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ВСТУП 

Не викликає сумніву, що майбутній фахівець будь-якого профілю 
повинен достатньо глибоко володіти математичними методами дослідження. 
Для успішного вивчення в технікумі  вищої математики так і суміжних 
дисциплін, вступник повинен володіти ґрунтовними знаннями з елементарної 
(шкільної) математики. 

Програма вступного іспиту з математики відповідає Програмі 
зовнішнього оцінювання з фізики у 2021 році і укладена на основі чинних 
навчальних програм: програми з математики для 1-11 класів закладів 
загальної середньої освіти.  

Дана програма складена відповідно до проекту державного стандарту 
шкільної математичної освіти. Програма вступних випробувань з математики 
охоплює всі розділи шкільної програми. 

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної 
програми, вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти 
випускник, наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступне 
випробування. Цей перелік дасть можливість вступнику систематизувати свої 
знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при 
підготовці до вступного іспиту з математики. 

Мета вступного іспиту з математики полягає в тому, щоб оцінити 
навчальні досягнення абітурієнтів з математики, здобуті на основі повної 
загальної середньої освіти рівня стандарту чи профільного рівня, відповідним 
державним вимогам та ступінь підготовленості вступника з математики, щоб 
здійснити конкурсний відбір для навчання у технікумі. 

 
2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Основною вимогою до підготовки вступників з математики є оцінка 
володіння компетентностями, зокрема, оцінити здатності: 

• будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та 
досліджувати ці моделі засобами математики; 

• виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних 
формах, та дії з відсотками, складати й розв’язувати задачі на наближені 
обчислення, пропорції тощо); 

• перетворювати числові та буквені вирази (розуміти змістове значення 
кожного елемента виразу, спрощувати вирази, обчислювати значення 
числових виразів, знаходити значення числових виразів за заданих значень 
змінних тощо); 

• будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь, 
досліджувати їх властивості; 

• застосовувати похідну та інтеграл до розв’язування задач практичного 
змісту; 

• застосовувати загальні методи та прийоми в процесі розв’язування 
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рівнянь, нерівностей, та їх систем, аналізувати отримані розв’язки та їх 
кількість; 

• розв’язувати текстові задачі та задачі практичного змісту з алгебри та 
початків аналізу, геометрії; 

• знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їх 
властивості; 

• визначати кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, 
величини кутів, площі, об’єми); 

• розв’язувати комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності 
випадкових подій; 

• аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій 
та іншій формах. 
 Об’єктом контролю є рівень сформованості математичних 
компетентностей. 
 

3 РОЗДІЛИ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ  

3.1 З дисципліни «Алгебра і початки аналізу» 
 

3.1.1 Числа і вирази 
Зміст розділу: Дійсні числа. Порівняння чисел та дії з ними. Відношення 

та пропорції. Відсоткові розрахунки. Раціональні, ірраціональні, степеневі, 
показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їх перетворення. 
Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, 
тригонометричні рівняння і нерівності. Системи лінійних рівнянь і 
нерівностей. Системи рівнянь, з яких хоча б одне рівняння другого степеня. 
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь та їх систем. 
 Компетентності (здатності): 

 розрізняти види чисел та числових проміжків; 
 порівнювати дійсні числа;  
 виконувати дії з дійсними числами; 
 використовувати ознаки подібності; 
 знаходити НСД і НСК, неповну частку та остачу від ділення 

одного натурального числа на інше; 
 перетворювати звичайний дріб у десятковий; 
 округлювати цілі числа й десяткові дроби; 
 використовувати властивості модуля до розв’язування задач; 
 знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, 

число за значенням його відсотка; 
 розв’язувати основні задачі на відсотки, на пропорційні величини 

й пропорційний поділ; 
 розв’язувати текстові задачі арифметичним способом; 
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 виконувати тотожні перетворення раціональних, ірраціональних, 
степеневих, показникових, логарифмічних, тригонометричних 
виразів та знаходити їх числове значення за заданих значень 
змінних. 

