
 
 
 
 



ПРОГРАМА     З     МАТЕМАТИКИ 
на   основі   повної  загальної середньої освіти   (11 кл.) 

На екзамені з математики вступник до навчального закладу повинен показати: 

      а ) чітке знання математичних означень і теорем, основних формул алгебри і 

геометрії, вміння  доводити  теореми  і  виводити  формули; 

      б ) вміння   чітко  висловлювати  математичну  думку  усно та  в  письмовій  

формі; 

      в ) впевнене  володіння  основними  вміннями і навичками,передбаченими  

програмою, вміння  застосовувати  їх  при  розв’язуванні  задач. 

 

АЛГЕБРА  І  ПОЧАТКИ  АНАЛІЗУ 

Функції, їх властивості і графіки 

Дійсні числа. Похибки наближень і обчислень. Обчислення з 

наближеними даними. Відсоткові розрахунки.  

Числові функції. Способи задання функцій. Графік функції. 

Перетворення графіків функцій. Монотонність, парність і непарність 

функцій. Обернена і складена функції. Границя і неперервність функцій. 

Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня, його 

властивості. Функція .n xy   Степені з раціональними показниками, їхні 

властивості. Перетворення виразів, які містять корені та степені з 

раціональними показниками. 

Степенева функція, її властивості і графік. Ірраціональні рівняння. 

Тригонометричні функції 

Тригонометричні функції кута. Радіанне вимірювання кутів. 

Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між 

тригонометричними функціями одного аргументу.  

Формули зведення. Тригонометричні функції суми та різниці двох 

кутів. Тригонометричні функції подвійного аргументу. Сума та різниця 

синусів і косинусів.  

Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних 

функцій. Найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності. Гармонічні 

коливання. Тригонометричні рівняння. 



Показникова і логарифмічна функції 

 

Степінь із довільним дійсним показником та її властивості. Властивості та 

графіки показникової функції. Похідна показникової функції. 

Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної функції. 

Похідна логарифмічної та степеневої функцій. 

Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. Похідна та її 

застосування 

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні 

найпростіших функцій.  Правила диференціювання. Похідні степеневих і 

тригонометричних функцій. Похідні складених функцій. Друга похідна і її 

фізичний зміст. 

Диференціал і його геометричний зміст. Застосування диференціала до 

наближених обчислень. 

 Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків. 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку. 

Інтеграл та його застосування 

Первісна та її властивості. Найпростіші диференціальні рівняння. 

Рівняння показникового зросту та вирівнювання. Рівняння гармонічних 

коливань. 

 Інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Основні властивості та 

обчислення інтеграла.  

Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла. 

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики 

Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність 

події. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. 

Перестановки, розміщення, комбінації. 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє 

значення. Графічне представлення  інформації про вибірку.    

  



Рівняння, нерівності та їх системи 

Методи розв’язування рівнянь з одною змінною. Рівняння з параметрами.  

Методи розв’язування нерівностей з однією змінною.  

Системи рівнянь та методи їх розв’язування. 

ГЕОМЕТРІЯ 

Прямі і площини у просторі 

Основні поняття, аксіоми  стереометрії і найпростіші наслідки із них. 

Взаємне розміщення двох прямих у просторі. Паралельне проектування і 

його властивості. Зображення фігур у стереометрії. Паралельність прямої і 

площини. Паралельність площин.  

Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність площин. 

Ортогональне проектування. Вимірювання відстаней у просторі. 

Вимірювання кутів у просторі. 

Вектори і координати 

Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора на складові.  

Прямокутні координати в просторі. Дії над векторами, що задані 

координатами. Формули для обчислення довжини вектора, кута між 

векторами, відстані між двома точками. 

Рівняння площини, сфери. Системи лінійних рівнянь і нерівностей. 

Поняття про задачі лінійного програмування.  

Геометричні тіла і поверхні 

Геометричне тіло та його поверхня. Рівність і подібність тіл.  Циліндри і 

призми. Конуси і піраміди. Многогранники. Правильні многогранники. Куля 

і сфера. Площина, дотична до сфери. Тіла обертання. 

Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл 

Об’єм тіла. Об’єм призми та циліндра. Обчислення об’єму тіла за 

площами його паралельних перерізів. Об’єм тіла обертання. Об’єм кулі, 

піраміди та конуса. Площа поверхні призми, піраміди, многогранника. 


