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ВСТУП 

 

Програма призначена для проведення вступного іспиту з математики. 

Головною метою проведення іспиту є об'єктивне та неупереджене оцінювання 

рівня навчальних досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний 

заклад. 

Вступники до Донецького Національного технічного університету  

повинні знати: 

- означення, терміни і поняття елементарної математики;  

- теореми про властивості об’єктів алгебричних та геометричних 

об’єктів;  

- алгебричні і тригонометричні функції, їх властивості та графіки;  

- властивості рівнянь і нерівностей, формули коренів лінійного 

квадратного та найпростіших тригонометричних рівнянь;  

- формули для площ і об’ємів геометричних фігур;  

- основні формули комбінаторики і класичного визначення 

ймовірностей.  

Повинні вміти: 

-  виконувати арифметичні дії над числами, заданими у вигляді десяткових 

i звичайних дробів; 

- виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, 

виразів, що містять степеневі, показникові, логарифмічні й тригонометричні 

функції.  

- будувати графіки лiнiйної, квадратичної, степеневої, показникової, 

логарифмiчної й тригонометричних функцій;  

- розв'язувати рівняння й нерiвностi першого та другого степеня, а також 

рiвняння й нерiвностi, що зводяться до них; розв'язувати системи рiвнянь i 

нерiвностей першого i другого степенів й тi, що зводяться до них; найпростiшi 

рiвняння й нерiвностi, що мають степеневі, показникові, логарифмічні та 

тригонометричнi функції; 

- розв'язувати задачі на складання рівнянь i систем рівнянь;  

- зображувати геометричнi фiгури на площинi й виконувати найпростiшi 

побудови на площинi;  

- використовувати геометричнi вiдомостi при розв'язуваннi алгебраїчних 

задач, а методи алгебри й тригонометрiї при розв'язуваннi геометричних задач;  

- виконувати на площинi операцiї над векторами (додавання й вiднiмання 

векторiв, множення вектора на число) i користуватися властивостями цих 

операцiй; 

- застосовувати похідну при дослiдженнi функції на зростання (спадання), 

на екстремуми i для побудови графiкiв функцій; 

-  застосовувати інтеграл для обчислення площ фігур; 

- розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачi та обчислювати 

ймовiрностi випадкових подiй. 
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1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

 

РОЗДІЛ 1. ЧИСЛА І ВИРАЗИ [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9] 

 

ТЕМА 1.1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), 

порівняння чисел та дії з ними. Числові множини та співвідношення між 

ними). Властивості дії з дійсними числами. Правила порівняння дійсних чисел. 

Ознаки подільності на 2,5 та 10. Ознаки подільності на 3 та 9. Правила 

знаходження найбільшого спільного дільника та найменшого спільного кратного 

чисел. Правила округлення цілих чисел і десяткових дробів. Означення кореня n-

го степеня та арифметичного кореня n-го степеня. Властивості коренів. Означення 

степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості.  

ТЕМА 1.2. Відношення та пропорції. Відсотки. Відношення. Основна 

властивість відношення. Пропорція. Члени пропорції. Основна властивість 

пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції. Означення 

відсотка. Правила виконання відсоткових розрахунків. 

ТЕМА 1.3. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, 

логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. Означення 

області допустимих значень змінних виразу зі змінними. Означення тотожно 

рівних виразі, тотожного перетворення виразу, тотожності. Означення одночлена 

та многочлена. Правила додавання, віднімання і множення одночленів та 

многочленів. Формули скороченого множення (різниця квадратів двох виразів, 

квадрат (куб) двочлена). Застосування формул скороченого множення для 

розкладання многочленна на множники. Означення алгебраїчного дробу. Правила 

виконання дії з алгебраїчними дробами. Означення та властивості логарифма, 

десяткового та натурального логарифмів. Означення синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числового аргументу. Тригонометричні тотожності: формули 

зведення, формули додавання, формули подвійного аргументу, (формули 

перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток, формули 

пониження степеня, формули перетворення добутку тригонометричних функцій 

на суму, формули половинного аргументу). 

 

РОЗДІЛ 2. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХНІ СИСТЕМИ [1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9]  
ТЕМА 2.1. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, степеневі, 

показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їхні 

системи. Рівняння з однією змінною, означення кореня (розв’язку) рівняння з 

однією змінною. Нерівність з однією змінною, означення розв’язку нерівності з 

однією змінною. Система рівнянь та її розв’язок. Розв’язування систем. 

Рівносильні рівняння, нерівності та їхні системи. Методи розв’язування , 

раціональних, ірраціональних, логарифмічних, тригонометричних рівнянь, 

нерівностей. Розв’язування рівнянь.. Основні властивості рівнянь. Лінійні 
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рівняння та їх розв’язування. (Рівняння з модулем). Розв’язування задач за 

допомогою лінійних рівнянь. 

