


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму вступних випробувань з математики розроблено з урахуванням 
вимог Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 
класи»,  затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України  
№ 804 від 07.06.2017 р.)  

Матеріал програми з математики розподілено за такими розділами: 
«Арифметика, алгебра і початки аналізу», «Геометрія», які відображені у завданнях.  

Програма вступних випробувань складається з Пояснювальної записки, вимог 
до рівня загальноосвітньої підготовки з математики вступників до Вінницького 
коледжу НУХТ, переліку розділів і тем, критеріїв оцінювання знань вступників та 
літератури, за якою доцільно готуватися до вступних випробувань.  

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ  З 

МАТЕМАТИКИ ВСТУПНИКІВ ДО ВК НУХТ 
 

Вступники повинні: 
 

•  виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, 
дії з відсотками, складання та розв'язування пропорцій, наближені обчислення 
тощо); 
 виконувати перетворення виразів, що містять лінійні, степеневі, функції 

(розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі 
значення змінних, числові значення виразів при заданих значеннях змінних, 
виражати з рівності двох виразів одну змінну через інші тощо); 
 •   будувати,   читати   й   аналізувати   графіки   функціональних 
залежностей, досліджувати їхні властивості; 
 •   розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі складанням 
рівнянь, нерівностей та їх систем; 
 •  зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні 
властивості й виконувати геометричні побудови; 
 •   знаходити     кількісні    характеристики    геометричних    фігур 
(довжини, величини кутів, дуг, площі, об'єми); 
 обчислювати  ймовірності  випадкових  подій та розв'язувати найпростіші 

комбінаторні задачі; 
•   виконувати операції над векторами і використовувати їх при розв'язуванні 
практичних задач і вправ; 
 аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табличній, 

текстовій та ін); 
 будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ 

та досліджувати ці моделі засобами математики. 
На екзамені з математики вступник повинен показати: 

а) чітке знання математичних означень і теорем, основних формул арифметики, 
алгебри, початків аналізу і геометрії;  
б) вміння висловлювати математичну думку в письмовій формі; 
в) впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння 
застосовувати їх при розв'язуванні задач. 
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ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 
І. АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

 
1. Натуральні   числа   і   нуль.   Читання  і   запис  натуральних   чисел. Порівняння 
натуральних чисел. Дії над натуральними числами. Степінь з натурального числа з 
натуральним показником. 
2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Ознаки 
подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання 
натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше 
спільне кратне. 

 3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. 
Ціла та дробова частина числа. Мішані числа. Основна властивість дробу. 
Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Десятковий дріб. 
Арифметичні дії з десятковими дробами. Основні задачі на дроби. 
4. Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії  над ними. 
5. Поняття про пряму та обернену пропорційну залежність між величинами. 
Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв'язування задач за допомогою 
пропорцій. 
6. Відсотки. Основні задачі на відсотки. 
7. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим 
показником  і  його  властивості.  Стандартний  вигляд  числа.  Перетворення 
виразів із степенями. Степені  з раціональними показниками, їхні властивості. 
8. Квадратний   корінь.   Арифметичний   квадратний   корінь.   Властивості 
арифметичних квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня.  
9. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.  
10. Многочлен з однією змінною. Степінь многочлена. Розкладання многочленів 
на множники. 
11.Квадратний   тричлен.   Розкладання   квадратного   тричлена   на   лінійні 
множники. 
12. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних 
дробів.  Додавання,  віднімання, множення та ділення  алгебраїчних дробів. Тотожні 
перетворення раціональних алгебраїчних виразів. 
13. Поняття  функції.   Способи задання  функції.   Область  визначення, область 
значень функції. Функція, обернена до даної. Нулі функції. Монотонність, парність і 
непарність  функції. Неперервність функції. 
14. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, 
непарність функції. 
15.  Означення і основні властивості функцій. Функції:  
у = кх + b,  у=kх, у=х2,   у=ах2+bх + с,    у =k:x,  xy  . 
 Їх властивості і графіки. 
16. Рівняння. Корені рівняння. Лінійне рівняння з однією змінною. Квадратне 
рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. Розв'язування раціональних 
рівнянь. 
17.Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з однією 
змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією змінною. 
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18. Системи   рівнянь  та  системи   нерівностей.   Розв'язування   систем рівнянь та 
нерівностей, визначення розв'язків системи. Рівносильні системи рівнянь і 
нерівностей. 
19. Рівняння та системи рівнянь, нерівностей як математичні моделі текстових 
задач. 
20. Числові    послідовності.    Арифметична   і    геометрична   прогресії, їх 
властивості.  Формула  п-го члена прогресії та суми її п перших членів. Формула 
суми членів нескінченної геометричної прогресії із знаменником |g| < 1. 
21.Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи 
подання даних. Частота. Середнє значення. Елементи  комбінаторики. Комбінаторні  
правила суми  та добутку. 
 

