
ВСТУП 
 

1. Математика. 

2. Анотація навчальної дисципліни. Програма з математики на 2021–2022 
навчальний рік (зміст, структуру та логіку курсу) для слухачів вечірньої та 
суботньої форм навчання підготовчого відділення розроблена з урахуванням 
вимог чинної програми з математики для 5-9 класів. 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: 

Математика 
Алгебра 
Геометрія (планіметрія) 

2.1. Місце навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Математика» є 
обов’язковою дисципліною при вступі до Оптико-механічного коледжу та 
коледжу Геологорозвідувальних технологій. 

2.2. Предметом навчальної дисципліни є вивчення математичних об’єктів та 
їх властивостей. 

3. Тип. Дисципліна «Математика» є нормативним курсом для слухачів 
підготовчого відділення, викладається впродовж І та ІІ семестру в обсязі 
164  акад. год., зокрема: теоретичні заняття – 84 год., контрольні роботи, іспит – 
6  год.; самостійна робота – 74 год. 

4. Формою підсумкового контролю є іспит. 

5. Термін вивчення дисципліни – 9 місяців. 

6. Мета і завдання навчальної дисципліни: 
- підвищення рівня знань з математики майбутнім абітурієнтам 
- систематизація знань з математики 
- підготовка слухачів до складання вступного випробування 

Після завершення навчання слухачі підготовчого відділення мають знати 

теоретичний та практичний матеріал: 

- натуральні числа; дії з натуральними числами; степінь натурального числа 
з натуральним показником; числові вирази; буквені вирази та формули; 
рівняння 

- звичайні дроби; правильні та неправильні дроби; звичайні дроби і ділення 
натуральних чисел; мішані числа; десятковий дріб; арифметичні дії з 
десятковими дробами; відсотки 

- дільники та кратні натурального числа; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10; 
пропорція; відсоткове відношення двох чисел; відсоткові розрахунки 

- ймовірність випадкової події 
- додатні та від’ємні числа; цілі числа; раціональні числа; степінь з 

натуральним показником; властивості степеня з натуральним показником 
- формули квадрата двочлена, різниці квадратів, суми і різниці кубів 
- лінійна функція, її графік та властивості 
- система двох лінійних рівнянь з двома змінними 
- елементарні графіки 
- квадратні рівняння; теорема Вієта та обернена до неї теорема; квадратний 

тричлен; розкладання квадратного тричлена на лінійні множники 
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- числові нерівності; основні властивості числових нерівностей; нерівності зі 
змінними 

- основні правила комбінаторики; частота та ймовірність випадкової події 
- числові послідовності; арифметична та геометрична прогресії, їх 

властивості 
- трикутник і його елементи; висота, бісектриса і медіана трикутника; види 

трикутників 
- коло; круг; дотична до кола, її властивість; коло, описане навколо 

трикутника; коло, вписане в трикутник 
- чотирикутник, його елементи; паралелограм, його властивості й ознаки; 

прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості; трапеція 
- синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника 
- теорема Піфагора 
- перпендикуляр і похила, їх властивості 
- многокутник та його елементи 
- площі прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, трапеції 
- синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° 
- рівняння кола і прямої 
- формули для знаходження площі трикутника 
- вектор; скалярний добуток векторів 
- геометричні тіла: призма, піраміда, циліндр конус, куля; приклади 

розгорток 

7. Попередні умови – базова освіта (9 класів). 

8. Методи викладання – репродуктивний, проблемно-орієнтаційний. 

9. Методи оцінювання – тематичне оцінювання, іспит. 

10. Мова викладання – українська. 