3.1.2 Рівняння, нерівності та їх системи  
Зміст розділу: Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, 

показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння і нерівності. Системи 
лінійних рівнянь і нерівностей. Системи рівнянь, з яких хоча б одне рівняння 
другого степеня. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь та їх 
систем. 
 Компетентності (здатності): 

 розв’язувати рівняння і нерівності першого та другого степенів, а 
також рівняння і нерівності, що зводяться до них; 

 розв’язувати системи лінійних рівнянь і нерівностей, а також ті, 
що зводяться до них; 

 розв’язувати найпростіші рівняння, що містять дробові 
раціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, 
тригонометричні вирази; 

 розв’язувати найпростіші нерівності, що містять степеневі, 
показникові, логарифмічні вирази; 

 розв’язувати найпростіші рівняння та нерівності, використовуючи 
означення та властивості модуля; 

 застосовувати загальні методи та прийоми (розкладання на 
множники, замінна змінної, застосування властивостей і графіків 
функцій) у процесі розв’язування рівнянь, нерівностей та їх 
систем; 

 аналізувати та досліджувати рівняння, їх системи та нерівності в 
залежності від коефіцієнтів; 

 застосовувати рівняння, нерівності та системи рівнянь до 
розв’язування текстових задач. 

 
3.1.3 Функції 

Зміст розділу: Числові послідовності. Функціональна залежність. 
Лінійні, квадратні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні 
функції, їх основні властивості. Похідна функції, її геометричний і фізичний 
зміст. Таблиця похідних та правила диференціювання. Дослідження функції 
за допомогою похідних. Побудова графіків функцій. Первісна та визначений 
інтеграл. Застосування визначеного інтеграла для обчислення площ плоских 
фігур. 
Компетентності (здатності): 

 розв’язувати задачі на арифметичну та геометричну прогресію; 
 знаходити область визначення, область значень функції; 
 досліджувати на парність (непарність) функцію; 
 будувати графіки лінійних, квадратних, степеневих, показникових, 

логарифмічних, тригонометричних функцій; 
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 встановлювати властивості числових функцій, заданих формулою 
або графіком; 

 використовувати геометричні перетворення графіків функцій; 
 знаходити похідні функцій та їх числове значення в точці; 
 використовувати правила диференціювання; 
 знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка 

функцій в заданій точці; 
 розв’язувати задачі на геометричний та фізичний зміст похідної; 
 знаходити проміжки монотонності та екстремуми функцій за 

допомогою похідної; 
 знаходити найбільше та найменше значення функції на відрізку; 
 розв’язувати оптимізаційні прикладні задачі; 
 досліджувати функції за допомогою похідної та будувати їх 

графіки; 
 знаходити первісну, використовувати її основні властивості; 
 обчислювати площу плоских фігур за допомогою визначеного 

інтегралу. 
 

3.1.4 Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи 
математичної статистики 

Зміст розділу: Перестановки, розміщення, сполучення. Комбінаторні 
правила суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові 
характеристики. 
 Компетентності (здатності): 

 розв’язувати задачі, використовуючи формули комбінаторики; 
 комбінаторні правила суми та добутку; 
 обчислювати ймовірність випадкових подій, користуючись 

означенням і комбінаторними схемами; 
 обчислювати та аналізувати вибіркові характеристики рядів даних. 

 
3.2 З дисципліни „ Геометрія” 
3.2.1 Планіметрія 

Зміст розділу: Елементарні геометричні фігури на площині та їх 
властивості. Коло та круг. Трикутники. Чотирикутники. Многокутники. 
Геометричні величини та їх вимірювання. Координати та вектори на площині. 
Геометричні перетворення. 
 Компетентності (здатності): 

 застосовувати означення, ознаки та властивості елементарних 
геометричних фігур для розв’язання планіметричних задач та 
задач практичного змісту; 

 розв’язувати планіметричні задачі та задачі практичного змісту на 
коло та круг; 

