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В умовах розбудови національної системи освіти, відтворення і зміцнення 
інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки, економіки і 
виробництва в Україні на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, 
переходу до ринкових відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці, особливо 
актуальним стає забезпечення належного рівня фахової підготовки майбутнього 
вчителя математики.  

Сучаснi потреби суспiльства вимагають чіткої стратегiї математичної освiти. 
Уся система підготовки фахівця-математика повинна будуватися на принципах 
науковості, цілісності, послідовності, бути безперервною i забезпечувати 
наступнiсть у навчаннi мiж рiзними ланками підготовки у вищій школі. 
Основою підготовки спеціаліста-математика в університеті є фундаментальні 
математичні дисципліни: „Геометрія”, „Математичний аналіз”, „Алгебра і теорія 
чисел”, які покликані забезпечити належний рівень математичної освіти 
майбутнього вчителя математики відповідно до рівня сучасної науки.  

На фахові випробування з математики (освітньо-кваліфікаційний рівень  
«магістр») виносяться питання з геометрії, математичного аналізу, алгебри і теорії 
чисел. Програма вступного іспиту складена на основі раніше діючих програм із 
урахуванням сучасних вимог до загальноосвітньої і професійної підготовки 
вчителя математики, міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, тісного 
зв’язку з шкільним курсом математики, досвіду викладання фундаментальних 
математичних дисциплін у педагогічних і класичних ВНЗ.  

 
Перелік розділів і тем 

 

Геометрія 
1. Предмет диференціальної геометрії. Вектор функція скалярного 

аргументу. Границя, неперервність, похідна вектор-функції та їх геометричний 
зміст. 

2. Способи задання поверхні. Криволінійні координати на поверхні. Дотична  
площина і нормаль до поверхні. 

3. Перша квадратична форма поверхні, її геометричний зміст та 
застосування. Внутрішня геометрія поверхні. 

4. Друга квадратична форма поверхні, її геометричний зміст.  
5. Способи задання просторової кривої. Супровідний тригранник Френе.  
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6. Формули Френе. Кривина і скрут кривої та їх геометричний зміст. 
Критерії прямої та плоскої кривої. 

7. Головні напрямки та головні кривини поверхні. Повна і середня кривина 
поверхні. Теорема Гауса. 

8. Формули Родріга та Ейлера, їх геометричний зміст. Кут між головними 
напрямками поверхні. 

9. Лінії кривини та асимптотичні лінії на поверхні. Характеристична 
властивість асимптотичних ліній. 

10. Нормальна кривина кривої на поверхні. Теорема Меньє та її 
геометричний зміст. 

11.Побудова проективного простору. Принцип двоїстості. Пряма і обернена 
теореми Дезарга.  

12.Складне відношення чотирьох точок прямої та прямих пучка. Проективні 
та перспективні форми першого ступеня. Теорема про рівність складного 
відношення двох перспективних форм першого ступеня. 

13.Гармонізм. Побудова четвертого гармонічного елемента до трьох заданих. 
Повний чотирьохвершинник і його гармонічні властивості. 

14.Задання і побудова проективної відповідності двох форм першого 
ступеня. Теорема Штаута. 

15.Ряди та пучки другого порядку. Основна теорема. 
16.Проективна теорія кривих ІІ порядку. Теореми Паскаля і Бріаншона. 
17.Побудова кривих ІІ порядку методами проективної геометрії. 
18.Полюс і поляра. Принцип взаємності. Побудова дотичних до кривої 

другого порядку. 
19.Інволюція. Ознака інволюції. Види інволюції. Друга теорема Дезарга. 

Центр інволюції: геометрична інтерпретація. 
20.Колінеарні відповідності плоских полів. Загальний метод побудови 

колінеарної відповідності плоских полів. Теорема про задання колінеарної 
відповідності. 

Математичний аналіз 
1. Поняття лінійного нормованого простору. Зв’язок нормованих і 

метричних просторів. Приклади лінійних нормованих просторів ( nR , l2, C , C[a,b]).  
Евклідові простори. Нерівність Коші-Буняковського.  
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2. Поняття частинної похідної для функції багатьох змінних. 
Диференційовність функції, необхідна і достатня умови. Похідна складної 
функції. 

3. Формула Тейлора для функцій двох дійсних змінних та її застосування.  
4. Екстремум функції багатьох змінних. Необхідні і достатні умови 

існування екстремуму. Достатні умови  існування екстремуму функції двох 
змінних. 

5. Умовний екстремум. Необхідна умова умовного екстремуму. Метод 
неозначених множників Лагранжа. 

6. Поняття подвійного і потрійного інтегралів.  Необхідні і достатні умови 
інтегровності функцій багатьох змінних. 

7. Обчислення подвійних і потрійних інтегралів та їх застосування до 
розв'язування задач з геометрії і фізики. 

8. Поняття криволінійного інтеграла І-го та ІІ-го роду, їх обчислення та 
застосування. 

9. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Теорема про існування і 
єдиність розв’язку диференціального рівняння І-го порядку. 

10. Диференціальні рівняння першого порядку, які інтегруються в 
квадратурах (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, в повних 
диференціалах). 

11. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків із сталими 
коефіцієнтами та їх застосування до вивчення коливних процесів.  

12. Похідна функції комплексної змінної.  Аналітичні  функції (різні  форми, 
означення та їх еквівалентність). 

13. Показникова та тригонометричні функції комплексної змінної (означення, 
властивості). 

14. Логарифмічна та обернені тригонометричні функції комплексної змінної 
(означення, властивості). 

