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1. ВСТУП 

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

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 
абітурієнт, наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступне 
випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати 
свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу 
при підготовці до вступного випробування з математики. 

 
2.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Основною вимогою до підготовки вступників з математики є 
• формування математичних знань як невід’ємної складової загальної 

культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному 
суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і методами 
математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу 
моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності; 

• інтелектуальний розвиток абітурієнтів, розвиток їхнього логічного 
мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, 
узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з даних 
передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо; 

• опанування абітурієнтами системи математичних знань і вмінь, 
необхідних для вступу до вищих навчальних закладів на базі повної загальної 
середньої освіти. 

Абітурієнти повинні знати: 
• способи задання елементарних функцій, їх властивості; геометричні 

перетворення для побудови графіків функцій; 
• формули тригонометричних функцій та наслідки з них; значення 

відомих кутів тригонометричних функцій; 
• формули для обчислення  площ плоских фігур, зазначених у програмі; 
вміти: 
• виконувати відсоткові розрахунки; розв’язувати три основні задачі на 

відсотки; розв’язувати нескладні ірраціональні рівняння; 
• спрощувати тригонометричні вирази; 
• виконувати перетворення виразів, які містять степені;  
• розв’язувати  рівняння і нерівності; 
• розв’язувати задачі на обчислення  площ плоских фігур. 
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3. РОЗДІЛИ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 
ВИПРОБУВАННЯ  

З дисципліни «Алгебра і початки аналізу» 
Назва розділу, 

теми 
Учень повинен знати Предметні вміння та 

способи навчальної 
дiяльностi 

 АЛГЕБРА   
 Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ  

Дійсні числа 
(натуральні, цілі, 
рацiональнi та 
iррацiональні), їх 
порівняння та дії з 
ними.  

- властивості дій з дійсними числами; 
- правила порівняння дійсних чисел; 
- ознаки подiльностi натуральних 
чисел на 2, 3, 5, 9, 10; 
- правила округлення цілих чисел і 
десяткових дробів; 
- - властивості кopeнів; 
- означення степеня з натуральним, 
цілим , їхні властивості; 
- числові проміжки; 
- модуль дійсного числа та його 
властивості 

- розрізняти види чисел та 
числових проміжків; 
- порівнювати  числа; 
- виконувати дії з  числами; 
- використовувати ознаки 
подільності; 
- знаходити неповну частку 
та остачу від ділення одного 
натурального числа на інше; 
- перетворювати звичайний 
дріб у десятковий та 
нескінченний періодичний 
десятковий дріб – у 
звичайний; 
- округлювати цілі числа і 
десяткові дроби; 
- використовувати 
властивості модуля до 
розв’язання задач 

Відношення та 
пропорції. 
Відсотки. Основні 
задачі на відсотки 

- відношення, пропорції; 
- основна властивість пропорції; 
- означення відсотка; 
- правила виконання відсоткових 
розрахунків 

- знаходити відношення 
чисел у вигляді відсотка, 
відсоток від числа, число за 
значенням його відcoткa; 
- розв'язувати задачі на 
вiдсотковi розрахунки та 
пропорції 

Рацiональнi, 
вирази та їхні 
перетворення 

- означення області допустимих 
значень змінних виразу зі змінними; 
- означення тотожно рівних виразів, 
тотожного перетворення виразу, 
тотожності; 
- означення одночлена та 
многочлена; 
- правила додавання, вiднiмання i 
множення одночленів та 
многочленів; 
- формули скороченого множення; 
- розклад многочлена на множники; 
- означення алгебраїчного дробу; 
- правила виконання дій з 
алгебраїчними дробами. 

- виконувати тотожні 
перетворення рацiональних, 
степеневих виразів та 
знаходити їх числове 
значення при заданих 
значеннях змінних 

 Розділ: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI 
ТА 
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ЇХ СИСТЕМИ 
Лiнiйнi, квaдpaтні, 
рацiональнi 
рівняння, 
неpiвності та їx 
системи. 
3астосування 
рівнянь, 
нерівностей та їx 
систем до 
розв'язування 
текстових задач 
 