 класифікувати трикутники за сторонами та кутами; 
 розв’язувати трикутники; 
 застосовувати означення ознаки та властивості трикутників для 
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розв’язання планіметричних задач та задач практичного змісту; 
 визначати елементи кола, описаного навколо трикутника, і кола, 

уписаного в трикутник; 
 застосовувати означення ознаки та властивості різних видів 

чотирикутників для розв’язання планіметричних задач та задач 
практичного змісту; 

 застосовувати означення ознаки та властивості многокутників для 
розв’язання планіметричних задач та задач практичного змісту; 

 знаходити довжини відрізків, градусні та радіані міри кутів, площі 
геометричних фігур; 

 обчислювати довжину кола та його дуг, площу круга та сектора; 
 використовувати формули площ геометричних фігур для 

розв’язання планіметричних задач та задач практичного змісту; 
 знаходити координати середини відрізку та відстань між двома 

точками; 
 складати рівняння прямої та рівняння кола; 
 виконувати дії з векторами; 
 знаходити скалярний добуток векторів; 
 використовувати властивості основних видів геометричних 

перетворень для розв’язування планіметричних задач та задач 
практичного змісту. 

 
3.2.2 Стереометрія 

Зміст розділу: Прямі та площини у просторі. Многогранники, тіла 
обертання. Координати та вектори у просторі. 
 Компетентності (здатності): 

 застосовувати означення, ознаки та властивості паралельних та 
перпендикулярних прямих та площин для розв’язання 
стереометричних задач та задач практичного змісту; 

 знаходити зазначені відстані та величини кутів у просторі; 
 розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту на обчислення 

об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл; 
 розрізняти розгортки основних видів многогранників; 
 знаходити координати середини відрізку та відстань між двома 

точками; 
 виконувати дії з векторами, заданими у просторі; 
 знаходити скалярний добуток векторів; 
 використовувати аналогію між векторами і координатами на 

площині та в просторі для розв’язування стереометричних задач і 
задач практичного змісту. 
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4 СТРУКТУРА ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

Тест вступного випробування з математики складається із завдань 
чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на 
встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю 
(структуроване та неструктуроване), а також завдань відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю. 

Загальна кількість завдань тесту з математики – 34, на виконання яких 
вступникам буде відведено 210 хвилин. 

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати вступник, 
правильно виконавши всі завдання - 67 балів. 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–16) — завдання 
складається з основи та п’яти варіантів відповіді, з яких лише один 
правильний. Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і 
позначив відповідь у бланку відповідей. 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 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 відповідності («логічні пари») (№17–
20) — 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. Завдання вважається 
виконаним, якщо вступник зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 
до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей. 

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 
0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність 
(«логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше 
однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано 
жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання 
не надано. 

Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю 
(№21–24) — завдання складається з основи та двох частин і передбачає 
розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо вступник, 
здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і 
правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей. 

Структуроване завдання оцінюється в 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 відкритої форми з короткою відповіддю 
(№25–29) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування 
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задачі. Завдання вважається виконаним, якщо вступник, здійснивши 
відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, 
кінцеву відповідь у бланку відповідей. 

Неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо 
вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, 
або відповіді на завдання не надано. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю першого виду 
(№30–32, 34) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування 
задачі. Завдання вважається виконаним, якщо вступник в бланках відповідей 
навів усі етапи розв'язання й обгрунтував їх, зробив посилання на 
математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував 
розв’язання задачі рисунками, графіками тощо. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю першого виду № 
30, 34 оцінюються в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів; завдання № 31 оцінюється в 0, 
1, 2, 3 або 4 бали; завдання № 32 оцінюється в 0, 1 або 2 бали. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю другого виду 
(№33) — завдання складається з основи та передбачає доведення 
твердження. Завдання вважається виконаним, якщо вступник в бланку 
відповідей навів усі етапи доведення й обгрунтував їх, зробив посилання на 
використані математичні факти. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю другого виду 
№33 оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали. 

Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюються відповідно до 
затверджених критеріїв оцінювання. 

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

 Кількість балів отриманих за виконання завдань 30-34 залежить 
від повноти розв’язання й правильності відповіді. 

Загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань з розгорнутою 
відповіддю: 

− розв’язання має бути математично грамотним повним; 
− методи розв’язання, форми його запису й форми запису відповіді 

можуть бути різними; якщо завдання можна розв’язати кількома 
способами, то достатньо навести розв’язання лише одним 
способом; 

− за розв’язання завдання, у якому обґрунтовано отриману 
правильну відповідь, виставляють максимальну кількість балів; 

− під час виконання завдання можна використовувати без 
доведення й посилань будь-які математичні факти та твердження, 
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які містяться в підручниках та навчальних посібниках, що 
входять до переліку підручників, рекомендованих МОН України. 

Завдання 30 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і 
початків аналізу оцінюють за критеріями, які наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Зміст оцінювання Бали 
Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові 
моменти розв’язування 6 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язування. Деякі 
з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано 
недостатньо/ Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, 
що не впливають на правильність відповіді/ Отримана відповідь 
може бути неправильною або неповною 

5 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язування. Деякі 
з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано 
недостатньо/ Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в 
обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на 
правильність подальшого розв’язування/ Отримана відповідь 
може бути неправильною або неповною 

4 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язування. Деякі 
з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не 
обґрунтовано. Можливі 1-2 помилки або описки в обчисленнях 
або перетвореннях, що незначно впливають на правильність 
подальшого розв’язування.  Отримана відповідь може бути 
неправильною, або неповною, або розв’язано лише частину 
завдання 

3 

У правильній послідовності розв’язування пропущено деякі 
етапи. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. 
Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що  
впливають на  подальше розв’язування. Отримана відповідь 
неповна або неправильна 

2 

У послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування. 
Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана 
відповідь неправильна або завдання розв’язано неповністю 

1 

Вступник не приступив до розв’язування завдання, або записи 
не відповідають зазначеним вище критеріям 0 

 
Завдання 31 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з геометрії 

оцінюють за критеріями, які наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

 
Завдання 32 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з геометрії 

оцінюють за критеріями, які наведено в таблиці 3. 

 

Зміст оцінювання Бали 
Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові 
моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення 
теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає 
розв’язанню завдання 

4 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язання. Деякі з 
ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано 
недостатньо/ Рисунка не має/ Можливі 1-2 не грубі помилки або 
описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на 
правильність подальшого розв’язування/ Отримана відповідь 
може бути неправильною 

3 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язування. Деякі 
з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не 
обґрунтовано/ Рисунка не має/ Можливі 1-2 помилки або описки 
в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на 
правильність подальшого розв’язування/ Отримана відповідь 
може бути неправильною, або неповною, або розв’язано лише 
частину завдання 

2 

У послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування. 
Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана 
відповідь неправильна або завдання розв’язано неповністю 

1 

Вступник не приступив до розв’язування завдання, або записи 
не відповідають зазначеним вище критеріям 0 

Зміст оцінювання Бали 
Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові 
моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення 
теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає 
розв’язанню завдання 

2 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язання. Деякі з 
ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано 
недостатньо/ Рисунка не має/ Можливі 1-2 помилки або описки в 
обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на 
правильність подальшого розв’язування/ Отримана відповідь 
може бути неправильною, або неповною, або розв’язано лише 
частину завдання 

1 

Вступник не приступив до розв’язування завдання, або записи 
не відповідають зазначеним вище критеріям 0 
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Завдання 33 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і 

початків аналізу оцінюють за критеріями, які наведено в таблиці 4. 
Таблиця4 

 
Завдання 34 відкритої форми з розгорнутою відповіддю з алгебри і 

початків аналізу оцінюють за критеріями, які наведено в таблиці 5. 
Таблиця5 
 

Зміст оцінювання Бали 
Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові 
моменти розв’язування 6 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язування. Деякі 
з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано 
недостатньо/ Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, 
що не впливають на правильність відповіді/ Отримана відповідь 
може бути неправильною або неповною 

