


АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

1. Дільники і кратні натурального числа. Парні і непарні числа. Ознаки 

подільності на 2, 5, 10, 3 і 9. Ділення з остачею. Прості і складені числа. 

Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший 

спільний дільник, найменше спільне кратне. 

2. Додатні і від’ємні числа. Модуль числа, його геометричний зміст. 

Порівняння додатних і від’ємних чисел. Додавання, віднімання, 

множення і ділення додатних і від’ємних чисел. 

3. Звичайні дроби. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова 

частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробів. Мішане 

число. Десятковий дріб. Правила округлення десяткового дробу. 

Періодичний дріб. Перетворення десяткового дробу у звичайний дріб. 

4. Математичні дії з дробовими числами. Зведення до спільного знаменнику 

та порівняння дробів. Додавання та віднімання дробів. Множення та 

ділення дробів. 

5. Поняття про пропорцію. Відсотки. Відсоткові розрахунки. Правила 

виконання відсоткових розрахунків. Формула складних відсотків. Задачі 

на відсотки. 

6. Пряма та обернена пропорційність. Графік прямої та оберненої 

пропорційності. 

7. Лінійні рівняння з однією змінною. Лінійне рівняння з двома змінними та 

його графік. Лінійні рівняння з модулем. Графічний розв’язок системи 

лінійних рівнянь з двома змінними. Системи лінійних рівнянь. Лінійне 

рівняння з модулем. 

8. Лінійні нерівності. Графічна інтерпретація. Розв’язування лінійних 

нерівностей. Лінійна нерівність з модулем. 

9. Степінь з натуральним, цілим та раціональним показниками. Степінь з 

від’ємним показником. Властивості степенів. Дії зі степеневими 

виразами. 



10. Корінь числа. Означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-

го степеня. Властивості кopeнів. Степінь з дробовим показником. Дії з 

коренями. Загальний вигляд графіку степеневої функції. 

11. Квадратні рівняння. Повні і неповні квадратні рівняння. Теорема Вієта. 

Рівняння, що зводяться до квадратних. Квадратний тричлен. 

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

многочленів. Формули скороченого множення. Розкладання многочленів 

на множники. Метод групування. Зведення до спільного знаменника. 

Тотожні перетворення раціональних виразів. Скорочення раціональних 

дробів. Рівносильні рівняння, рівняння-наслідок. 

13. Розв’язування систем рівнянь методом підстановки, додавання та 

множення. Рівняння вищих степенів. 

14. Ірраціональні рівняння. Піднесення до степеню. Оцінка. Область 

визначення. 

15. Доведення нерівностей. Оцінка максимального та мінімального значення 

виразів. Нерівності Коші та Коші-Буняковського. 

16. Графік квадратичної функції. Методи розв’язування квадратичних 

нерівностей. Метод інтервалів. 

17. Узагальнений метод інтервалів. Розв’язування дробових, ірраціональних 

та нерівностей вищих степенів. Нерівності з модулем - загальний підхід. 

18. Показникова функція. Загальний вигляд та властивості. Показникові 

рівняння та нерівності. 

19. Означення та властивості логарифма, десяткового та натурального 

логарифмів. Основна логарифмічна тотожність. 

20. Логарифмічна функція. Загальний вигляд та властивості. Логарифмічні 

рівняння та нерівності. 

21. Методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, 

логарифмічних, тригонометричних рівнянь і нерівностей. 



22. Узагальнене поняття функції. Область значень та область визначення. 

Зростання та спадання функції. Парні і непарні функції. Перетворення 

графіків стандартних функцій. 

23. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії: формула 

n-го елементу, сума n перших членів прогресії. Нескінчена геометрична 

прогресія. Формула суми нескінченної геометричної прогресії зі 

знаменником |q| < 1. 

24. Комбінаторика: перестановки, розміщення, сполуки. Елементи теорії 

ймовірностей. Метод математичної індукції. Статистичні характеристики 

рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення випадкової 

величини). 

25. Тригонометричні функції та їх графіки. Парність, непарність, 

періодичність тригонометричних функцій. Одиничне коло, знаки функцій 

за чвертями. Формули зведення. Основні тригонометричні тотожності. 

26. Тригонометричні вирази. Застосування формул тригонометрії. Обернені 

тригонометричні функції та їх властивості. 

27. Простіші тригонометричні рівняння та нерівності. Методи розв’язування 

тригонометричних рівнянь і нерівностей: однорідні рівняння, метод 

заміни змінних. 