- рівняння з однією змінною, 
означення кореня (розв'язку) 
рівняння з однією змінною; 
- нepiвність з однією змінною, 
означення розв'язку нepiвнocтi з 
однією змінною; 
- означення розв'язку системи 
рівнянь з двома змінними та методи 
їх розв'язань; 
- рівносильні рівняння, нерівності та 
їх системи; 
- методи розв'язування рівнянь 

- розв'язувати рівняння i 
нepiвнocтi першого та 
другого степенів, а також 
рівняння i нepiвнocтi, що 
зводяться до них; 
- розв'язувати системи 
рівнянь i нерівностей 
першого i другого степенів, а 
також ті, що зводяться до 
них; 
- застосовувати загальні 
методи та прийоми 
(розкладання на множники, 
заміна змінної, застосування 
властивостей функцій) у 
процесі розв'язування 
рівнянь, нерівностей та 
систем; 
- користуватися графічним 
методом розв'язування і 
дослідження рівнянь, 
нерівностей та систем; 
- застосовувати рівняння, 
нepiвнocтi та системи до 
розв'язування текстових 
задач; 
- розв'язувати рівняння i 
нepiвнocтi, що містять змінну 
під знаком модуля. 

 Розділ: ФУНКЦIЇ  
Лiнiйнi, 
квадратичні, 
степеневі функції, 
їх основні 
властивості. 
Числові 
послiдовностi 
 

- означення функції, область 
визначення, область значень функції, 
графік функції; 
- способи задання функцій, основні 
властивості та графіки функцій, 
указаних у назві теми; 
- означення функції, оберненої до 
заданої; 
- означення арифметичної та 
геометричної прогресій; 
- формули n-го члена арифметичної 
та геометричної прогресій; 
- формули суми n перших членів 
арифметичної та геометричної 
прогресій. 

- знаходити область 
визначення, область значень 
функції; 
- досліджувати на парність 
(непарність), перiодичнiсть 
функцію; 
- будувати графіки 
елементарних функцій, 
вказаних у назві теми; 
- встановлювати властивості 
числових функцій, заданих 
формулою або графіком; 
- використовувати 
перетворення графiкiв 
функцій; 
- розв'язувати задачі на 
арифметичну та геометричну 
прогресії 

Дослідження 
функції за 
допомогою 

- достатня умова зростання 
(спадання) функції на проміжку; 
- екстремуми функції; 

- знаходити проміжки 
монотонності функції; 
- знаходити екстремуми 
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похідної. 
Побудова графiкiв 
функцій 
 

- означення найбільшого i 
найменшогo значень функції 

функції за допомогою 
похідної, найбільше та 
найменше значення функції; 
- досліджувати функції за 
допомогою похідної та 
будувати їх графіки; 
- розв'язувати прикладні 
задачі на знаходження 
найбільших i найменших 
значень 

 ГЕОМЕТРIЯ  
 Розділ: ПЛАНIМЕТРIЯ  
Найпростіші 
геометричні 
фігури на площині 
та їх властивості 

- поняття точки і прямої, променя, 
відрізка, ламаної, кута; 
- аксіоми планiметрiї; 
- суміжні та вертикальні кути, 
бісектриса кута; 
- властивості суміжних та 
вертикальних кутів; 
- властивість бісектриси кута; 
- паралельні та перпендикулярні 
прямі; 
- перпендикуляр і похила, 
серединний перпендикуляр, відстань 
від точки до прямої; 
- ознаки паралельності прямих; 
- теорема Фалеса, узагальнена 
теорема Фалеса 

- застосовувати означення, 
ознаки та властивості 
найпростіших геометричних 
фігур до розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy 
 

Коло та круг - коло, круг та їх елементи; 
- центральні, вписані кути та їх 
властивості; 
- властивості двох хорд, що 
перетинаються; 
- дотичні до кола та її властивості 

- застосовувати набуті знання 
до розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy 

Трикутники - види трикутників та їх основні 
властивості; 
- ознаки рівності трикутників; 
- медіана, бісектриса, висота 
трикутника та їх властивості; 
- теорема про суму кутів трикутника; 
- нерівність трикутника; 
- середня лінія трикутника та її 
властивості; 
- коло, описане навколо трикутника, і 
коло, вписане в трикутник; 
- теорема Піфагора, пропорційні 
відрізки прямокутного трикутника; 
- співвідношення між сторонами і 
кутами прямокутного трикутника; 
- теорема синусів; 
- теорема косинусів 

