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Програма вступного іспиту з математики розроблена на основі Програми зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 р. №77).

Н азва розділу, теми Н еобхідно знати
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ: Ч И С Л А  І В И РА ЗИ
Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні 
та ірраціональні), порівняння чисел та  дії з 
ними. Числові множини та співвідношення 
між  ними

Властивості д ій  з д ійсними числами; правила порівняння дійсних чисел; ознаки подільності чисел 
на 2, 3, 5, 9, 10; правила знаходж ення найбільш ого спільного дільника та найменшого спільного 
кратного чисел; правила округлення цілих чисел і десяткових дробів; означення кореня п -го  
степеня та  арифметичного кореня п-го степеня; властивості коренів; означення степеня з 
натуральним, цілим  та раціональним показниками, їхні властивості; числові проміжки; модуль 
дійсного числа та його властивості

В іднош ення та пропорції. В ідсотки. 
О сновні задачі на відсотки. Текстові задачі

В іднош ення, пропорції; основну властивість пропорції; означення відсотка; правила виконання 
відсоткових розрахунків

Раціональні, ірраціональні, степеневі, 
показникові, логарифмічні, 
тригонометричні вирази та  їхні 
перетворення

Означення області допустимих значень змінних виразу зі зм інними; означення тотож но рівних 
виразів, тотож ного перетворення виразу, тотож ності; означення одночлена та  многочлена; 
правила додавання, віднімання і множ ення одночленів та  многочленів; формули скороченого 
множення; розклад м ногочлена на множники; означення алгебраїчного дробу; правила виконання 
дій з алгебраїчними дробами; означення та властивості логарифма, десяткового та  натурального 
логарифмів; основну логариф мічну тотож ність; означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
числового аргументу; основну тригоном етричну тотож ність та 
наслідки з неї; формули зведення; формули додавання та наслідки з них

Розділ: РІВНЯНН Я, Н ЕРІВН О СТІ ТА ЇХ Н І С И С ТЕМ И
Л інійні, квадратні, раціональні, 
ірраціональні, показникові, логарифмічні, 
тригонометричні рівняння, нерівності та 
їхні системи. Застосування рівнянь, 
нерівностей та їхніх систем до 
розв'язування текстових задач

Рівняння з однією  змінною , означення кореня(розв'язку) рівняння з однією змінною ; нерівність з 
однією  змінною , означення розв'язку нерівності з однією змінною ; означення розв'язку системи 
рівнянь, основні методи розв'язування систем; рівносильні рівняння, нерівності та  їхні 
системи; методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних, 
тригонометричних рівнянь і нерівностей

Розділ: Ф У Н К Ц ІЇ
Числові послідовності О значення арифметичної та  геометричної прогресій; формули п  -го члена арифметичної та 

геометричної прогресій; формули суми п  перш их членів арифметичної та  геометричної прогресій; 
формулу суми нескінченної геометричної прогресії зі знаменником  \д \ <  1
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Ф ункціональна залежність. Лінійні, 
квадратичні, степеневі, показникові, 
логарифмічні та  тригонометричні функції, 
їхні основні властивості

О значення функції, області визначення, області значень функції, графік функції; способи задання 
функцій, основні властивості та  графіки функцій, указаних у назві теми; означення функції, 
оберненої до заданої

П охідна функції, її геометричний та 
ф ізичний зміст. П охідні елементарних 
функцій. П равила диференцію вання

О значення похідної функції в точці; ф ізичний та геометричний зм іст похідної; рівняння дотичної 
до графіка функції в точці; таблицю  похідних елементарних функцій; правила знаходж ення 
похідної суми, добутку, частки двох функцій; правила знаходж ення похідної складеної функції

Д ослідж ення функції за  допомогою  
похідної. П обудова граф іків функцій

Достатню  умову зростання (спадання) функції на проміжку; екстрем ум и функції; означення 
найбільш ого і найменш ого значень функції

П ервісна та визначений інтеграл. 
Застосування визначеного інтеграла до 
обчислення площ  плоских фігур

О значення первісної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції; таблицю  первісних 
функцій; правила знаходж ення первісних; формулу Н ью тона - Л ейбніца

Розділ: ЕЛ ЕМ ЕН ТИ  КО М БІНАТОРИКИ, П О ЧА ТКИ  ТЕОРІЇ Й М О ВІРН О СТЕЙ  ТА ЕЛ ЕМ ЕН ТИ  С ТА ТИ С ТИ К И

П ерестановки, комбінації, розміщ ення (без 
повторень). К омбінаторні правила суми та 
добутку. Й мовірність випадкової події. 
В ибіркові характеристики

