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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вивчення математики має сприяти формуванню в абітурієнтів 

загальнонавчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки, 

критичності мислення, здатності відчувати красу ідеї, методу розв’язання 

задачі або проблеми, таких людських якостей, як наполегливість, сила волі, 

здатність до переборення труднощів, чесність, працелюбство та ін. 

Незамінні можливості математики у вихованні алгоритмічної культури 

як здатності діяти за заданим алгоритмом, а також самостійно конструювати 

нові алгоритми на основі аналізу й узагальнення послідовності виконуваних 

операцій і дій, що ведуть до шуканого результату. 

Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне 

використання історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення 

математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне 

ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну 

складову загальнолюдської культури. На дохідливих змістовних прикладах 

слід показувати учням, як розвивалися математичні поняття і відношення, 

теорії й методи.  

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 

Навчання математики спрямоване на досягнення таких цілей: 

• формування в абітурієнтів математичних знань як невід’ємної 

складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного 

життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і 

методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного 

засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності; 

• інтелектуальний розвиток абітурієнтів, розвиток їхнього логічного 

мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з даних 

передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо; 



• опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою 

для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й 

достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження 

навчання. 

Програма з математики для вступників має за мету систематизувати та 

узагальнити знання за курс 5-8 класів. Матеріал, що є предметом розгляду, є 

основою подальшого вивчення математики середньої школи та запорукою 

успішного вивчення більш складних математичних дисциплін. 

На іспиті з математики вступник повинен показати:  

а) чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань 

правил, ознак, теорем, передбачених програмою; 

б) вміння точно і стисло висловити математичну думку в усній і письмовій 

формах, використовувати відповідну символіку; 

в) впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, 

передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв'язанні задач і 

вправ.  

 

В результаті вивчення курсу слухач підготовчих курсів повинен знати:  

1. Правила виконання арифметичних дії над числами, заданими у вигляді 

десяткових і звичайних дробів. 

2. Правила виконання тотожних перетворень многочленів, алгебраїчних 

дробів, виразів, що містять степеневі й тригонометричні функції.  

3. Вимоги до побудови графіків лінійної, квадратичної, степеневої й 

тригонометричних функцій.  

4. Основні методи розв'язання рівнянь й нерівностей першого та другого 

ступеня, а також рівнянь й нерівностей, що зводяться до них; розв'язань 

системи рівнянь і нерівностей першого і другого ступеня й ті, що зводяться 

до них. 

5. Методи складання рівнянь і систем рівнянь.  



6. Геометричні відомості для розв'язуванні алгебраїчних задач, правила 

застосування методів алгебри й тригонометрії при розв'язуванні 

геометричних задач.  

8. Теоретичні відомості про операції над векторами (додавання й віднімання 

векторів, множення вектора на число) і користуватися властивостями цих 

операцій.  

11. Означення та формулювання основних теорем курсу математики 5-8 

класів. 

 

В результаті вивчення курсу слухач підготовчих курсів повинен вміти:  

1. Виконувати арифметичні дії над числами, заданими у вигляді десяткових і 

звичайних дробів; користуватися калькулятором і таблицями для проведення 

обчислень.  

2. Виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, 

виразів, що містять степеневі й тригонометричні функції.  

3. Будувати графіки лінійної, квадратичної, степеневої й тригонометричних 

функцій.  

4. Розв'язувати рівняння й нерівності першого та другого ступеня, а також 

рівняння й нерівності, що зводяться до них; розв'язувати системи рівнянь і 

нерівностей першого і другого ступеня й ті, що зводяться до них; 

найпростіші рівняння й нерівності.  

5. Розв'язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь.  

6. Зображувати геометричні фігури на площині й виконувати найпростіші 

побудови на площині.  

7. Використовувати геометричні відомості при розв'язуванні алгебраїчних 

задач, а методи алгебри й тригонометрії при розв'язуванні геометричних 

задач.  

8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання й віднімання 

векторів, множення вектора на число) і користуватися властивостями цих 

операцій.  



11. Розв'язувати найпростіші задачі теорії комбінаторики, теорії 

ймовірностей та статистики.  

 

ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ  
 

Структура курсу спрямована на постійну демонстрацію взаємозв’язку 

шкільного курсу математики з такими предметами як “Фізика”, „Хімія”, 

“Інформатика”. 