- класифікувати трикутники 
за сторонами та кутами; 
 - розв'язувати трикутники; 
- застосовувати означення та 
властивості різних видів 
трикутників до розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy; 
- знаходити радіуси кола, 
описаного навколо 
трикутника, і кола, вписаного 
в трикутник 
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Чотирикутник - чотирикутник та його елементи; 
- паралелограм та його властивості; 
- ознаки паралелограма; 
- прямокутник, ромб, квадрат, 
трапеція та їх властивості; 
- середня лінія трапеції та її 
властивість; 
- вписані в коло та описані навколо 
кола чотирикутники 

- застосовувати означення, 
ознаки та властивості різних 
видів чотирикутників до 
розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy 

Многокутники - многокутник та його елементи, 
опуклий многокутник; 
- периметр многокутника; 
- сума кутів опуклого многокутника; 
- правильний многокутник та його 
властивості; 
- вписані в коло та описані навколо 
кола многокутники 

- застосовувати означення та 
властивості многокутників 
до розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy 

Геометричні 
величини та їх 
вимірювання 

- довжина відрізка, кола та його дуги; 
- величина кута, вимірювання кутів; 
- периметр многокутника; 
- формули для обчислення площі 
трикутника, паралелограма, ромба, 
квадрата, трапеції, правильного 
многокутника, круга, кругового 
сектора 

- знаходити довжини 
вiдрiзкiв, гpaдycнi та радіанні 
міри кyтiв, площі 
геометричних фiгур; 
- обчислювати довжину кола 
та його дуг, площу круга, 
кругового сектора; 
- використовувати формули 
площ геометричних фігур до 
розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy 

Координати та 
вектори на 
площині 

- прямокутна система координат на 
площині, координати точки; 
- формула для обчислення вiдстанi 
між двома точками та формула для 
обчислення координат середини 
відрізка; 
- рівняння прямої та кола; 
- поняття вектора, довжина вектора, 
колiнеарнi вектори, рiвні вектори, 
координати вектора; 
- додавання, віднімання векторів, 
множення вектора на число; 
- розклад вектора за двома 
неколінеарними векторами; 
- скалярний добуток векторів та його 
властивості; 
- формула для знаходження кута між 
векторами, що задані координатами; 
- умови колінеарності та 
перпендикулярності векторів, що 
задані координатами  

- знаходити координати 
середини відрізка та відстань 
між двома точками; 
- складати рівняння прямої та 
рівняння кола; 
- виконувати дії з векторами; 
- знаходити скалярний 
добуток векторів; 
- застосовувати координати і 
вектори до розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy 

Геометричні - основні види та зміст геометричних - використовувати 
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перетворення перетворень на площині (рух, 
симетрія відносно точки і відносно 
прямої, поворот, паралельне 
перенесення, перетворення 
подібності, гомотетія); 
- ознаки подібності трикутників; 
- відношення площ подібних фігур 

властивості основних видів 
геометричних перетворень, 
ознаки подібності 
трикутників до розв'язування 
планіметричних задач та 
задач практичного зміcтy 

 
4. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
Арифметика і алгебра 

1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне. 
Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. 

2. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. 
3. Цілі числа. Раціональні числа їх додавання, віднімання, множення, 

ділення. Порівняння раціональних чисел. 
4. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу. 
5. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Порівняння 

десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення 
десяткових дробів. Наближене значення числа. Округлення чисел. 
Відсоток. Основні задачі на відсотки. 

6. Додатні і від'ємні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його 
геометричний зміст. Порівняння додатних і від'ємних чисел. Додавання, 
віднімання, множення і діленій додатних і від'ємних чисел. 

7. Поняття про число як результат вимірювань. Раціональні числа. Запис 
раціональних чисел у вигляді десяткових дробів. 

8. Властивості арифметичних дій. 
9. Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення 

буквених виразів. Обчислення за формулами. 
10. Перетворення виразів: розкриття дужок, зведення подібних доданків. 
11. Поняття про пряму пропорційну залежність між величинами. Пропорції. 

Основна властивість пропорції. Розв'язування задач за допомогою 
пропорцій. 

12. Зображення чисел на прямій. Координата точки на  прямій. Формула 
відстані між двома точками із заданими координатами. 

13. Прямокутна система координат на площині, точки на площині. 
Координати (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками 
площини, заданими координатами. 

