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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета вступних випробувань з математики: оцінити ступінь 

підготовленості вступників з математики з метою конкурсного відбору для 

навчання у ВСП «Фаховий Коледж Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського». 

Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, 

щоб оцінити знання та вміння вступників: 

- впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні дії з 

раціональними числами (натуральними, цілими, звичайними і десятковими 

дробами); 

- виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів 

(многочленів, дробово-раціональних виразів, які містять степені і корені), 

тригонометричних виразів; 

- розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого 

степенів і ті, що зводяться до них, а також розв’язувати задачі за допомогою 

рівнянь та їх систем; 

 - будувати графіки функцій, передбачених програмою; 

 - розв’язувати задачі, що передбачають :виконання відсоткових 

розрахунків; знаходження ймовірностей випадкової події; подання 

статистичних даних у вигляді таблиць, графіків; знаходження середнього 

значення; 

- зображати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови на 

площині; 

 - володіти навичками вимірювання та обчислення довжин, кутів і площ, 

які використовуються для розв’язання різних практичних задач; 

- уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв’язуванні 

задач на обчислення та доведення; 

 - володіти навичками розв’язування задач на обчислення площ поверхонь 

і об’ємів геометричних фігур: прямої призми, піраміди, конуса, кулі, циліндра у 

тому числі прикладного змісту; 

- обчислювати границі елементарних функцій та зображувати їх графіки; 



- виконувати відсоткові розрахунки; розв’язувати три основні задачі на 

відсотки; розв’язувати нескладні ірраціональні рівняння; 

- спрощувати тригонометричні вирази, розв’язувати найпростіші 

тригонометричні рівняння та нерівності; 

- виконувати перетворення виразів, які містять степені та логарифми; 

розв’язувати показникові та логарифмічні рівняння і нерівності; 

- обчислювати похідні простих та складених функцій; 

- застосовувати похідні до означеного та неозначеного інтеграла; 

обчислювати визначений інтеграл; 

- розв’язувати задачі на обчислення об’ємів, площ поверхонь 

многогранників та тіл обертання.. 

Програма з математики для вступників до Коледжу МНУ імені 

В.О.Сухомлинського складається з трьох розділів. Перший з них є переліком 

основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник 

(вміти правильно їх використовувати при розв’язанні задач, посилатися на них 

при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, які необхідно вміти 

доводити. У третьому розділі перелічені основні математичні вміння і навички, 

якими повинен володіти вступник. 

На вступному тестуванні з математики вступник до коледжу повинен 

показати: 

а) чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань 

правил, ознак теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх; 

б) вміння точно і стисло висловити математичну думку в письмовій 

формі, використовувати відповідну символіку; 

в) впевнене володіння практичними математичними вміннями і 

навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні 

задач і вправ. 

Основні вміння і навички 

Вступник повинен уміти: 

1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і 

звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями. 



2. Виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, 

виразів, що містять степеневі  і тригонометричні функції. 

3. Будувати графіки лінійної, квадратичної, степеневої  функцій. 

4. Розв’язувати рівняння і нерівності першого і другого степеня, а також 

рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв’язувати системи рівнянь та 

нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них; найпростіші 

рівняння і нерівності, що мають степеневі  функції. 

5. Розв’язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь. 

6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші 

побудови на площині. 

7. Використовувати геометричні відомості при розв’язуванні 

алгебраїчних задач, а з алгебри і тригонометрії – при розв’язуванні 

геометричних задач. 

8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і віднімання 

векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при розв’язуванні 

практичних задач і вправ. 

9. Застосовувати формули тригонометричних функцій та наслідки з них; 

значення відомих кутів тригонометричних функцій; 

10. Застосовувати алгоритми розв’язування показникових, логарифмічних 

рівнянь і нерівностей; 

11. Застосовувати означення похідної та правила диференціювання 

простих і складних функцій; алгоритм дослідження функцій та побудови їх 

графіків за допомогою похідної; 

12. розв’язувати задачі на обчислення об’ємів, площ поверхонь 

многогранників та тіл обертання. 

 

2. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ 

Програма вступного випробування складена згіднонавчальної 

програми для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Вступне випробування 



проводиться у формі тестування. Вступне тестування з математики складається 

з 12 завдань (7 з алгебри та 5 з геометрії).Для кожного з таких завдань 

пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише одна є правильною. Із 

запропонованих відповідей слід вибрати правильну та певним чином 

позначити її у бланку відповідей  . За виконання кожного із завдань 1–12 

абітурієнт може отримати 0 балів або 1 бал. 

Час проходження тестування – 1академічна година. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Для вступників, які мають базову загальну середню освіту(9 класів) 

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Вступне 

тестування з математики складається з 12 завдань (7 з алгебри та 5 з 

геометрії).Для кожного з таких завдань пропонується 4 варіанти відповіді, 

серед яких лише одна є правильною. Із запропонованих відповідей слід 

вибрати правильну та певним чином позначити її у бланку відповідей  . За 

виконання кожного із завдань 1–12 абітурієнт може отримати 0 балів або 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі 

завдання  -  12. 

 

Оцінка за вступне випробування виставляється  за дванадцятибальною 

шкалою і залежить від повноти відповіді. Вступне випробування виконується 

письмово, термін виконання – одна академічна година. 