11. Форми поточного контролю – 12-ти бальна система. 
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12. Система оцінювання слухачів підготовчого відділення у 2021/2022 

навчальному році 

 

№ 

п/п 
тип завдань 

номери 
завдань 
у тесті 

кількість 
завдань 
цього 
типу 

оцінка за 
правильну 

відповідь, число 
балів 

макси-
мальна 

оцінка за 
даний тип 

завдань 

1 З вибором однієї 
правильної 
відповіді 

1–15 15 1 – за кожну 
правильну 
відповідь 

15 

2 На встановлення 
відповідностей 

16–20 5 1 – одна правильна 
відповідь  
2 – дві правильні 
відповіді  
3 – три правильні 
відповіді  
4 – чотири 
правильні 
відповіді  

20 

3 З розгорнутою 
відповіддю  

21 1 0–5 5 

  усього 40 тестових балів 
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Таблиця відповідності тестового бала, обрахованого за 40-бальною 
шкалою, екзаменаційній шкалі у 200 балів. 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

іспит за 

рейтинговою 

шкалою  

(100-200 балів) 

Оцінка за 

іспит за 12-

бальною 

шкалою 

Тестовий бал 

Відсоток 

правильних 

відповідей 

Відмінно 

200 12 40 100% 

199 11,5 39 97,5 

198 11 38 95 

197 10,5 37 90-92,5 

196 10,5 36 90-92,5 

195 10 35 85-87,5 

194 10 34 85-87,5 

Добре 

192 9,5 33 77,5-82,5 

190 9,5 32 77,5-82,5 

188 9,5 31 77,5-82,5 

185 9 30 70-75 

182 9 29 70-75 

179 9 28 70-75 

176 8,5 27 62,5-67,5 

173 8,5 26 62,5-67,5 

170 8,5 25 62,5-67,5 

167 8 24 55-60 

164 8 23 55-60 

161 8 22 55-60 

158 7,5 21 47,5-52,5 

155 7,5 20 47,5-52,5 

152 7,5 19 47,5-52,5 

149 7 18 42,5-45 

144 7 17 42,5-45 

Задовільно 

140 6,5 16 37,5-40 

136 6,5 15 37,5-40 

132 6 14 32,5-35 

128 6 13 32,5-35 

124 5,5 12 27,5-30 

119 5,5 11 27,5-30 

116 5 10 22,5-25 

113 5 9 22,5-25 

Прохідний бал 110 4,5 8 17,5-20 

Не задовільно 

107 4,5 7 17,5-20 

104 4 6 12,5-15 

100 4 5 12,5-15 

не склав – не склав 1-2-3-4 менше 10% 

 



 5 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. Основні математичні поняття і факти 
 

Арифметика і алгебра 
 

1.  Поняття про пряму пропорційну залежність між величинами. Пропорції. 

Основна властивість пропорції. Розв'язування задач за допомогою 

пропорцій. 

2.  Прямокутна система координат на площині, точки на площині. 

Координати (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками 

площини, заданими координатами. 

3.  Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їх властивості. 

Почленне додавання та множення числових нерівностей. 

4.  Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення 

многочленів. Розкладання многочлена на множники. 

5.  Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого 

множення для розкладання многочлена на множники. 

6.  Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні 

множники. 

7.  Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних 

дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення алгебраїчних дробів. 

Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів. 

8.  Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим 

показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення 

виразів із степенями. 

9.  Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості 

квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня. 

10. Арифметична та геометрична прогресії. Формули п-точлена та суми 

п перших членів прогресій. 

11. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. 

Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. 

Розв'язування раціональних рівнянь. 

12. Системи рівнянь. Розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома 

змінними та його геометрична інтерпретація. Розв'язування найпростіших 

систем, одне рівняння яких першого, а друге – другого степеня. 

Розв'язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем 

рівнянь. 

13. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з 

однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією 

змінною.  
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14.  Функції. Область визначення і область значень функції. Способи 

задання функції. Графік функції. 

15.  Функції: y kx b  , y kx , 2y x , ky
x

 ,  2y ax bx c   ,  y x , 

їх властивості та графіки. 

Геометрія 

16.  Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і прямі, 

що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні 

прямі. Теореми про паралельність і перпендикулярність прямих. 

17.  Трикутник. Властивості, рівнобедреного трикутника. Сума кутів 

трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї. 

18.  Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, 

ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція та її властивості. Правильні 

многокутники. 