14. Ірраціональні  числа.  Дійсні  числа.  Числові   нерівності  та  їхні  
властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей. 

15. Вимірювання величин. 
16. Одночлен. Піднесення одночлена до степеня. 
17. Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення 

многочленів. Розкладання многочлена на множники. 
18. Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого 

множення для розкладання многочлена   на множники. 
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19. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні 
множники. 

20. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення 
алгебраїчних дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення 
алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних 
виразів. 

21. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим 
показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення 
виразів із степенями. 

22. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості 
квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня. 

23. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n-го члена та суми n 
перших членів прогресій. 

24. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. 
Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. 
Розв'язування раціональних рівнянь. 

25. Системи рівнянь. Розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома 
змінними та його геометрична інтерпретація. Розв'язування найпростіших 
систем, одне рівняння яких першого, а друге - другого степеня. 
Розв'язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем 
рівнянь. 

26. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з 
однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією 
змінною. 

27. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи 
задання функції. Графік функції. 

28. Функції: 
29.  
30. Їхні властивості і графіки. 

Геометрія 
1. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми 

і теореми. Поняття про обернену теорему. 
2. Суміжні і вертикальні кути та їхні властивості. Паралельні прямі і прямі, 

що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні 
прямі. Теореми про паралельність і перпендикулярність прямих. 

3. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів 
трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї.  

4. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, 
ромб, квадрат та їхні властивості. Трапеція та її властивості. Правильні 
многокутники. 

5. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості. 
6. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане 

навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в 
трикутник. 

7. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників. 
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8. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (без 
доведення). 

9. Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. 
Приклади фігур, що мають симетрію. 

10. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки. 
11. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від 

точки до прямої. 
12. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. 
13. Довжина кола. Довжина дуги. Число п. 
14. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, 

трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. 
Площа круга та його частин. 

15. Синус, косинус і тангенс кута. 
16. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

Теореми синусів і косинусів. 
17. Розв'язування трикутників. 
18. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома 

точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола. 
19. Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні 

вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та 
його властивості. Координати вектора. 
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5. СТРУКТУРА ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

ЗРАЗОК 

Міністерство освіти і науки України 
Український політехнічний технікум 

 
Тестові завдання  

для вступних випробувань 
на базі неповної загальної середньої освіти 

 
ВАРІАНТ № 

 
1.1. Обчисліть значення виразу: 

2

3
12 





−  

а)  
9
45− ;   б)  

9
45  ;  в) 

9
14   ;  г) інша відповідь. 

 
1.2. Розв’язати рівняння: 

0325 2 =−− хx  
а) –1; 0,6;          б) –0,6; 1;  в)  1; 12;  г) інша відповідь 
 
1.3. Розв’язати нерівність: 

1)2(6)12(5 −−≥+− хx  

а) 




 ∞−

2
1; ;  б) ( )∞+;5,0 ;  в) ( )5,0;∞− ;  г) інша відповідь. 

1.4. Розв’язати систему рівнянь: 





=+
=−

.1042
,1145

yx
yx

 

а) (3;1) ;   б)  (1;3) ;  в)  (1;2) ;  г) інша відповідь 
1.5. Спростити вираз: 

( ) ( )3332 +
−

+ x
x

x
x  

а) ( )36 +x
x   ;   б)  ( )33 +x

x  ;  в) ( )32 +x
x   ;  г) інша відповідь 

1.6. У паралелограмі ABCD проведено висоту  BM до сторони AD. Обчисліть площу 
паралелограма, якщо BC=8 см, BM=5 см. 

 
а) 40 см2 ;   б) 20 см2  ;  в) 13 см2  ;  г) інша відповідь 
 
2.1.  Човен пройшов 120 км за течією річки і повернувся назад, витративши на весь шлях 

11 годин. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна становить 22 км/год. 
 
2.2. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 19 см і 31 см, а бічна сторона утворює з 

основою кут 600. Знайдіть площу трапеції. 

3.1. Знайти область визначення функції  12
253

1
2

++
−−

= x
xx

y . 
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6. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

1.1. Обчисліть значення виразу:  
2

3
12 





−  

Розв’язання 

9
45

9
49

3
7

3
12

22

==





−=






− . 