Означення перестановки, комбінації, розміщ ень (без повторень); комбінаторні правила суми та 
добутку; класичне означення ймовірності події, найпростіш і випадки підрахунку ймовірностей 
подій; означення вибіркових характеристик рядів даних (розмаху вибірки, моди, медіани, 
середнього значення); графічну, табличну, текстову та  інші ф орми подання статистичної 
інформації

ГЕ О М Е Т РІЯ
Розділ: П Л А Н ІМ ЕТ РІЯ

Н айпростіш і геометричні фігури на 
площ ині та  їхні властивості

П оняття точки та прямої, променя, відрізка, ламаної, кута; аксіоми планіметрії; суміжні та 
вертикальні кути, бісектрису кута; властивості суміж них та вертикальних кутів; властивість 
бісектриси кута; паралельні та  перпендикулярні прямі; перпендикуляр і похилу, серединний 
перпендикуляр, відстань від точки до прямої; ознаки паралельності прямих; теорему Ф алеса, 
узагальнену теорему Ф алеса

К оло та круг Коло, круг та  їхні елементи; центральні, вписані кути та їхні властивості; властивості двох хорд, що 
перетинаються; дотичну до кола та її властивості

Трикутники В иди трикутників та  їхні основні властивості; ознаки рівності трикутників; медіану, бісектрису, 
висоту трикутника та  їхні властивості; теорему про суму кутів трикутника; середню  лінію  
трикутника та  її властивості; коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник; 
теорему П іфагора, пропорційні відрізки прямокутного трикутника; співвіднош ення між 
сторонами і кутами прямокутного трикутника; теорему синусів; теорему косинусів

Чотирикутники Чотирикутник та його елементи; паралелограм  та його властивості; ознаки паралелограма; 
прямокутник, ромб, квадрат, трапецію  та їхні властивості; середню  лінію  трапеції та  її 
властивості; вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники
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М ногокутники М ногокутник та його елементи, опуклий многокутник; периметр многокутника; суму кутів 
опуклого многокутника; правильний многокутник та його властивості; вписані в коло та описані 
навколо кола

Геометричні величини та їх  вимірю вання Д овж ину відрізка, кола та  його дуги; величину кута, вимірю вання кутів; формули для обчислення 
площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, 
кругового сектора, сегмента

К оординати та вектори на площ ині П рям окутну систему координат на площ ині, координати точки; формулу для обчислення відстані 
м іж  двом а точкам и та формулу для обчислення координат середини відрізка; рівняння прямої та 
кола; поняття вектора, довж ину вектора, колінеарні вектори, рівні вектори, координати вектора; 
додавання, віднімання векторів, множ ення вектора на число; розклад вектора за  двома не 
колінеарними векторами; скалярний добуток векторів та  його властивості; формулу для 
знаходження кута м іж  векторами, щ о задані координатами; умови колінеарності та 
перпендикулярності

Г  еометричні перетворення Основні види та зм ісо геометричних перетворень на площині (рух, симетрію відносно точки та 
відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетію ); ознаки 
подібності трикутників; віднош ення площ  подібних фігур 

Розділ: С ТЕРЕО М ЕТРІЯ
Прямі та  площ ини у просторі А ксіоми та теорем и стереометрії; взаємне розміщ ення прямих у просторі, прямої та  площ ини у 

просторі, площ ин у просторі; ознаки паралельності прямих, прямої та  площ ини, площин; 
паралельне проектування; ознаки перпендикулярності прямої та  площ ини, двох площин; 
проекцію  похилої на площ ину, ортогональну проекцію ; пряму та обернену теорем и про три 
перпендикуляри; відстань від точки до площ ини, від точки до прямої, від прямої до паралельної 
їй  площ ини, м іж  паралельними прямими, м іж  паралельними площ инами, м іж  мимобіжними 
прямими; знаку мимобіж ності прямих; кут м іж  прямими, прямою  та площ иною , площ инами

М ногогранники, тіла й поверхні обертання Д вогранний кут, лін ійний кут двогранного кута; многогранники та їхні елементи, основні види 
многогранників: призму, паралелепіпед, піраміду, зрізану піраміду; тіла й поверхні обертання та 
їхні елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, кулю, 
сферу; перерізи многогранників та  тіл обертання площ иною ; комбінації геометричних тіл; 
формули для обчислення площ  поверхонь, об'ємів многогранників і тіл  обертання