19.  Коло і круг. Дотична до кола та її властивості. 

20.  Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане 

навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в 

трикутник. 

21.  Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників. 

22.  Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників 

(без доведення). 

23.  Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. 

Приклади фігур, що мають симетрію. 

24.  Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки. 

25.  Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від 

точки до прямої. 

26.  Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. Довжина 

кола. Довжина дуги. Число п. 

27.  Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, 

трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. 

Площа круга та його частин. 

28.  Синус, косинус і тангенс кута. 

29.  Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

Теореми синусів і косинусів. Розв'язування трикутників. 

30.  Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома 

точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола. 

31.  Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні 

вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та 

його властивості. Координати вектора. 
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II. Основні формули і теореми 

Алгебра 

1.  Формула п-точлена арифметичної і геометричної прогресій. 

2.  Формула п перших членів арифметичної і геометричної прогресій. 

3.  Функція y kx , її властивості і графік. 

4.  Функція ky
x

 , її властивості і графік. 

5.  Функція; y kx b  , її властивості і графік. 

6.  Функція ny x , її властивості і графік. 

7.  Функція 2y ax bx c   , її властивості і графік. 

8.  Формули коренів квадратного рівняння. 

9.  Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників 

10.  Формули скороченого множення:   
2 2 2a b a ab b    , 

     2 2a b a b a b    . 

11.  Розв'язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних. 

12.  Розв'язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей. 

13.  Розв'язування систем двох лінійних рівнянь 

1 1 1a x b y c  , 2 2 2а х b y c  . 

 

Геометрія 
 

14.  Властивості рівнобедреного трикутника. 

15.  Властивості бісектриси кута. 

16.  Ознаки паралельності прямих. 

17.  Теорема про суму кутів трикутника. 

18.  Властивості паралелограма і його діагоналей. 

19.  Ознаки рівності, подібності трикутників. 

20.  Властивості прямокутника, ромба, квадрата. 

21.  Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника. 

22.   Властивості дотичної до кола. 

24.  Теорема Піфагора та наслідки з неї. 

25.  Значення синуса, косинуса кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. 

26.  Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

27.  Сума векторів та її властивості. 

28.  Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. 

29.  Рівняння кола. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧНИХ, КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ  
 

№
 т

е
м

и
 

№
 з

а
н

я
т
т
я

 

Тема Теоретичні 
Контрольні 

роботи, 
іспит 

СРС 

1 1 Натуральні числа. Дії з 
натуральними  числами. Степінь 
натурального числа з 
натуральним показником. Числові 
вирази. Буквені вирази та 
формули. 

2  2 

2 2 Звичайні дроби. Мішані числа. 
Додавання і віднімання звичайних 
дробів з однаковими 
знаменниками. Десятковий дріб. 
Арифметичні дії з десятковими 
дробами. 

2  2 

3 3 Дільники та кратні натурального 
числа. Ознаки подільності на 2, 3, 
5, 9, 10. Відношення. Основна 
властивість відношення. 
Масштаб. Пропорція.  

2  2 

4 4-5 Одночлен. Многочлен. Степінь 
многочлена. Формули квадрата 
двочлена, різниці квадратів, суми 
і різниці кубів. Розкладання 
многочленів на множники. 

4  4 

5 6-7 Раціональні вирази. Раціональні 
дроби. Основна властивість 
раціонального дробу. 

4  4 

6 8-9 Лінійні рівняння. Квадратні 
рівняння. Формула коренів 
квадратного рівняння. 

4  2 

7 10-11 Теорема Вієта та обернена до неї 
теорема. 
Квадратний тричлен. Розкладання 
квадратного тричлена на лінійні 
множники. 
Розв’язування рівнянь, які 
зводяться до квадратних. 

4  4 

8 12 Контрольна робота №1  2  
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9 13-14 Лінійна функція та її графік. 

Функція 
k

у
х

 , її графік і 

властивості. 

Функція 2y x , її графік і 

властивості. Функція y x , її 

графік і властивості. 