 

РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9] 

ТЕМА 3.1. Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості. 

Формула n-х членів арифметичної прогресії. Геометрична прогресія, її 

властивості Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n членів 

геометричної прогресії. Нескінченно спадна геометрична прогресія. Сума 

нескінченно спадної геометричної прогресії. Розв’язування вправ і задач на 

прогресії, в тому числі прикладного змісту. 

ТЕМА 3.2. Функціональна залежність. Лінійна, квадратичні, степеневі, 

показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їхні основні 

властивості. Означення функції, область визначення, область значення, графік 

функції. Зростання (спадання) функції на проміжку. Способі завдання функції, 

основні властивості та графіки функції. Означення функції, оберненої до заданої. 

ТЕМА 3.3. Похідна функції, її геометричній та фізичній зміст. Похідна 

елементарних функцій. Правила диференціювання. Означення похідної 

функції в точці. Геометричній та фізичній зміст похідної. Похідні елементарних 

функцій. Правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функції. 

Правила знаходження похідної складеної функції. 

ТЕМА 3.4. Дослідження  функції за допомогою похідної. Побудова 

графіків функцій. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. 

Екстремуми функції. Означення найбільшого і найменшого значень функції. 

ТЕМА 3.5. Первісна та визначений інтеграл. Означення первісної і 

невизначеного інтеграла. Таблиця первісних. Основна властивість первісної. 

Правило знаходження первісних. Приклади задач, що приводять до поняття 

інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона – Лейбніца. Застосування 

інтеграла до обчислення площ та об’ємів геометричних фігур. 

 

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ. ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ 

ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ [3, 6, 7, 8, 9] 

ТЕМА 4.1. Перестановки. Розміщення. Комбінації. Ймовірність 

випадкової події. Вибіркові характеристики. Означення перестановки, 

комбінації, розміщень. Комбінаторні правила суми та добутку. Класичне 

означення ймовірності події, найпростіші випадки підрахунку ймовірностей події. 

Статистика та її методи. Набір експериментальних даних, вибірка. Наочне 

представлення статистичного розподілу. Точковий та інтервальний розподіл 

частот. Полігон та гістограма. Мода і медіана. Середні значення: середнє 

значення. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

РОЗДІЛ 1. ПЛАНІМЕТРІЯ [4-9] 

 

ТЕМА 1.1. Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості. Поняття 

точки та прямої, їхні властивості. Поняття променя, відрізка, ламаної, кута. 

Аксіоми планіметрії. Суміжні й вертикальні кути, їхні властивості. Бісектриса 

кута. Паралельні й перпендикулярні прямі та їхні властивості. Терема Фалесу. 

ТЕМА 1.2. Коло та круг. Коло, круг та їхні властивості. Центральні, вписані 

кути та їхні властивості. Властивості двох хорд, що перетинаються. Дотична до 

кола та її властивості.  

ТЕМА 1.3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений 

трикутник та його властивість. (Обернена теорема). Висота, бісектриса і медіана 

трикутника. Властивість медіани рівнобедреного трикутника. Сума кутів 

трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості. Прямокутний 

трикутник. (Ознаки рівності прямокутних трикутників). Нерівність трикутника. 

Середня лінія трикутника та її властивості. ). Коло, описане навколо трикутника. 

Дотична до кола та її властивості. (Властивість бісектриси кута). Коло вписане у 

трикутник. Теорема Піфагору. Співвідношення між сторонами і кутами 

прямокутного трикутника. Теорема синусів, теорема косинусів.  

ТЕМА 1.4. Чотирикутники. Чотирикутник та його елементи. Паралелограм 

і його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх 

властивості. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника та її властивості. 

Трапеція. Середня лінія трапеції та її властивості. Вписані в коло та описані 

навколо кола чотирикутники. 

ТЕМА 1.5. Многокутники. Ламана. Довжина ламаної. Многокутник та його 

елементи. Периметр многокутника. Опуклі й не опуклі многокутники. Сума кутів 

опуклого многокутника. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і 

описаних кіл правильних многокутників.  

ТЕМА 1.6. Геометричні величини та їх вимірювання.  Довжина відрізку, 

кола та його дуги. Величина куту, вимірювання куту. Площа трикутника, 

чотирикутника, многокутника, круга, кругового сектора, сегмента. 

ТЕМА 1.7. Декартові координати та вектори на площині. Прямокутна 

система координат на площині, координати середини відрізка. Відстань між двома 

точками із заданими координатами. Рівняння кола і прямої. Вектор. Модуль і 

напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання 

векторів. Властивості додавання. Множення вектора на число, його властивості. 