К оординати та вектори у просторі П рям окутну систему координат у просторі, координати точки; формулу для обчислення відстані 
м іж  двом а точкам и та формулу для обчислення координат середини відрізка; поняття вектора, 
довж ину вектора, колінеарні вектори, рівні вектори, координати вектора; додавання, віднімання 
векторів, множення вектора на число; скалярний добуток векторів та його властивості; формулу 
для знаходження кута м іж  векторами, що задані координатами; умови колінеарності та 
перпендикулярності векторів, щ о задані координатами
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
відповіді вступника на вступному іспиті з математики

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» 

в 2018 році і мають на це право

Екзаменаційний білет з математики містить 33 завдання.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 
завдання, -  62.
На виконання вступного іспиту відведено 180 хвилин.

Типи завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї 
правильної відповіді(№ 1-20). 
Завдання складається з основи та 
п’яти варіантів відповіді, з яких лише 
один правильний.

0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну 
відповідь;
0 балів, якщо вказано неправильну 
відповідь, або вказано більше однієї 
відповіді, або відповіді на завдання не 
надано.

Завдання на встановлення 
ідповідності («логічні пари») (№ 21
24). Завдання складається з основи та 
двох стовпчиків інформації, 
позначених цифрами (ліворуч) і 
буквами (праворуч). Виконання 
завдання передбачає встановлення 
відповідності (утворення «логічних 
пар») між інформацією, позначеною 
цифрами та буквами.

0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1 бал -  за кожну правильно 
встановлену відповідність («логічну 
пару»);
0 балів за завдання, якщо не вказано 
жодної правильної відповідності 
(«логічної пари»), або відповіді на 
завдання не надано.

Завдання відкритої форми з 
короткою відповіддю(№ 25-30):
-  структуроване завдання (№ 25, 26)
складається з основи та двох частин і 
передбачає розв’язування задачі. 
Завдання вважаються виконаним, 
якщо абітурієнт, здійснивши 
відповідні числові розрахунки, 
записав відповіді до кожної з частин 
завдання;
-  неструктуроване завдання (№ 27
30) складається з основи та 
передбачає розв’язування задачі. 
Завдання вважаються виконаним, 
якщо абітурієнт, здійснивши

структуроване завдання:
0, 1 або 2 бали:
1 бал -  за кожну правильно вказану 
відповідь;
0 балів, якщо вказано обидві 
неправильні відповіді, або відповіді на 
завдання не надано;
неструктуроване завдання:
0 або 2 бали:
2 бали, якщо вказано правильну 
відповідь;
0балів, якщо вказано неправильну 
відповідь, або відповіді не надано.
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відповідні числові розрахунки, 
записав, кінцеву відповідь.
Завдання відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю (№ 31-33). 
Завдання складається з основи та 
передбачає розв’язування задачі. 
Завдання вважають виконаним, якщо 
абітурієнт навів усі етапи розв’язання 
й обґрунтував їх, зробив посилання на 
математичні факти, з яких випливає те 
чи інше твердження, проілюстрував 
розв’язання задачі рисунками, 
графіками тощо.

№ 31(з алгебри і початків аналізу), 
№ 32 (з геометрії) оцінюються 
в 0, 1, 2, 3 або 4 бали;
№ 33 (з алгебри і початків аналізу) 
оцінюється
в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.

ТАБЛИЦЯ
переведення тестових балів, отриманих на іспиті з математики, 

у рейтингову оцінку (за шкалою 100 -  200 балів)

Тестовий
бал

Рейтингова 
оцінка 

100 -  200
Тестовий

бал
Рейтингова 

оцінка 
100 -  200

Тестовий
бал

Рейтингова 
оцінка 

100 -  200
0 не склав 21 129 42 172
1 не склав 22 131 43 173
2 не склав 23 134 44 175
3 не склав 24 136 45 177
4 не склав 25 138 46 179
5 не склав 26 141 47 180
6 не склав 27 143 48 182
7 не склав 28 145 49 183
8 не склав 29 147 50 185
9 не склав 30 149 51 186
10 не склав 31 151 52 188
11 100 32 153 53 189
12 103 33 155 54 191
13 107 34 157 55 192
14 110 35 159 56 193
15 113 36 161 57 195
16 116 37 162 58 196
17 119 38 164 59 197
18 121 39 166 60 198
19 124 40 168 61 199
20 126 41 170 62 200
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