Відповідь:   б) 
9
45 . 

1.2. Розв’язати рівняння:  0325 2 =−− хx  
Розв’язання 

( ) ( ) 6460435424 22 =+=−⋅⋅−−=−= acbD ; 

1
10

82
21 =

+
=

+−
=

a
Dbx ;     

5
3

10
6

10
82

22
−

=
−

=
−

=
−−

=
a

Dbx . 

Відповідь:   б) –0,6; 1. 
1.3. Розв’язати нерівність:   1)2(6)12(5 −−≥+− хx  

Розв’язання 
1126510 −−≥−− xx ; 

513610 +−≥−− xx ; 
816 −≥− x ; 

5,0≤x . 

Відповідь:   а) 




 ∞−

2
1; . 

1.4. Розв’язати систему рівнянь:  




=+
=−

.1042
,1145

yx
yx

 

Розв’язання 

.3
;217

.1042
,1145

=
=





=+
=−

+

x
x

yx
yx

  1
4

610
4

210
=

−
=

−
=

xy . 

Відповідь:  а) (3;1). 

1.5. Спростити вираз:   ( ) ( )3332 +
−

+ x
x

x
x  

Розв’язання 

( ) ( ) ( ) ( )3636
23

3332 +
=

+
−

=
+

−
+ x

x
x

xx
x
x

x
x . 

Відповідь:  а) ( )36 +x
x . 

1.6.У паралелограмі ABCD проведено висоту  BM до сторони AD. Обчисліть 
площу паралелограма, якщо BC=8 см, BM=5 см. 

 
     Дано: ABCD – паралелограм,  
      BM- висота, ВМ=5 см,  
      ВС=8 см. 

0,5 

С 

D M А 

В 
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     Знайти:  ABCDS  
Розв’язання 

24058 смhaS aABCD =⋅=⋅= . 
Відповідь:  а) 40 см2. 
2.1.Човен пройшов 120 км за течією річки і повернувся назад, витративши на 

весь шлях 11 годин. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість 
човна становить 22 км/год. 

Розв’язання 
Нехай   х км/год - швидкість течії. 
Складемо рівняння 

11
22
120

22
120

=
−

+
+ xx

,  ( ) ( ) ( ) 0
484

22112212022120
2

22

=
−

−⋅−+⋅+−⋅
x

xxx  

( ) 0
484

11484112222120
2

2

=
−

+⋅−++−⋅
x

xxx ,   0
484

114841144120
2

2

=
−

+⋅−⋅
x

x  

04411 2 =−x ,  4842 ≠x  
42 =x ,   22±≠x  
2±=x . 

Відповідь:  швидкість течії річки 2 км/год. 
2.2.Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 19 см і 31 см, а бічна сторона 

утворює з основою кут 600. Знайдіть площу трапеції. 
 

Дано: ABCD – рівнобічна трапеція,  
  AD=31 см, ВС=19 см, 060=∠BAM  

     Знайти:  ABCDS  
      

Розв’язання 

aABCD hbaS ⋅
+

=
2

.  Розглянемо )90( 0=∠∆ MABM , 

смBCADAM 6
2

1931
2

=
−

=
−

= ,     смtgAMBM 36600 ⋅=⋅= , 

2315036
2

1931 смS ABCD =⋅
+

= . 

Відповідь:   3150  см2. 

3.1.Знайти область визначення функції  12
253

1
2

++
−−

= x
xx

y . 

Розв’язання 





≥−−

≥+

.053
,01

2xx
x

  0352 =−+ хx ,  

( ) ( ) 37122531454 22 =+=−⋅⋅−=−= acbD ; 

54,0
2

375
21 ≈

+−
=

+−
=

a
Dbx ;     54,5

2
375

22 −≈
−−

=
−−

=
a

Dbx . 





≤≤−
−≥

54,054,5
1

x
x

   

Відповідь:   [ ]54,0;1−∈x  

С 

D M А 

В 

0,54 -1 -5,54 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

Шкала оцінювання тестових завдань 
Максимально можлива сума балів за виконання тестових завдань становить 
200. 
 