Колінеарні та перпендикулярні вектори. Кут між векторами. Скалярний добуток 

векторів, його властивості. Розв’язування задач за допомогою координат та 

векторів. 

ТЕМА 1.8. Геометричні перетворення. Основні види та зміст геометричних 

перетворень на площині. Ознаки подібності трикутників. Відношення площ 

подібних фігур. 
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РОЗДІЛ 2. СТЕРЕОМЕТРІЯ [4-9] 

 

ТЕМА 2.1. Пряма та площини у просторі. Аксіоми та теореми стереометрії. 

Розміщення двох прямих у просторі. Прямі, що перетинаються, паралельні. 

Мимобіжні прямі. Ознака паралельності прямих. Розміщення прямої та площини 

у просторі. Пряма і площина, що перетинаються, паралельні прямі і площина. 

Ознака паралельності прямої та площини. Розміщення двох площин у просторі. 

Площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності 

площин. Властивості паралельних площин. Паралельне проектування, його 

властивості. Зображення просторових фігур на площині. Перпендикулярність 

прямих і площин. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність 

прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини. (Побудова 

перпендикулярних прямої та площини). Властивості прямої та площини, 

перпендикулярних між собою. Перпендикуляр та похила. Теорема про три 

перпендикуляри. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності 

площин. Властивості перпендикулярних площин. Відстані у просторі (від точки 

до площини, від прямої до площини, (від точки до фігури), між паралельними 

площинами,(між мимобіжними прямими, між двома фігурами). (Ортогональне 

проектування, його застосування у технічному кресленні). 

ТЕМА 2.2. Многогранники, тіла й поверхні обертання. Двогранні кути. 

Лінійний кут двогранного кута (Многогранні кути). Многогранник та його 

елементи. Опуклі многогранники. Паралелепіпед. Призма і піраміда. Пряма і 

правильна призма. Правильна піраміда. Перерізи многогранників, їх побудова. 

Площі бічної та повної поверхонь призми і піраміди. Правильні многогранники. 

(Симетрія правильних многогранників). Тіла обертання. Поняття про тіло і 

поверхню обертання. Циліндр і конус. Осьові перерізи циліндра та конуса. 

Перерізи циліндра і конуса площиною, паралельною основі. Уписані й описані 

призми та піраміди. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Дотична площина до 

сфери. Об’єми тіл. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єми 

многогранників: паралелепіпеда, призми, піраміди. Об’єми тіл обертання: 

циліндра, конуса, кулі (та її частин). (Відношення об’ємів подібних тіл). Площі 

поверхонь тіл обертання. Площі бічної та повної поверхонь циліндра і конуса. 

Площа сфери. Комбінації геометричних тіл. Уписані і описані многогранники і 

тіла обертання. Розв’язування задач на комбінації просторових фігур.  

ТЕМА 2.3. Координати і вектори у просторі. Прямокутна система 

координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. Рух у 

просторі та його властивості. Симетрії, паралельне перенесення. Перетворення 

подібності та його властивості. Подібність і геометрія просторових фігур. Кути в 

просторі (між мимобіжними прямими, між прямою і площиною, між площинами). 

(Площа ортогональної проекції многокутника). Вектори у просторі. Рівність 

векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Додавання, 
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віднімання векторів, множення вектора на число та їх властивості. (Кут між 

векторами. Скалярний добуток векторів). 
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7. Збірник задач з математики для вступників до вузу / В.К. Єгерев, В.В. 

Зайцев, Б.А. Кордемський та ін.; За ред. М.Л. Сканаві / Пер. з рос.: Є.В. 

Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – К.: Вища школа, 1992. – 145 с.  

8. Мазур К.Г. Тестові задачі з математики. Алгебра і початки аналізу: Навч. 

посіб. / К.Г. Мазур, О.К. Мазур, В.В. Ясінський. – К.: Фенікс, 2001. – 600с.  

9. Математика. Типові тестові завдання. Збірник / А.Р. Гальперін, О.Я. 

Михеєв: Навч. посіб. – Х.: Факт, 2008. 
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Критерії оцінки результатів 

фахового вступного випробування з математики 

  

для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  

 

 Тест вступного випробування з математики складається із завдань чотирьох 

форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення 

відповідності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю, а також завдань 

відкритої форми з короткою відповіддю. 

 Загальна кількість завдань тесту – 33, на виконання яких абітурієнтам буде 

відведено 180 хвилин. 

При перевірці виконання вступного випробування за відповіді на кожне 

питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 

Форма 1:  

Завдання з вибором однієї правильної відповіді - до кожного завдання вам буде 

запропоновано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний.  