5 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язування. Деякі 
з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовано 
недостатньо/ Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в 
обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на 
правильність подальшого розв’язування/ Отримана відповідь 
може бути неправильною або неповною 

4 

Наведено логічно правильну послідовність розв’язування. Деякі 
з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не 
обґрунтовано. Можливі 1-2 помилки або описки в обчисленнях 
або перетвореннях, що незначно впливають на правильність 
подальшого розв’язування.  Отримана відповідь може бути 
неправильною, або неповною, або розв’язано лише частину 
завдання 

3 

У правильній послідовності розв’язування пропущено деякі 2 

Зміст оцінювання Бали 
Твердження доведено. Обґрунтовано всі ключові моменти 
доведення 3 

Наведено логічно правильну послідовність доведення. Деякі з 
ключових моментів доведення обґрунтовано недостатньо/ 
Можливі 1-2 не грубі помилки в перетвореннях або логічних 
міркуваннях, що не впливають на правильність ходу доведення/ 
Висновок про правильність твердження може бути не наведено 

2 

У послідовності доведення є лише деякі етапи. Ключові моменти 
доведення не обґрунтовано.  1 

Вступник не приступив до доведення твердження, або записи не 
відповідають зазначеним вище критеріям 0 
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етапи. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. 
Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що  
впливають на  подальше розв’язування. Отримана відповідь 
неповна або неправильна 
У послідовності розв’язування є лише деякі етапи розв’язування. 
Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана 
відповідь неправильна або завдання розв’язано неповністю 

1 

Вступник не приступив до розв’язування завдання, або записи 
не відповідають зазначеним вище критеріям 0 

 
Завдання на яке надано правильну відповідь, але розв’язання не наведено, 
оцінюють у 0 балів. 
Завдання, розв’язання якого не відповідає умові, оцінюють у 0 балів. 
 

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних 
досягнень (за шкалою 1–12 балів) з математики 

 
Кількість балів Оцінка за шкалою 1–12 балів  

0–4 1 
5–8  2 
9–12 3 
13–16 4 
17–22 5 
23–30 6 
31–38  7 
39–45 8 
46–52 9 
53–57 10 
58–62 11 
63–67 12 
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6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Назва Автор Клас Видавництво 
Математика (підручник) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  

Якір М.С. 
5 Гімназія 

Математика (підручник) Істер О.С. 5 Генеза 
Математика (підручник) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  

Якір М.С. 
6 Гімназія 

Математика (підручник) Істер О.С. 6 Генеза 
Алгебра.(підручник) Істер О.С. 7 Генеза 
Алгебра.(підручник) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  

Якір М.С. 
7 Гімназія 

Геометрія (підручник) Істер О.С. 7 Генеза 
Геометрія.(підручник) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., 

Якір М.С. 
7 Гімназія 

Алгебра (підручник) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  
Якір М.С. 

8 Гімназія 

Геометрія (підручник) Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. 8 Зодіак-ЕКО, 
ВД «Освіта» 

Алгебра (підручник) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  
Якір М.С. 

9 Гімназія 

Геометрія (підручник) Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  
Якір М.С. 

9 Гімназія 

Математика (рівень 
стандарту) (підручник) 

Бевз Г.П., Бевз В.Г.  10 Генеза 

Математика (рівень 
стандарту) (підручник) 

Бевз Г.П., Бевз В.Г. 11 Генеза 

Математика. Тренувальні 
вправи. Самостійні роботи. 

Захарійченко Ю.О., 
Захарійченко Л.І., 
Маркова І.С., Карпік В.В. 

5 Ранок 

Математика. Завдання з 
логічним навантаженням 

Митник О.Я., Буковська О.І.,  
Ліскін В.О. 

