих 
даних, що подані в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах. 

Вступне випробування з математики у формі індивідуальної усної 
співбесіди складається сумарно з 6 запитань у двох частинах. Для 
кожного із 3 запитань першої розрахункової частини оцінювання 
проводиться за шкалою: від 1 до 4 балів – в разі надання вірної відповіді 
(із 3 запропонованих) та в залежності від обгрунтування кожного із кроків 
розв’язання, 0 балів – в протилежному випадку. Для кожного із 3 
запитань другої частини оцінювання проводиться за шкалою: від 1 до 6 
балів – в залежності від повноти, раціональності та обгрунтування 
відповіді на поставлене завдання або теоретичне запитання, 0 балів – в 
протилежному випадку.  

Максимальна оцінка згідно результатів вступного випробування 
становить 30 балів та згідно таблиці переводу у 200-бальну систему та 
може скласти 200 балів. 
 
 
 
 



 

 

Таблиця переведення тестових балів з математики національного 
мультипредметного тесту до шкали 100-200 

Тестовий бал 
Бал за шкалою 

100-200 

1 100 

2 110 

3 118 

4 125 

5 128 

6 131 

7 134 

8 136 

9 138 

10 140 

11 142 

12 144 

13 146 

14 148 

15 149 

16 150 

17 151 

18 152 

19 154 

20 156 

21 159 

22 162 

23 165 

24 168 

25 172 

26 176 

27 180 

28 185 

29 192 

30 200 
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