4  4 

10 15-16 Система двох лінійних рівнянь з 
двома змінними. 
Розв’язування систем двох 
лінійних рівнянь з двома 
змінними: графічним способом; 
способом підстановки; способом 
додавання. 

4  4 

11 17-18 Числові нерівності. Основні 
властивості числових нерівностей. 
Нерівності зі змінними. Лінійні 
нерівності з однією змінною. 
Системи лінійних нерівностей з 
однією змінною Квадратна 
нерівність. Система двох рівнянь 
з двома змінними. 

4  4 

12 19-20 Нулі функції, проміжки 
знакосталості, зростання і 
спадання функції, найбільше та 
найменше значення функції. 
Перетворення графіків функцій. 

4  2 

13 21-22 Арифметична прогресія, її 
властивості. Формули n-го члена 
арифметичної прогресії. Формули 
суми перших n-членів 
арифметичної прогресії.  

4  4 

14 23-24 Геометрична прогресія, її 
властивості. Формули n-го члена 
геометричної прогресії. Формули 
суми перших n-членів 
геометричної прогресії. 
Нескінченна геометрична 
прогресія та її сума при |q|<1. 

4  4 

15 25-28 Розв’язання тестових задач 8  4 

16 29 Контрольна робота № 2.  2  

17 30 Геометричні фігури. Точка, 
пряма, відрізок, промінь, кут та їх 
властивості. Вимірювання 
відрізків і кутів. Бісектриса кута. 
Відстань між двома точками. 
Суміжні та вертикальні кути, їх 
властивості. 

2  2 
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Паралельні та перпендикулярні 
прямі, їх властивості. 

18 31 Перпендикуляр. Відстань від 
точки до прямої. Кут між двома 
прямими, що перетинаються. 
Кути, утворені при перетині двох 
прямих січною. Ознаки 
паралельності прямих. 
Властивості кутів, утворених при 
перетині паралельних прямих 
січною. 

2  2 

19 32-33 Трикутник і його елементи. 
Висота, бісектриса і медіана 
трикутника. 
Види трикутників. Рівнобедрений 
трикутник, його властивості та 
ознаки. 
Нерівність трикутника. 
Співвідношення між сторонами і 
кутами трикутника. 
Сума кутів трикутника. Зовнішній 
кут трикутника та його 
властивості. 
Рівність геометричних фігур. 
Ознаки рівності трикутників. 
Ознаки рівності прямокутних 
трикутників. Властивості 
прямокутних трикутників. 

4  4 

20 34-35 Коло. Довжина кола. Круг. Площа 
круга. Круговий сектор.  
Дотична до кола, її властивість. 
Коло, описане навколо 
трикутника. 
Коло, вписане в трикутник.  

4  4 

21 36-37 Теорема Фалеса. Середня лінія 
трикутника, її властивості. 
Середня лінія трапеції, її 
властивості. 
Узагальнена теорема Фалеса.  
Подібні трикутники. 
Ознаки подібності трикутників.  
Застосування подібності 
трикутників. 

4  4 

22 38-39 Чотирикутник, його елементи. 
Сума кутів чотирикутника. 
Паралелограм, його властивості й 
ознаки. Прямокутник, ромб, 
квадрат та їх властивості. 
Трапеція. 

4  4 
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23 40-41 Синус, косинус, тангенс гострого 
кута прямокутного трикутника. 
Теорема Піфагора. 
Перпендикуляр і похила, їх 
властивості. 
Співвідношення між сторонами і 
кутами прямокутного трикутника. 

4  4 

24 42-43 Многокутник та його елементи. 
Опуклі многокутники. 
Сума кутів опуклого 
многокутника. 
Многокутник, вписаний у коло, і 
многокутник, описаний навколо 
кола. 
Поняття площі многокутника. 
Основні властивості площі 
многокутника. 