Номери завдань  Кількість балів за завдання  Усього 

12 бальна 
система 

200 бальна 
система 

1.1 - 1.2 по 0,5 балу по 16 балів  32 балів 
1.3 - 1.6  по 1 бали  по 22 бали  88 бали 
2.1 - 2.2  по 2 бали  по 25 балів  50 балів 
3.1  по 3 бали  по 30 балів  30 балів 
Сума балів 12  200 

 
Для оцінювання знань абітурієнтів застосовуються такі критерії та 

шкала оцінювання. 
Рівні 
навчальних 
досягнень  

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень  

Початковий 
0 б.-119 б. 

„1” 
Вступник може зобразити найпростіші геометричні 
фігури (намалювати ескіз); має уявлення про 
математичні об’єкти. 

„2” 
Вступник може: виконати необхідні дії з числами, 
найпростішими математичними виразами; впізнати 
окремі математичні об’єкти і пояснити свій вибір.  

„3” 

Вступник може: співвіднести дані або словесно описані 
математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями; 
виконувати елементарні завдання; виконати одне 
просте або його частку з використанням формули. 

Середній 
120 б.-140 б. 

„4” 

Вступник може: відтворити означення математичних 
понять і формулювання тверджень; формулювати деякі 
властивості математичних об’єктів; виконати за 
зразком елементарні завдання. 

„5” 

Вступник може ілюструвати означення математичних 
понять, формулювань, теорем і правил виконання 
математичних дій прикладами; розв’язати завдання 
середньої складності повністю або частково із 
застосуванням конкретних формул (без використання 
інформаційних джерел; довідників, підручника тощо). 
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„6” 

Вступник може: ілюструвати означення математичних 
понять, формулювань, теорем і правил виконання 
математичних дій власними прикладами; самостійно 
розв’язати і коротко пояснити розв’язання завдань (не 
менше ніж 50%); записати математичний вираз, 
формулу за словесним формулюванням і навпаки. 

Достатній 
141 б.-170 б. 

„7” 

Вступник може застосовувати означення математичних 
понять та їхніх властивостей для розв’язання завдань в 
знайомих ситуаціях; знає залежність між елементами 
математичних об’єктів; самостійно виправляє вказані 
йому помилки; уміє розв’язувати завдання, визначені 
програмою, без достатніх пояснень у відведений для 
цього час. 

„8” 

Вступник володіє навчальним матеріалом, визначеним 
програмою; розв’язує завдання, передбачені 
програмою, з частковим поясненням; вміє доводити 
теореми, розв’язувати більш складні задачі та вправи з 
деякими недоліками в оформленні або технічною 
помилкою. 

„9” 

Вступник вільно володіє навчальним матеріалом, 
визначеним програмою; самостійно виконує завдання в 
знайомих ситуаціях; виправляє допущені помилки; 
повністю аргументує обґрунтування математичних 
тверджень; вміє розв’язувати завдання підвищеної 
складності. 

Високий 
171 б.-200 б. 

„10” 

Знання, вміння й навички абітурієнта повністю 
відповідають вимогам програми. Вступник може 
усвідомити нові для нього математичні факти, ідеї; 
розв’язує завдання підвищеного рівня складності, в 
тому числі з повним поясненням і обґрунтуванням, 
допускаючи незначні недоліки. 

„11” 

Вступник може вільно і правильно висловлювати 
відповідні математичні міркування, переконливо 
аргументувати їх; використовувати набуті знання і 
вміння в незнайомих для нього ситуаціях; знає 
визначені програмою основні методи розв’язання 
завдань підвищеного рівня складності. 

„12” 

Вступник виявляє варіативність мислення і 
раціональність у виборі способу розв’язання 
математичної проблеми; вміє узагальнювати і 
систематизувати набуті знання; здатний до розв’язання 
нестандартних задач і вправ; має навички оперативно і 
логічно обґрунтувати розв’язування задач та вправ 
підвищеного рівня складності у відведений час. 
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8.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. Збірник задач і 
контрольних робіт 

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

6 Гімназія 

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 
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Алгебра. Пропедевтика 
поглибленого вивчення. 

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

7 Гімназія 

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 

Геометрія. Збірник задач і 
контрольних робіт 

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

7 Гімназія 

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. Збірник задач і 
контрольних робіт. 

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

8 Гімназія 

«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 

Алгебра. Збірник задач і 
контрольних робіт 

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

9 Гімназія 

Геометрія. Збірник задач і 
контрольних робіт 

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

9 Гімназія 

 