Алгебра і теорія чисел 
1. Бінарні відношення. Відношення еквівалентності і розбиття на класи, 

фактор-множина. 
2. Групи, приклади груп, найпростіші властивості груп. Підгрупи, означення 

і критерій. Гомоморфізми та ізоморфізми груп.  
3. Кільце, підкільце, означення і критерій, найпростіші властивості. 
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Гомоморфізм та ізоморфізм кілець. 
4. Поле, підполе. Найпростіші властивості поля, поле дійсних чисел. 
5. Поле комплексних чисел. Ізоморфні види поля С. 
6. Алгебраїчна форма комплексного числа. Дія добування квадратного 

кореня в алгебраїчній формі. 
7. Тригонометрична форма комплексного числа. Дія добування  кореня з 

комплексного числа  в тригонометричній формі. 
8. Критерій сумісності системи лінійних рівнянь. 
9. Обернена матриця. Розв'язування матричних рівнянь. 
10. Виведення формул Крамера матричним способом. 
11. Існування фундаментальної системи розв’язків однорідної системи 

лінійних рівнянь. 
12. Векторні простори, підпростори. Базис і розмірність скінченновимірного 

векторного простору. Ізоморфізм векторних просторів. 
13. Лінійні оператори. Власні значення і власні вектори.  
14. Теорема про зв’язок характеристичних чисел і власних значень лінійного 

оператора. Зведення матриці до діагонального виду. 
15. Факторіальні кільця. Факторіальність кільця многочленів над полем. 
16. Алгебраїчна замкнутість поля комплексних чисел. 
17. Многочлени з дійсними коефіцієнтами. Спряженість уявних коренів таких 

многочленів. 
18. Незвідні над полем дійсних чисел многочлени та канонічний розклад 

многочленів над цим полем. 
19. Многочлени над полем раціональних чисел. Незвідні над полем 

раціональних чисел многочлени. 
20. Будова простого алгебраїчного розширення числового поля. 
21. Знищення ірраціональності в знаменнику дробу. 
22. Означення та основні властивості конгруентності цілих чисел.  
23. Лінійні конгруенції з одним невідомим, теорема про число розв'язків.  
24. Застосування теорії конгруенцій до виведення ознак подільності. 
25. Знаходження довжини періоду десяткового дробу при перетворенні 

звичайного дробу в десятковий за допомогою теорії конгруенцій. 
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Основні вимоги до рівня підготовки 
І. Геометрія 

Абітурієнти, які опанували курс „Геометрія” відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», повинні продемонструвати розвинуті 
просторові уявлення і уяву, образне та логічне мислення у взаємозв’язку із 
графічними, графоаналітичними та аналітичними методами; ґрунтовні загальні 
уявлення про сучасний аксіоматичний метод, елементи геометрії афінного і 
евклідового простору, неевклідової геометрії, елементів топології; володіти  
науково-методологічними знаннями про геометрію та її методи; глибокі знання і 
вміння з елементарної (шкільної) геометрію з позицій вищої; достатні знання й 
навички для розвивального навчання геометрії у школі, кваліфікованого 
проведення факультативних занять. 

 
ІI. Математичний аналіз 

Вступники повинні володіти такими поняттями математичного аналізу, як 
метричний простір, повний метричний простір, лінійний нормований простір, 
компактність, частинні похідні і диференціал функцій кількох змінних, похідна та 
аналітичність функції комплексної змінної, екстремуми функцій кількох змінних 
(в тому числі умовні), кратні та криволінійні інтеграли, елементарні функції 
комплексної змінної, степеневі ряди з комплексними членами, інтеграл від 
функції комплексної змінної, потужність, міра та інтеграл Лебега, ряд Фур’є; 
володіти технікою відшукання екстремумів, обчислення та застосування похідних 
і інтегралів; розв’язувати найпростіші диференціальні рівняння першого порядку 
та лінійні диференціальні рівняння вищих порядків; розкладати комплексні 
функції у степеневий ряд; розкладати функції у ряд Фур’є; знати застосування 
диференціального і інтегрального числення, а також диференціальних рівнянь до 
розв’язування задач практичного змісту. 

 
IІІ. Алгебра і теорія чисел 

Програмовими вимогами передбачено, що абітурієнт повинен володіти 
логічною символікою, основними алгебраїчними структурами (група, кільце, 
поле, векторний простір); знати основні властивості многочленів над числовими 

 6 



полями; мати навички розв’язування систем лінійних рівнянь різними способами 
(метод Гаусса, Крамера, матричний спосіб); вміти застосовувати теорію лінійних 
операторів до зведення матриці до діагонального виду та теорію будови простого 
алгебраїчного розширення поля до розв’язання задачі звільнення від алгебраїчної 
ірраціональності в знаменнику дробу; знати  основні властивості числових 
порівнянь, вміти розв’язувати лінійні порівняння з одним невідомим; знати 
основні застосування теорії порівнянь (знаходження остачі від ділення, виведення 
ознак подільності, визначення довжини періоду десяткового періодичного дробу). 
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Критерії оцінювання знань та вмінь абітурієнтів  
на вступному  іспиті з математики 

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») 
 

Вступний іспит з математики проводиться в тестовій формі. 
Перша частина тесту – завдання з вибором однієї правильної відповіді. До 

кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна є 
правильною. При цьому наявність обґрунтування не вимагається. 

Завдання другої  частини -  це завдання на визначення відповідності. Третя 
частина тесту складається із завдань на встановлення логічної послідовності дій.  

Четверта частина – це завдання відкритої форми з короткою відповіддю, де 
потрібно розв’язати задачу і ввести правильну відповідь. 

За вірне розв’язання всього тесту можна отримати 22 балів. 
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