4  4 

25 44 Іспит  2  

26 45 Узагальнююче заняття 2   

Всього 84 6 74 
 

 

Загальний обсяг – 164 годин, у тому числі: 

Теоретичних занять – 84 год., 

Контрольних робіт, іспитів – 6 год., 

Самостійна робота – 74 год. 
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АРИФМЕТИКА. АЛГЕБРА 

Заняття 1. (2 год.) 

1. Натуральні числа. 

2. Дії з натуральними числами.  

3. Степінь натурального числа з натуральним показником. 

4. Числові вирази. 

5. Буквені вирази та формули. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Властивість степеня, раціональне обчислення використовуючи властивості дій. 

Рекомендована література: 1. 
 

Заняття 2. (2 год.) 

1. Звичайні дроби. 

2. Мішані числа. 

3. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. 

4. Десятковий дріб. 

5. Арифметичні дії з десятковими дробами. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Приклади на обчислення комбіновані (звичайний та десятковий дріб). 

Рекомендована література: 1. 
 

Заняття 3. (2 год.) 

1. Дільники та кратні натурального числа. 

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

3. Відношення. 

4. Основна властивість відношення.  

5. Масштаб. 

6. Пропорція. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Розв’язання задач на подільність, НСК, НСД, пропорція. 

Рекомендована література: 2. 
 

Заняття 4. (2 год.) 

1. Одночлен. 

2. Многочлен. 

3. Степінь многочлена. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Спрощення алгебраїчних виразів. 

Рекомендована література: 2; 3. 
 

Заняття 5. (2 год.) 

1. Формули квадрата двочлена, різниці квадратів, суми і різниці кубів. 

2. Розкладання многочленів на множники 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Спрощення виразів, використовуючи ФСМ 

Рекомендована література: 2; 3. 
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Заняття 6. (2 год.) 

1. Раціональні вирази. 

2. Раціональні дроби. 

3. Основна властивість раціонального дробу. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Спрощення раціональних виразів. 

Рекомендована література: 2; 3. 

 

Заняття 7. (2 год.) 

1. Спрощення раціональних виразів. 

2. Використання формули скороченого множення. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Спрощення раціональних виразів з використанням ФСМ. 

Рекомендована література: 2; 3; 4. 

 

Заняття 8. (2 год.) 

1. Лінійні рівняння. 

2. Властивості лінійних рівнянь. 

3. Графічне розв’язання лінійних рівнянь. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Побудова графіків елементарних функцій. 

Рекомендована література: 3; 4. 

 

Заняття 9. (2 год.) 

1. Квадратні рівняння. 

2. Формула коренів квадратного рівняння. 

3. Рівняння, які зводяться до квадратних. 

 

Заняття 10. (2 год.) 

1. Теорема Вієта та обернена до неї теорема. 

2. Квадратний тричлен. 

3. Розв’язання квадратних рівнянь різними методами. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Квадратні рівняння та задачі на складання квадратних рівнянь. 

Рекомендована література: 4. 

 

Заняття 11. (2 год.) 

1. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. 

2. Спрощення раціональних виразів, використовуючи розклад квадратного 

тричлена. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Раціональні вирази, квадратні рівняння, раціональні найпростіші рівняння. 

Рекомендована література: 6; 4. 
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Заняття 12. (2 год.) 

Контрольна робота № 1. 

 

Заняття 13. (2 год.) 

1. Лінійна функція та її графік. 

2. Функція 
k

y
x

 , її графік і властивості 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Побудова графіків функцій. 

Рекомендована література: 4; 5. 

 

Заняття 14. (2 год.) 

1. Функція 2y x , її графік і властивості. 

2. Функція y x , її графік і властивості. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Побудова графіків функцій 

Рекомендована література: 4; 5. 

 

Заняття 15. (2 год.) 

1. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. 

2. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним 

способом. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Рішення систем лінійних рівнянь, графіки функцій. 

Рекомендована література: 4; 5. 

 

Заняття 16. (2 год.) 

1. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом 

підстановки. 

2. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними  способом 

додавання. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Системи лінійних рівнянь. 

Рекомендована література: 4; 5. 

 

Заняття 17. (2 год.) 

