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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до правил прийому на 2022 рік вступники на основі базової та повної 

загальної середньої освіти при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, складають вступне випробування. 

Вступне випробування здійснюється у письмовій тестовій формі, тривалість 

випробування - 60 хвилин. 

Тести з математики включають 8 завдань, які в залежності від ступеня складності 

оцінюються в балах так, що сума балів дорівнює дванадцяти. 

Таким чином, абітурієнт, що виконав без помилок всі завдання, може набрати дванадцять 

балів. 



 

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ 

(база 9-ти класів) 
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Геометрія 

1. Властивості рівнобедреного трикутника. 

2. Властивості бісектриси кута. 

3. Ознаки паралельності прямих. 

4. Теорема про суму кутів трикутника. 

5. Ознаки подібності трикутників. 

6. Властивості паралелограма і його діагоналей. 

7. Властивості прямокутника, ромба, квадрата. 

8. Коло, описане навколо трикутника. 

9. Коло, вписане в трикутник. 

10. Теорема про кут, вписаний в коло. 

11. Властивості дотичної до кола. 

12. Теорема Піфагора. 

13. Значення синуса, косинуса і тангенса кутів 30°. 45° і 60°. 

14. Сума векторів і її властивості. 

15. Скалярний добуток векторів і його властивості. 

16. Формули площ паралелограма, трикутника і трапеції. 

17. Рівняння прямої і кола. 
III. Основні вміння і навички Вступник повинен: І. Впевнено 

володіти обчислювальними навичками 2. Уміти виконувати тотожні перетворення виразів 3. 

Уміти розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи 4. Уміти розв'язувати задачі на 

складання рівнянь 5. Уміти будувати графіки функцій 

6. Уміти зображувати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови 

7. Володіти навичками вимірювання і обчисленню довжин, кутів і площ, які 

використовуються для розв язання різних геометричних і практичних задач. 

 



 

 

оцінювання знань письмового тестування абітурієнтів з математики при 

вступі на основі повної та базової загальної середньої освіти 

Тести з математики включають 8 завдань, які в залежності від ступеня 

складності оцінюються в балах так, що сума балів дорівнює дванадцяти. 

Таким чином, абітурієнт, що виконав без помилок всі завдання, може 

набрати дванадцять балів. 

За похибки та помилки, допущені при виконанні завдань, з кожного 

завдання знімається певна кількість балів в залежності від характеру допущених 

помилок (див. табл. 1). Підсумковий бал визначається як сума всіх набраних балів 

та округлюється згідно таблиці 2. 

Завдання №1 - № 5 оцінюється за системою: 

вірна відповідь - 1 бал; 

невірна відповідь - 0 балів. 

Таблиця 1 

№ п/п Характер допущених помилок 

Кількість балів, що знімається 

Завдання № 6 (2 

бали) 

Завдання № 7 (3 

бали) 

1 Незначні математичні помилки 

 

а) допущені графічні неточності при розв'язанні 

геометричної задачі 
0,2 0,3 

 

б) невірне застосування термінів математичних символів 0,2-04 0,3-0,6 

 

в) незаписані кінцеві результати окремих логічних кроків 0,3-0,4 0,5-0,6 



  

Таблиця 2 - Схема округлення балів для виставлення підсумкової оцінки 

№ п/п 
Кількість набраних балів 

Бал, що обраховано за 12- 

бальною шкалою 

Переведення балу у шкалу 

100-200 

1. 12,00 12 200 

2. 11,00-11,9 11 190 

3. 10,00-10,9 10 180 

4. 9,0-9,9 9 170 

5. 2,5-8,9 
Округлюється за правилами 

математики 

Округлюється за правилами 

математики 

6. 2,4 та менше 2 100 

Примітка. 1 В інших випадках, неоговорених даними критеріями, кількість 

балів, що змінюється, вирішується комісією. 

2 Оцінка, що виставляється, погоджується з головою предметної комісії в 

тому разі, якщо абітурієнт набрав менш 2,5 балів та не менше 10 балів. 

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної екзаменаційної комісії з 

математики та фізики 
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