28. Похідна функції. Правила обчислення похідних функцій. Похідна 

складеної функції. Геометричний та фізичний зміст похідної. Рівняння 

дотичної до графіка функції. Правила знаходження похідної складеної 

функції. 

29. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Екстремуми 

функції, максимальне та мінімальне значення функції. Дослідження 

функції за допомогою похідної. Побудова графіку довільної функції. 

30. Первісна функції. Правила обчислення первісних. Визначений інтеграл. 

Формула Ньютона-Лейбниця. Знаходження площі криволінійної трапеції. 

Поверхні тіл обертання. 

 



ГЕОМЕТРІЯ 

1. Аксіоми планіметрії. Кути. Вимірювання кутів: градуси та радіани. 

Суміжні та вертикальні кути. Паралельні прямі, ознаки паралельності 

прямих. 

2. Коло, круг та їхні елементи. Центральні, вписані кути та їхні властивості. 

Властивості двох хорд, що перетинаються. Дотична до кола та її 

властивості. Довжина кола. Площа кругу. Радіус, діаметр та хорда. 

Взаємне розміщення прямої та кола. Взаємне розміщення кіл. 

3. Трикутник. Сума кутів трикутника. Умови існування. Особливі лінії 

трикутника. Ознаки рівності трикутників. Різновиди трикутників. 

Теорема синусів; теорема косинусів. 

4. Чотирикутники. Кути опуклого чотирикутника. Поняття про діагоналі та 

умова існування опуклого чотирикутника. Означення, властивості та 

ознаки: паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба і трапеції. Середня 

лінія трапеції. Співвідношення між сторонами та діагоналями 

паралелограма. 

5. Центральні та вписані кути. Співвідношення між центральним та 

вписаним кутами, що спираються на одну дугу. Коло вписане і описане 

навколо трикутника, чотирикутника. 

6. Теорема Фалеса. Теорема про пропорціональні відрізки. Подібність 

трикутників. Застосування подібності трикутників в колі та трапеції. 

7. Прямокутний трикутник. Метричні співвідношення. Теорема Піфагора. 

Співвідношення між сторонами прямокутного трикутника. 

8. Довільний трикутник. Теореми синусів та косинусів. Властивості 

бісектрис та медіан трикутника. 

9. Поняття площі фігури. Площа трикутника, довільного чотирикутника, 

паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба та трапеції. 

10. Випуклий многокутник. Сума внутрішніх та зовнішніх кутів випуклого 

многокутника. Правильний многокутник. Внутрішній кут, центральний 

кут, кількість діагоналей проведених з однієї вершини та загальна 



кількість діагоналей. Центри вписаного та описаного кола. 

Співвідношення між стороною та радіусами описаного та вписаного кіл. 

Площа правильного многокутника. 

11. Метод координат. Геометричне місце точок на площині. Відстань між 

двома точками, координати середини відрізка, поділ відрізка в заданому 

співвідношенні. Рівняння прямої. Рівняння кола. 

12. Поняття вектора. Координати та абсолютне значення вектора. Складання 

та віднімання векторів (геометричне та координатне). Множення вектора 

на число, колінеарність векторів. Розкладання вектора за базисом. 

Скалярний добуток векторів. Умови колінеарності та перпендикулярності 

векторів. 

13. Перетворення фігур. Відображення, рух, паралельне перенесення. Осьова 

та центральна симетрії. Поворот. Гомотетія та подібність фігур. 

14. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих, прямої та площини, 

площин у просторі. Умови перпендикулярності та паралельності прямої 

та площини. Паралельність площин. Умови паралельності площин. 

15. Поняття похилої та її проекції на площину. Кут між похилою та 

площиною. Теорема про три перпендикуляри. Кут між площинами. 

16. Паралельне проектування. Многогранники. Побудова перерізів. Кут між 

площинами. Двогранні кути. Ортогональне проектування. 

Співвідношення між площиною фігури та її проекції. 

17. Піраміда. Властивості правильної піраміди. Площа бічної та повної 

поверхні. Об’єм. Проектування вершини на площину основи у різних 

випадках. 

18. Призма. Властивості правильної призми. Площа бічної та повної 

поверхні. Об’єм. 

19. Тіла обертання. Циліндр та конус. Властивості. Площа бічної та повної 

поверхні. Об’єм. 

20. Куля та сфера. Площа сфери. Об’єм кулі. Переріз кулі. Куля вписана та 

описана навколо многогранника. 
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