1. Числові нерівності. 

2. Основні властивості числових нерівностей. 

3. Нерівності зі змінними.  

4. Лінійні нерівності з однією змінною. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Нерівності, проміжки знакосталості 

Рекомендована література: 4; 5. 
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Заняття 18. (2 год.) 

1. Системи лінійних нерівностей з однією змінною. 

2. Квадратна нерівність.  

3. Система двох рівнянь з двома змінними. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Системи нерівностей. 

Рекомендована література: 4; 5. 

 

Заняття 19. (2 год.) 

1. Нулі функції. 

2. Проміжки знакосталості. 

3. Зростання і спадання функції. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Властивості елементарних функцій. 

Рекомендована література: 4; 5. 

 

Заняття 20. (2 год.) 

1. Найбільше та найменше значення функції. 

2. Перетворення графіків функцій. 

Рекомендована література: 4; 5. 

 

Заняття 21. (2 год.) 

1. Арифметична прогресія, її властивості. 

2. Формули n-го члена арифметичної прогресії. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на арифметичну прогресію. 

Рекомендована література: 5. 

 

Заняття 22. (2 год.) 

1. Формули суми перших n-членів арифметичної прогресії. 

2. Властивості арифметичної прогресії. 

Домашнє завдання.(2 год.) 

Задачі на арифметичну прогресію. 

Рекомендована література: 5. 

 

Заняття 23. (2 год.) 

1. Геометрична прогресія, її властивості. 

2. Формули n-го члена геометричної прогресії. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Завдання на геометричну прогресію. 

Рекомендована література: 5. 
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Заняття 24. (2 год.) 

1. Формули суми перших n-членів геометричної прогресії.  

2. Нескінченна геометрична прогресія та її сума при | q | < 1. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Завдання на геометричну прогресію. 

Рекомендована література: 5. 
 

Заняття 25. (2 год.) 

1. Тестові задачі на рух. 
 

Заняття 26. (2 год.) 

1. Тестові задачі на відсотки. 
 

Заняття 27. (2 год.) 

1. Тестові задачі на роботу. 

Домашнє завдання.(2 год.) 

Задачі на роботу. 

Рекомендована література: 1-5. 
 

Заняття 28. (2 год.) 

1. Розв’язання тестових задач на складання систем рівнянь. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі різного типу. 

Рекомендована література: 1-5. 
 

Заняття 29. (2 год.) 

Контрольна робота № 2. 
 

Заняття 30. (2 год.) 

1.  Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. 

2.  Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. 

3.  Відстань між двома точками. 

4.  Суміжні та вертикальні кути, їх властивості. 

5.  Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Властивості геометричних фігур. 

Рекомендована література: 6. 
 

Заняття 31. (2 год.) 

1. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої.  

2. Кут між двома прямими, що перетинаються. 

3. Кути, утворені при перетині двох прямих січною.  

4. Ознаки паралельності прямих.  

5. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Властивості геометричних фігур. 

Рекомендована література: 6. 
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Заняття 32. (2 год.) 

1. Трикутник і його елементи.  

2. Висота, бісектриса і медіана трикутника. 

3. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.  

Домашнє завдання. (2 год.) 

Властивості трикутника. 

Рекомендована література: 6; 7. 

 

Заняття 33. (2 год.) 

1. Нерівність трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами 

трикутника. 

2. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості. 

3. Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників. 

4. Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних 

трикутників. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Властивості трикутника. 

Рекомендована література: 6; 7. 

 

Заняття 34. (2 год.) 

1. Коло. Довжина кола. 

2. Круг. Площа круга. 

3. Круговий сектор. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на обчислення елементів кола та круга. 

Рекомендована література: 6; 7. 

 

Заняття 35. (2 год.) 

1. Дотична до кола, її властивість. 

2. Коло, описане навколо трикутника. 

3. Коло, вписане в трикутник. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на обчислення елементів кола та круга. 

Рекомендована література: 6; 7. 

 

Заняття 36. (2 год.) 

1. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості. 