5 Мандрівець 

Математика. Довідничок-
помічничок 

Олійник Л.І. 5 Підручники і 
посібники 

Математика в таблицях і 
схемах 

Роганін О.М. 5-6 Гімназія 

Логічними стежинками 
математики 

Апостолова Г. В., Бакал О. П. 5–9 Генеза 

Повний курс математики в 
тестах 

Захарійченко Ю.О., Школьний 
О.В., 
Захарійченко Л.І., Школьна О.В. 

5-11 Ранок 

Тренувальні вправи. 
Самостійні та контрольні 
роботи. 

Захарійченко Ю.О., 
Захарійченко Л.І., 
Маркова І.С., Карпік В.В. 

6 Ранок 

Математика. Довідничок-
помічничок 

Олійник Л.І. 6 Підручники і 
посібники 

Геометрія. Пропедевтика 
поглибленого вивчення. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  
Якір М.С. 

7 Гімназія 

Алгебра. Пропедевтика 
поглибленого вивчення. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  
Якір М.С. 

7 Гімназія 
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Алгебра. Збірник самостійних 
і контрольних робіт 

Цейтлін О.І. 7 Ранок 

Геометрія. Збірник 
самостійних і контрольних 
робіт 

Єршова А.П., Голобородько 
В.В., Крижанівський О.Ф. 

7 Ранок 

Тест-контроль. Алгебра. 
Геометрія 

Роганін О.М. 7 ВД «Весна» 

Алгебраїчний тренажер Олійник О.І., Мартинюк О.М. 7 Підручники і 
посібники 

Геометричний тренажер Олійник О.І., Мартинюк О.М. 7 Підручники і 
посібники 

Алгебра. Збірник задач і 
контрольних робіт 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., 
Рабінович Ю.М., Якір М.С. 

7 Гімназія 

Задачі підвищеної складності 
з геометрії 

Тарасенкова Н.А., Бурда М.І., 
Босовсь-кий М.В., Коломієць 
О.М., Сердюк З.О. 

7 ВД «Освіта» 

Геометрія. Задачі і вправи на 
готових кресленнях 

Рабінович Ю.М. 7-9 Гімназія 

Геометрія (підручник) Єршова А.П., Голобородько 
В.В., Крижанівський О.Ф., 
Єршов С.В. 

8 Ранок 

Алгебра. Тренувальні вправи. 
Самостійні роботи. 

Захарійченко Ю.О., 
Захарійченко Л.І., 
Маркова І.С., Карпік В.В. 

8 Ранок 

«Геометрія. 8 клас» підручник 
для загальноосвітніх 
навчальних закладів  

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б.,  
Якір М. С. 

8 Гімназія 

Алгебра. Збірник задач і 
контрольних робіт. 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,  
Рабінович Ю.М., Якір М.С. 

8 Гімназія 

Шкільна геометрія в опорних 
схемах, задачах і прикладах. 
Навчальний посібник 

Апостолова Г.В. 8-11 Генеза 

Алгебра. Тренувальні вправи. 
Самостійні роботи. 

Захарійченко Ю.О., 
Захарійченко Л.І., 
Маркова І.С., Карпік В.В. 

9 Ранок 

Математика (підручник), 
(рівень стандарту) 

Бурда М.І., Колесник Т.В.,  
Мальований Ю.І., Тарасенкова 
Н.А. 

10 ВД «Освіта» 

Геометрія. 10. (Рівень 
стандарту. Академічний 
рівень). Підручник 

Єршова А.П., Голобородько 
В.В., 
Крижановський О.Ф., Єршов 
С.В. 

10 Ранок 

Експрес-контроль з геометрії. 
Рівень стандарту. 

Тарасенкова Н.А., Бурда М.І. та 
інші 

10 ВД «Освіта» 

Перші зустрічі з параметром Апостолова Г.В., Ясінський В.В. 10-11 Генеза 
Математика (рівень 
стандарту) (підручник) 

Бурда М.І., Колесник Т.В.,  
Мальований Ю.І., Тарасенкова 
Н.А. 

11 ВД «Освіта» 

ДПА + ЗНО. Математика. 
Навчальний посібник 

Істер О.С. 11 Генеза 
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