


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма складена відповідно до загальноосвітніх програм підготовки з 

математики для базової загальної середньої освіти при вступі на спеціальність 

013 Початкова освіта. Прийом абітурієнтів для здобуття ОКР «Молодший 

спеціаліст» за спеціальностю 013 Початкова освіта проводиться за результатами 

вступних випробувань з математики. Вони проводяться в усній формі.  

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок за програмою підготовки для базової 

загальної середньої освіти, необхідних для опанування нормативних і 

варіативнихдисциплін фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 

013 Початкова освіта.  

Вимоги до здібностей і підготовленності абітурієнтів.  

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для 

підготовки за ОКР «Молодший спеціаліст» абітурієнти повинні мати базову 

загальну середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками з математики.  

До навчальних дисциплін, з яких проводиться співбесіда відносяться: 

алгебра і геометрія. Програма з математики для вступників до вищих навчальних 

закладів І та ІІ рівнів акредитації складається з трьох рівнів розділів. Перший з 

них містить перелік основних понять і фактів алгебри і геометрії, що їх повинні 

знати вступники для успішного розв’язання практичних завдань; другий – 

теореми і формули, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів 

визначається останнім розділом. В третьому розділі перелічено основні 

математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.  

На іспити з математики вступник до вищого навчального закладу І та ІІ 

рівнів акредитації повинен знати:  

1) чітке знання математичних означень і теорем, основних формул арифметики, 

алгебри і геометрії, вміння доводити теореми і виводити формули;  

2) вміння чітко висловлювати математичну думку усно та в письмовій формі:  

3)   впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими 

програмою,вміння застосовувати їх при розв‘язанні задач. 

 



ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

З МАТЕМАТИКИ 

І.Основні математичні поняття і факти 

Арифметика і алгебра 

Дійсні числа. Їх запис у вигляді десяткового дробу.  

 Десяткові дроби. Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових 

дробів. Основні задачі на відсотки.  

 Додатні і від’ємні числа. Додавання, віднімання, множення і ділення додатних 

і від’ємних чисел.  

 Раціональні числа. Запис раціональних чисел у вигляді десяткових дробів.  

 Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення 

буквених виразів. Обчислення за формулами. Перетворення виразів:розкриття 

дужок, зведення подібних доданків.  

 Поняття про пряму та обернену пропорційну залежності між величинами. 

Пропорції. Основні властивість пропорції.  

 Прямокутна система координат на площині, точки на площині. Координати 

(абсциса і ордината). Формула відстала між двома точками площини, заданими 

координатами.  

 Поняття про ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їх 

властивості.  

 Одночлен. Піднесення одночлена до степеня.  

 Многочлен. Степінь многочлена . Додавання, віднімання многочленів. 

Розкладання многочлена на множника.  

 Застосування формул скороченого множення для розкладання многочлена на 

множники.  

 Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчний 

дробів. Додавання, віднімання та ділення алгебраїчний дробів. Тотожні 

перетворення раціональних виразів.  

 Стандартний вигляд числа. Перетворення раціональних алгебраїчних виразів.  

Розв’язування раціональних рівнянь.  

Розв’язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, системи 

рівнянь.  

Розв’язування раціональних нерівностей, метод інтервалів.  

Функції. Область визначення і область значень функції. Способи за дання 

функції. Графік функції. Зростання і спадання функції. Парні і непарні функції.  

 

 



Геометрія 

Геометричні фігури. Поняття про аксіоми і теореми.  

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

перетинаються. Теореми про паралельність і перпендикулярність прямих.  

Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників (без доведення).  

 Поняття про подібність фігур.  

 Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. Приклади 

фігур, що мають симетрію.  

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

до прямої.  

 Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. 8. Довжина 

кола. Довжина дуги. Число π.  

 Поняття про площі, основні властивості площ. Відношення площ подібних 

фігур. Площа кута та його частин.  

Синус, косинус і тангенс кута.  

Розв’язування трикутників.  

Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома 

точками площини, заданими координатами.  

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

Добуток вектора на число та його властивості. Розкладання вектора за осями 

координат. Координата вектора. Скалярний добуток векторів та його 

властивості. Проекція вектора на осі координат.  

 

ІІ. Теоретичні питання до усного вступного випробування з математики 

 

Алгебра  

1. Степінь з цілим показником, його властивості.  

2. Корінь квадратний і його властивості.  

3. Формула n-го члена арифметичної прогресії.  

4. Формула n-го члена геометричної прогресії.  

5. Формула суми перших n членів арифметичної прогресії.  

6. Формула суми перших n членів геометричної прогресії.  

7. Функція у = kx , її властивості і графік.  

8. Функція y = k/x, її властивості і графік.  

9. Функція у = kx + b, її властивості і графік.  

10. Функція y = x n , її властивості і графік.  