2. Середня лінія трапеції, її властивості. 

3. Узагальнена теорема Фалеса. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на властивості чотирикутників. 

Рекомендована література: 6; 7; 8. 
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Заняття 37. (2 год.) 

1. Подібні трикутники. 

2. Ознаки подібності трикутників. 

3. Застосування подібності трикутників. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Подібність фігур. 

Рекомендована література: 6; 7; 8. 
 

Заняття 38. (2 год.) 

1. Чотирикутник, його елементи.  

2. Сума кутів чотирикутника.  

3. Паралелограм, його властивості й ознаки.  

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на властивості чотирикутників. 

Рекомендована література: 6; 7 ;8. 
 

Заняття 39. (2 год.) 

1. Прямокутник. 

2. Ромб. 

3. Квадрат та їх властивості. 

4. Трапеція. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на властивості чотирикутників. 

Рекомендована література: 6; 7; 8. 
 

Заняття 40. (2 год.) 

1. Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. 

2. Теорема Піфагора. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на властивості прямокутного трикутника. 

Рекомендована література: 6; 7; 8; 9. 
 

Заняття 41. (2 год.) 

1. Перпендикуляр і похила, їх властивості. 

2. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на властивості  прямокутного трикутника. 

Рекомендована література: 6; 7; 8; 9. 
 

Заняття 42. (2 год.) 

1. Многокутник та його елементи. 

2. Опуклі многокутники. 

3. Сума кутів опуклого многокутника. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на властивості многокутника. 

Рекомендована література: 6; 7; 8; 9. 
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Заняття 43. (2 год.) 

1. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола. 

2. Поняття площі многокутника.  

3. Основні властивості площі многокутника. 

Домашнє завдання. (2 год.) 

Задачі на властивості многокутника. 

Рекомендована література: 6; 7; 8; 9. 

 

Заняття 44. (2 год.) 

Іспит. 

 

Заняття 45. (2 год.) 

Узагальнююче заняття. 
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ПРИКЛАД ТЕСТУз курсу «МАТЕМАТИКА» 

 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ  

До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив правильну 

відповідь.  

1. За якого значення m  вектори  2; 4a   та  ;2 1,5b m m  будуть 

перпендикулярними. 
 

А Б В Г  

1 2 3 4 1 бал 
 

2. В трикутнику АВС довжина сторони АВ дорівнює 6 см, а протилежний 

кут до цієї сторони дорівнює 300. Знайти радіус описаного кола навколо 

трикутника АВС. 
 

А Б В Г  

3 6 9 12 1 бал 
 

3. Знайти модуль різниці коренів рівняння: 22 5 7 0x x    
 

А Б В Г  

4,5 –2,5 2,5 –4,5 1 бал 
 

4. Обчислити координати вершини параболи 2 10 13y x x     
 

А Б В Г  

 5;12   12;5   12;5   12;5 

 1 бал 
 

5. Розв’язати рівняння: 3 7 11 ... 78x      
 

А Б В Г  

23 27 15 19 1 бал 
 

6. Спростити вираз:
2 2

1 7 2

49 7 14 49 7

m m

m m m m m

 
   

     
 

 

А Б В Г  

m

m

2

7
 

m

m

2

4
 

m

1
  

m

m 49
 

1 бал 
 

7. Радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, дорівнює 38  см. 

Знайти периметр шестикутника. 
 

А Б В Г  
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24 см 48 см 96 см 192 см 1 бал 

8. Обчислити:
2

53

53

53





 

А Б В Г  

7 53  1 1,5 5   3,5 1 бал 
 

9. Знайти суму всіх трицифрових чисел, кратних 4, та менших за 250. 

А Б В Г  

5872 4712 5762 6612 1 бал 
 

10. Якому многочлену дорівнює вираз    
2

20 5x x x   ? 

А Б В Г  
2 45 400x x   2 35 400x x 

 

22 45 400x x 
 

22 35 400x x 
 

1

 бал 
 

11. Розв’язати систему рівнянь: 
2 5 12

3 4 5

x y

x y

 


  
 

У відповідь запишіть суму 0 0х y , де  0 0х y  – розв’язок системи.  