Тест містить 20 завдань цієї форми (від № 1 до № 20), що будуть оцінені у 0 або 1 

тестовий бал 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 виставляється, якщо вказано правильну відповідь 

0 
виставляється, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано 

більше однієї відповіді, або відповіді не надано 
 

Форма 2: 

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) - до кожного завдання 

подано інформацію, позначену цифрами (праворуч) і буквами (ліворуч). Щоб 

правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

У тесті буде 4 завдання цієї форми (від № 21 до № 24), що будуть оцінені в 

0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 
виставляється за кожну правильно встановлену відповідність (логічну 

пару) 

0 
виставляється, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або 

відповіді на завдання не надано. 

 

Форма 3: 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю - під час виконання цих 

завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка 

вказана в умові завдання, до бланка відповідей.. 

Тест містить 6 завданій цієї форми (від № 25 до № 30), що оцінюється в 0, 1 або 2 

тестових бали. Завдання 25, 26 є структурованими і складаються з двох частин  
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Кількість 

балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів (завдання 

25, 26) 

1 виставляється за кожну правильну відповідь 

0 виставляється, якщо зазначено обидві неправильні відповіді або 

відповіді на завдання не надано 
 

Кількість 

балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів (завдання 

27-30) 

2 якщо надано правильну відповідь 

0 виставляється, якщо надано неправильну відповідь або відповіді на 

завдання не надано 
 

Форма 4: 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю - під час виконання цих 

завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка 

вказана в умові завдання, до бланка відповідей. 

Тест містить 3 завдання цієї форми (від № 31 до № 33). Завдання 31, 32 

оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали; завдання 33 - в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів. 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів (завдання з геометрії) 

4 

Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування 

та зазначено усі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено 

рисунок, який відповідає розв’язанню завдання. 

3 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. 

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. / Рисунок 

може бути відсутній. / Можливі 1–2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, 

перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу 

розв’язування. / Отримана відповідь може бути неправильною 

2 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з 

ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунок 

може бути відсутній. / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, 

що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана 

відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише 

частина завдання) 

1 У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи 

розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Рисунок може 

бути відсутній. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не 

повністю 

0 Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його 

розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 

 
Кількість 

балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів (завдання з алгебри і 

початків аналізу) 

4 Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування 

3 Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. Деякі із ключових моментів розв’язування обґрунтовано 

недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають 

на правильність відповіді 

2 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з 
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ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунок 

може бути відсутній. / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, 

що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана 

відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише 

частина завдання) 

1 У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи 

розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана 

відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю 

0 Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його 

розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 

 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів (завдання з 33) 

6 Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування 

5 Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. Деякі із ключових моментів розв’язування обґрунтовано 

недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають 

на правильність відповіді 

4 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з 

ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо. 

Можливі 1–2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не 

впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь 

може бути неправильною 

3 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з 

ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі 1–2 помилки або описки 

в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність 

подальшого ходу розв’язування. 

Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана 

правильно лише частина завдання) 

2 У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи. Ключові 

моменти розв’язування не обґрунтовано. Можливі помилки в обчисленнях або 

перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана 

відповідь може бути неповною або неправильною 

1 У послідовності ходу розв’язування присутні лише деякі етапи розв’язування. 

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь 

неправильна або завдання розв’язане не повністю 

0 Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його 

розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним 0 вище критеріям. 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування з математики формується 
залежно від набраних за відповіді на питання балів наведених в таблиці  
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Таблиця відповідності тестових балів, отриманих абітурієнтами під час 

вступного фахового випробування з математики, рейтинговій оцінці (за шкалою 
100-200 балів). 

 
Тестовий 

бал 

Балл 100-200 Тестовий 

бал 

Балл 100-200 Тестовий 

бал 

Балл 100-

200 

Тестовий 

бал 

Балл 100-

200 

0 не склав 16 120 32 164 48 186 

1 не склав 17 123 33 166 49 187 

2 не склав 18 126 34 168 50 188 

3 не склав 19 129 35 170 51 189 

4 не склав 20 132 36 172 52 190 

5 не склав 21 135 37 174 53 191 

6 не склав 22 138 38 176 54 192 

7 не склав 23 141 39 177 55 193 

8 не склав 24 144 40 178 56 194 

9 не склав 25 147 41 179 57 195 

10 не склав 26 150 42 180 58 196 

11 100 27 153 43 181 59 197 

12 106 28 156 44 182 60 198 

13 108 29 158 45 183 61 199 

14 112 30 160 46 184 62 200 

15 116 31 162 47 185   

        

 
 
 
 

 

 