II. ГЕОМЕТРІЯ 
 

1. Пряма, промінь, відрізок, ламана;  довжина відрізка. Кут,  величина кута. 
Вертикальні та суміжні кути. Паралельні та перпендикулярні прямі. Кути, утворені 
при перетині двох прямих січною. 
2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії. 
3. Декартові координати. Вектори  на площині. Дії  над векторами. Дії над векторами, 
що задані  координатами. Формули для обчислення  довжини вектора, кута  між 
векторами, відстані   між двома  точками.  
4. Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. Правильний 
многокутник. 
5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні властивості. Види 
трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. 
Рівність геометричних фігур. Розв’язування трикутників. 
6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їхні 
властивості. Вписані та описані чотирикутники. 
7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорда, січна кола. Залежність між відрізками у 
колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент. 
8. Центральні і вписані кути, їхні властивості. 
9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, прямокутника, 
ромба, квадрата, трапеції. 
10. Довжина кола і довжина дуги кола. Площа круга та його частин. 
11. Взаємне розміщення  прямих та площин у просторі, взаємне розміщення 
прямої та  площини. Зображення  фігур  у стереометрії. 
12.Тіла  обертання та многогранники. Основні поняття та формули. 
13. Площа  поверхні  призми, піраміди, многогранника, циліндра, конуса, сфери. 
Об’єм призми  та циліндра. Об’єм  тіла обертання. Об’єм кулі, піраміди та 
конуса. Розв’язування  задач  на обчислення площ  поверхонь та об’ємів, у тому  
числі прикладного  характеру. 

 
 
 
 
 
 



 4 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 
        Вступний екзамен з математики проводиться у формі письмового тестування. 
        Екзамен триває 1,5 години (90 хвилин).  
        Завдання кожного тесту мають зростаючу складність. На початку тесту 
розміщені завдання, які перевіряють  базові знання з математики, наступні завдання 
контролюють вміння використовувати ці знання. 
        Кожен варіант складається з двох частин, які відрізняються за складністю та 
формою завдань.  
        У першій частині  роботи запропоновано 6 завдань ( 4 завдання з алгебри та 2 
завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають 
початковому та середньому рівню навчальних досягнень вступників, оскільки ці 
завдання розраховані на стандартне застосування програмного матеріалу за 
відомими алгоритмами та зразками. Математичні об’єкти (вирази, формули, 
символи) тут запропоновані вступнику безпосередньо. І за даних умов необхідно 
відтворити математичну операцію чи дію в тій послідовності, як вони були  
представлені в процесі навчання.  Завдання вважається виконаним правильно, якщо 
в бланку відповідей  указана тільки одна літера, якою позначена правильна 
відповідь.  Усі необхідні обчислення, перетворення тощо вступники виконують у 
чернетках.  Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним 
балом. 
      Друга частина роботи складається із 3 завдань  відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю.   Успішне розв’язання  завдань 7 - 9   дає змогу зробити висновок про 
достатній  та високий рівень навчальних досягнень вступників і точніше 
диференціювати рівень навчальних досягнень. Оскільки тут абітурієнт має змогу 
продемонструвати, наскільки успішно він вміє видозмінювати навчальну 
інформацію, використовувати загальну методику і послідовність (алгоритм), які 
йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені. Завдання вважаються 
виконаними правильно, якщо вступник навів розгорнутий запис 
розв’язування завдання з обгрунтуванням кожного етапу та дав правильну 
відповідь.  

Оцінювання завдань Частини 2: 

Бали Критерії 

2 бали Одержана правильна відповідь з обґрунтуванням усіх 

ключових моментів розв’язування. 

1 бал Наведена логічно правильна послідовність кроків 

розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано 

недостатньо. Можливі 1-2 негрубі помилки, або описки в 

обчисленнях, або перетвореннях, які не впливають на 

правильність подальшого ходу розв’язування. Одержана 

відповідь може бути правильною або неповною 
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(розв’язана тільки частина завдання). 

0 балів Якщо вступник не приступив до розв’язування задачі або 

приступив, але його записи не відповідають указаним 

критеріям оцінювання завдань в 1, 2 бали. 

 

 Максимальну кількість балів, яку можна набрати правильно розв’язавши 9 

завдань тесту – 12 балів. 

 Мінімальна кількість балів, з якою вступник допускається до участі у 

конкурсі, - 4 бали. 
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