А Б В Г  

1 3 5 7 1 бал 
 

12. Яка із запропонованих функцій спадає на проміжку  0; ? 

А Б В Г  

y x  
2

y
x

  2y x  
2

y
x

   
1 бал 

 

13. Скласти рівняння кола з центром у точці (2;–1) і радіусом 4. 

А Б В Г  
2 22 4x y 

 

2 22 16x y  

 

2 2( 2) ( 1) 16x y   

 

2 2( 2) ( 1) 16x y   

 

1 

бал 
 

14. Сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 15 см, а один з його кутів – 

1500. Знайти площу паралелограма. 

А Б В Г  

50 см2 37,5 см2 75 см2 75 3  см2 1 бал 
 

15. Знайти число, 10% якого дорівнюють значенню виразу: 

 
342

0
5

2

3

2

3

2

5

1
255,032 






























 

А Б В Г  

265 285 295 275 1 бал 
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ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб 

виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами 
(утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо вступник правильно зробив позначки на 

перетинах рядків  
(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці.  

Правильне виконання завдання оцінюється в 4 бала:  
1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару). 

16. Установити відповідність між умовами задач (1–4) і їх розв’язками (А–Д). 

1 

Знайти середню лінію рівнобічної 

трапеції, якщо бічна сторона 

дорівнює 8, а периметр 36 

А 20 

 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

2 

Знайти середню лінію рівнобічного 

трикутника, якщо бічна сторона 

дорівнює 6, а периметр 26 

Б 24 

3 

Знайти основу рівнобічного 

трикутника, якщо лінія, яка сполучає 

середини бічних сторін дорівнює 12 

В 14 

4 
Знайти суму основ трапеції, якщо 

середня лінія трапеції дорівнює 10 
Г 10 

  Д 7  

___________ бал  

17. Установити відповідність між умовами задач (1–4) і їх розв’язками (А–Д). 

1 
А(4;–5), В(–3;–1). Знайти довжину 

відрізка АВ 
А 9 2  

 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

2 

А(3;–5), В(–2;1). Знайти довжину 

радіуса кола, якщо відрізок АВ є 

діаметром. 

Б 26  

3 
А(2;4), В(–2;–4), С(4;2). Знайти 

довжину медіани АМ 
В 

61

2
 

4 

А(2;4), В(–2;–4), С(4;2). Знайти площу 

трикутника АВС, якщо висота 

проведена до сторони ВС дорівнює 3 

Г 65  

  
Д 6 2  

___________ бал 

18. Установити відповідність між заданими нерівностями (1–4) та 

множинами їх розв’язків (А–Д): 

1     013
2

 xxx  А  0;  

__________

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

2    0132  xxx  Б    ; 0 1  

3     013
2
 xxx  В  1;3  

4     013
22
 xxx  Г    10;3   

  Д    1;03   
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_ бал 

19. Установити відповідність між заданими виразами (1–4) та їхніми 

числовими значеннями (А–Д). 

 

1 3324   А –2 

 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

2 3347   Б –1 

3 33612   В 1 

4 223223   Г 2 

  Д 3 

___________ бал 

 

20. Установити відповідність між частками (1–4) та тотожно рівними їм 

дробами (А–Д). 

 

1 
1

2

1

1

1

1















 ааа
 А 1а  

 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

2 
1

2

1

1

1

1















 ааа
 Б 1а  

3 
2

1
а

а

а
а 










  В 

1

1

а
 

4 
121 2

2















аа

а

а

а
а  Г 

1

1

а
 

  
Д 

а1

1
 

 

 

ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ 

До уваги беруться логічність та точність розв’язку завдання.  

Максимальна оцінка за виконання завдання становить 5 бала.  

21. Сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює 4 6  см. 

Знайдіть сторону квадрата, вписаного в це коло. 

 

Розв’язок: 

                            

 

 

б

ал 
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