 



ІV. ЗМІСТ КУРСУ 

 

Розділ 1. Алгебра 

 

Тема 1. Одночлени і многочлени 

Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за 

дужки. Спосіб групування. Використання формул скороченого множення. 

Різниця та сума кубів. Використання декількох способів одночасно. 

 

Тема 2. Раціональні вирази 

Ділення степенем і одночленів. Ділення і дроби. Основна властивість дробу. 

Додавання та віднімання дробів. Множення дробів. Ділення дробів. 

Піднесення до степеня раціональних дробів. Тотожні перетворення 

раціональних виразів. 

 

Тема 3. Квадратні корені і дійсні числа 

Функція 2xy   та її графік. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний 

корінь. Ірраціональні числа. Множина дійсних чисел. Арифметичний 

квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних 

коренів. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. 

Функція xy  , її властивості і графік. 

 

Тема 4. Квадратні рівняння 

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування. Формула 

коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Квадратний тричлен, його 

корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Властивість 

квадратного тричлена з невід’ємним дискримінантом. Розв’язування 

раціональних рівнянь, які зводяться до квадратних. Розв’язування текстових 

задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до 

квадратних. 

 



Тема 5. Нерівності  

Властивості числових нерівностей. Розв’язування нерівностей з однією 

змінною. Системи нерівностей з однією змінною. Основні методи доведення 

нерівностей. 

 

Тема 6. Функції і графіки 

Функції. Перетворення графіків функцій. Квадратична функція. графіки 

функцій та нерівності. Графічне розв’язування систем рівнянь. Властивості 

функцій: парність і непарність, зростання і спадання, нулі і проміжки 

знакосталості. 

 

Тема 7. Послідовності 

Числові послідовності. Способи завдання числових послідовностей. Формула 

n-го члена. Арифметична і геометрична прогресії. Формули n-го члена і суми 

n перших членів прогресії. Нескінченна геометрична прогресія.  

 

Тема 8. Елементи прикладної математики 

Математичне моделювання. Наближені обчислення. Відсоткові розрахунки. 

Формула складних відсотків. Статистичні дані. Способи подання даних. 

Частота. Середні значення. 

 

 

Розділ 2. Геометрія 

 

Тема 1. Трикутник 

Ознаки рівності трикутників. Сума кутів трикутника. Медіана, бісектриса, 

висота трикутника. Теорема Піфагора. Теорема косинусів. Теорема синусів. 

Основні тригонометричні тотожності. Синус, косинус, тангенс і котангенс як 

функції кута від 0 до 180. Співвідношення між основними 

тригонометричними функціями. Формули для знаходження площі 



трикутника. Формула для знаходження площі чотирикутника через його 

діагоналі та кут між ними. 

 

Тема 2. Чотирикутники  

Паралелограм і його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, 

квадрат та їх властивості. Трапеція, види і властивості трапеції. Середня лінія 

трапеції, її властивості. Теорема Фалеса.  

 

Тема 3. Декартові координати на площині 

Координати середини відрізка. Відстань між точками. Рівняння прямої. 

Рівняння кола. Перетин прямої та кола. Загальне рівняння кривої на площині. 

 

Тема 4. Вписані та описані чотирикутники 

Дуга кола. Центральний кут кола. Градусна міра дуги. Вписаний кут і його 

властивості. Існування кола, описаного навколо чотирикутника. Існування 

кола, вписаного в чотирикутник. 

 

Тема 5. Правильні многокутники 

Правильні многокутники та їх властивості. Формули радіусів вписаних і 

описаних кіл правильних многокутників. Побудова правильних 

многокутників. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його 

частин. 

 

Тема 6. Вектори на площині 

Скалярні й векторні величини. Поняття вектора. Модуль і напрям вектора. 

Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. 

Множення вектора на число. Колінеарні вектори. Скалярний добуток 

векторів і його властивості. 

 

 

 

 



Тема 7. Геометричні перетворення 

Поняття про перетворення фігури. Рух (переміщення) фігури і його 

властивості. Рівність фігур. Паралельне перенесення. Симетрії відносно 

точки та прямої. Поворот. Гомотетія та її властивості. Перетворення 

подібності та його властивості. Площі подібних фігур. 

 

Тема 8. Площі фігур 

Поняття площі. Площа прямокутника. Площі простих фігур. Площі подібних 

фігур. Площа круга. 
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