
 

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Алгебра  
1. Натуральні числа i нуль. Читання i запис натуральних чисел. 

Порівняння натуральних чисел. Додавання, вiднiмання, множення та 

дiлення натуральних чисел. 

2. Подiльнicть натуральних чисел. Дiльники i кратнi натурального числа. 

Парнi i непарнi числа. 

3. Ознаки подiльностi на 2, 3, 5, 9, 10. Дiлення з остачею. 

4. Простi i складенi числа. Розкладання натурального числа на простi 

множники. Найбiльший спiльний дiльник, найменше спiльне кратне. 

5. 3вичайнi дроби. Порiвняння звичайних дробiв. Правильний i 

неправильний дрiб. Цiла та дробова частина числа. 

6. Основна властивiсть дробу. Скорочення дробу. Oсновні задачi на 

дроби. 

7. Cepeднє арифметичне кiлькох чисел. 

8. Степiнь з натуральним i рацiональним показником. Арифметичний 

кopiнь та його властивостi. 

9.  Логарифми та їхні властивостi. Основна логарифмiчна тотожнicть. 

10. Одночлен i многочлен. Дiї над ними. Формули скороченого множення. 

11. Многочлен з однiєю змiнною. Корiнь многочлена (на прикладi 

квадратного тричлена). 

12. Прямокутна система координат. Координати точки. 

13. Поняття функцiї. Способи задання функцiї. Область визначення, 

область значень функцiї. Функцiя, обернена до даної. Складена 

функція. Графiк функцiї. 

14. Зростання i спадання функцiї; перiодичнiсть, парнiсть, непарнiсть. 

15. Достатня умова зростання (спадання) функцiї на промiжку. 

16. Поняття екстремуму функцiї. Необхiдна умова екстремуму функцiї. 

17. Найбiльше i найменше значення функцiї на промiжку. 

18. Лінійна функція, її графік та властивості. 

19. Функції 
x

k
y = , її графік та властивості. 

20. Функції xy = , її графік та властивості. 

21. Квадратична функція, її графік та властивості. 

22. Функція Qnxy n
∈= , . 

23. Функція 1,0, ≠〉= aaay x  



24. Функція 1,0,log ≠〉= aaxy a  

25. Функція xy sin= . 

26. Функція xy cos= . 

27. Функція tgxy = . 

28. Функція ctgxy = . 

29. Формули зведення. 

30. Формули додавання та їх наслідки. 

31. Тригонометричнi функцiї подвiйного аргументу. 

32. Перетворення суми і різниці однойменних тригонометричних функцій 

та формули перетворення добутку тригонометричних функцій в суму. 

33. Рiвняння. Розв’язування рiвнянь, коренi рiвняння. Рiвносильнi 

рiвняння. 

34. Нерiвностi. Розв’язування нерiвностей. Рiвносильнi нерiвностi. 

35. Cистеми рiвнянь i системи нерiвностей. Розв’язування систем. 

Розв’язок системи. Рiвносильнi системи рiвнянь. 

36. Арифметична прогресiя. Формули n-го члена i суми n перших членiв 

прогресії. 

37. Геометрична прогресiя. Формули n-го члена i суми n перших членiв 

прогресiї. Нескінченна геометрична прогресія зі знаменником |q|<1 та її 

сума. 

38. Означення похiдної, її фiзичний та геометричний змiст. 

39. Похiднi суми, добутку, частки  функцій. 

40. Перестановки (без повторень), розміщення (без повторень), комбінації 

(без повторень). Комбінаторні правила суми і добутку. 

 

Геометрiя 

1. Пряма, промiнь, вiдрiзок, ламана; довжина вiдрiзка. Кут, величина 

кута. 

2. Вертикальнi та сумiжнi кути. Паралельнi прямi. Рівність і подібність 

геометричних фігур. Вiдношення площ подiбних фiгур. 

3. Приклади перетворення геометричних фiгур, види симетрiї. 

4. Вектори. Операцiї над векторами. Координати вектора. 

5. Координати точки. Формула координат середини відрізка. 

6. Многокутник. Опуклий многокутник. Вершини, сторони, дiагоналi 

многокутника. 

7. Трикутник. Види трикутникiв. Медiана, бiсектриса, висота трикутника, 

їхні властивостi. 



8. Спiввiдношення мiж сторонами та кутами прямокутного трикутника. 

9. Паралелограм, його основні властивості. 

10. Прямокутник, його основні властивості. 

11. Ромб, його основні властивості. 

12. Квадрат, його основні властивості. 

13. Трапецiя, її основні властивості. 

14. Теорема Фалеса. 

15. Середня лінія трикутника, трапеції. 

16. Коло i круг. Центр, дiаметр, радiус, хорда, сiчна. Дотична до кола. Дуга 

кола. Сектор, сегмент. 

17. Центральнi та вписанi кути, їхні властивості. 

18. Теорема синусів. 

19. Теорема косинусів. 

20. Формули площ квадрата, прямокутника, трикутника, паралелограма, 

трапецiї. 

21. Довжина кола і довжина дуги кола. Радiанна мiра кута. Площа круга і 

площа сектора. 

22. Площина. Паралельнi площини та площини, що перетинаються. 

23. Паралельнiсть прямої і площини. 

24. Кут прямої з площиною. Перпендикуляр до площини. 

25. Двограннi кути. Лiнiйний кут двогранного кута. Перпендикулярнiсть 

двох площин. 

26.  Многогранники. Вершини, ребра, грані, діагоналі многогранника. 

Пряма і похила призми. Правильна призма. Паралелепіпеди, їхні види. 

27. Многогранники. Вершини, ребра, грані, діагоналі многогранника. 

Піраміда. Правильна піраміда. Паралелепіпеди, їхні види. 

28. Циліндр, його елементи. Площа поверхні і об’єм. 

29. Конус, його елементи. Площа поверхні і об’єм. 

30. Сфера і куля, їх елементи. Площа поверхні і об’єм. 

 