11. Функція y = аx 2 + bх + с, її властивості і графік.  



12. Формули коренів квадратного рівняння.  

13. Формула запису квадратного тричлена у вигляді добутків лінійних 

множників.  

14. Формули скороченого множення:  

15. Розв’язування лінійних рівняння і таких, що зводяться до лінійних (на 

конкретних прикладах).  

16. Розв’язування лінійних нерівностей та систем лінійних нерівностей (на 

конкретних прикладах).  

17. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь.  

а1х+b1у=с1,  

а2х+b2у=с2.  

Геометрія  

1. Властивості рівнобедреного трикутника.  

2. Властивості бісектриси кута трикутника  

3. Ознаки паралельності прямих.  

4. Теорема про суму кутів трикутника.  

5. Властивості паралелограма і його діагоналей.  

6. Ознаки рівності та подібності трикутників.  

7. Властивості прямокутника, ромба, квадрата.  

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

9. Теорема про кут, вписаний у коло. 

10.  Властивості дотичної до кола.  

11.  Теорема Піфагора та наслідки з неї.  

12.  Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику.  

13.  Основні тригонометричні тотожності.  

14.  Значення синуса, косинуса кутів 00 ,300 , 450 , 600 ,900 .  

15.  Сума векторів та її властивості.  

16.  Скалярний добуток векторів і його властивості.  

17.  Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.  

18.  Рівняння прямої і кола.  

 



Теоретичні питання до усного вступного випробування з математики 

(на угорській мові ) 

Felvételi vizsga kérdései 

1. A számtani sorozat n-edik tagjának képlete.  

2. A mértani sorozat n-edik tagjának képlete.  

3. A számtani sorozat első n tagjainak összegének képlete.  

4. A mértani sorozat első n tagjainak összegének képlete.  

5. Az у = kx függvény grafikonja és tulajdonságai.  

6. Az у = kx + b függvény grafikonja és tulajdonságai.  

7. Az у = k/x függvény grafikonja és tulajdonságai.  

8. Az у = аx 2 + bх + с függvény grafikonja és tulajdonságai.  

9. A másodfokú egyenlet gyökeinek képlete.  

10.  A négyzetes háromtag tényezőkre való bontása.  

11.  A rövidített szorzás képletei.  

12.  Lineáris egyenletek és lineárisra visszavezethető egyenletek megoldása 

(konkrét példák alapján).  

13.  Lineáris egyenlőtlenségek megoldása (konkrét példák alapján).  

14.  Lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldása (konkrét példák alapján).  

15.  A kétváltozós lineáris egyenletekrendszerek megoldása.  

16.  Az egész kítevőjű hatvány és tulajdonságai.  

17.  A négyzetgyök és tulajdonságai.  

18.  Az egyenlőszárú háromszög és tulajdonságai.  

19.  A szög szögfelezöje és tulajdonságai.  

20.  Az egyenesek párhuzamosságának ismertetőjelei. 

21.  A háromszög szögeinek összege.  

22.  A háromszögek egybevágóságának, a háromszögek hasonlóságának ismertetőjelei.  

23.  A paralelogramma és átlóinak tulajdonságai.  

24.  A téglalap, rombusz és négyzet tulajdonságai. 

25.  A háromszög köré írt, a háromszögbe írt körvonal.  

26.  Kerületi szögról szóló tétel.  

27.  A körvonal érintőjének tulajdonságai.  

28.  Pithagoras tétele és következményei.  

29.  Néhány szög sinusának, cosinusának és tangensének értéke (00 , 300 , 

450 , 600 , 900 ).  

30.  Mértani középarányosok a derékszögű háromszögben.  

31.  Trigonometriai alapazonosságok.  

32.  A paralelogramma, háromszög és trapéz területe.  

33.  Vektorok összeadása és tulajdonságai.  

34.  Vektorok skaláris szorzata.  

35.  A körvonal és az egyenes egyenlete. 



III. Основні вміння і навички 

Вступник повинен: 

  Впевнено володіти обчислювальним навичками при виконанні дій з 

раціональними числами(натуральними,цілими,звичайними і десятковими 

дробами). Уміти виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних 

виразів(многочленів,дробовораціональних виразів,які містять степені і 

корені),тригонометричних виразів. Уміти розв'язувати рівняння ,нерівності та їх 

системи першого і другого степенів і ті,що зводяться до них,а також розв'язувати 

задачі за допомогою рівнянь та їх систем. Уміти будувати графіки функцій, 

передбачених програмою. Уміти зображати геометричні фігури і виконувати 

найпростіші побудови на площині. Володіти навичками вимірювання і 

обчислення довжин,кутів і площ,які використовуються для розв'язання різних 

практичних задач. Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при 

розв'язуванні задач на обчислення та доведення.  
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