Завдання вважатиметься виконаним правильно й учасник отримує 1 бал, 

якщо обрано та певним чином позначено у бланку А правильний варіант 

відповіді. 

Завдання вважатиметься виконаним неправильно й учасник отримує 0 

балів, якщо у бланку А : 

а) позначено неправильний варіант відповіді; 

б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є 

правильний;  



в) не позначено жодного варіанта відповіді. 

 

 

Таблиця відповідності оцінювання за 12 бальною системою і кількості 

балів, набраних вступником на вступному тестуванні з математики 

 

Оцінювання за 12 

бальною системою 

оцінювання навчальних 

досягнень вступників 

Оцінювання за 200 

бальною системою 

оцінювання навчальних 

досягнень вступників 

Кількість балів, 

набраних вступником 
Оцінка 

1 20 1 

Незадовільно 2 50 2 

3 80 3 

4 100 4 

Задовільно 5 120 5 

6 140 6 

7 150 7 

Добре 8 160 8 

9 170 9 

10 180 10 

Відмінно 11 190 11 

12 200 12 

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ  

ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

І . Основніматематичніпоняття та факти 

Арифметика, алгебра i початки аналiзу 

1. Натуральнi числа (N). Простi та складeнi числа. Дiльник, кратне. 

Найбiльшийспiльнийдiльник. Найменшеспiльнекратне. 

2. Ознакиподiльностi на 2, 3, 5, 9,10. 

3. Цiлi числа (Z). Рацiональнi числа (Q).Їхдодавання, вiднiмання, множення i 

дiлення. Порiвняннярацiональних чисел. 

4. Дiйснi числа (R), їхзапис у виглядiдесятковогодробу. 

5. Зображення чисел на прямiй. Модуль числа, йогогеометричнийзмiст. 

6. Числовiвирази. Виразиiззмiнними. 

7. Степiнь з натуральним i рацiональнимпоказником. Арифметичнийкорiнь. 

8. Логарифми, їхвластивостi. 

9. Одночлен i многочлен. Дiї над ними. Формулискороченогомноження. 



10. Многочлен з однiєюзмiнною. Корiнь многочлена (на прикладi квадратного 

тричлена). 

11. Поняттяфункцiї. Способизаданняфункцiї. Область визначення, область 

значеньфункцiї. Функцiя, оберненадоданої. 

12. Графiкфункцiї. Зростання i спаданняфункцiї; перiодичнiсть, парнiсть, 

непарнiсть. 

13. Достатняумовазростання (спадання) функцiї на промiжку. 

Поняттяекстремумуфункцiї. Необхiднаумоваекстремумуфункцiї (теорема 

Ферма). Достатняумоваекстремуму. Найбiльше i найменшезначенняфункцiї на 

промiжку. 

14. Означення й основнiвластивостiфункцiй: лiнiйноїy=ax+b, 

квадратичноїy=ax
2
+bx+c, степеневоїy=ax

n
 (nZ), показникової y=a

x
, a>0, 

логарифмiчноїy=logax,a>0; тригонометричнихфункцiй( y=sin x, y=cos x, y = tg x 

). 

15. Рiвняння. Розв'язуваннярiвнянь, коренiрiвняння. Рiвносильнiрiвняння. 

Графiкрiвняння з двомазмiнними. 

16. Нерiвностi. Розв'язуваннянерiвностей. Рiвносильнiнерiвностi. 

17. Системирiвнянь i системинерiвностей. Розв'язування систем. 

Коренiсистеми. Рiвносильнiсистемирiвнянь. 

18. Арифметична та геометричнапрогресiї. Формули n*го члена i суми n 

перших членiвпрогресiї. 

19. Синус i косинус суми та рiзницiдвохаргументiв (формули ). 

20. Перетворення в добутоксум: sin* x+ sin*x, cos*x + cos*x. 

21. Означенняпохiдної, їїфiзичний та геометричнийзмiст. 

22. Похiднiфункцiй: y = sinx, y = cosx, y = tgx , y = x
n
, nN.  

Геометрiя 

1. Пряма, промiнь, вiдрiзок, ламана; довжинавiдрiзка. Кут, величина кута. 

Вертикальнi та сумiжнi кути. Паралельнiпрямi. Перетворенняподiбностi та 

йоговластивостi. Вiдношенняплощподiбнихфiгур. 

2. Прикладиперетвореннягеометричнихфiгур, видисиметрiї. 

3. Вектори. Операцiї над векторами. 



4. Многокутник. Вершини, сторони, дiагоналiмногокутника. 

5. Трикутник. Медiана, бiсектриса, висотатрикутника, їхвластивостi. 

Видитрикутникiв. Спiввiдношеннямiж сторонами та кутами 

прямокутноготрикутника. 

6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапецiя. 

7. Коло i круг. Центр, дiаметр, радiус, хорда, сiчна. Залежнiстьмiжвiдрiзками у 

колi. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент. 

8. Центральнi та вписанi кути. 

9. Формулиплощгеометричнихфiгур: трикутника, прямокутника, 

паралелограма, квадрата, трапецiї. 

10. Довжина кола й довжина дуги кола. Радiаннамiра кута. Площа круга й 

площа сектора. 

11. Площина. Паралельнiплощини та площини, щоперетинаються. 

12. Паралельнiстьпрямої йплощини. 

13. Кут прямої з площиною. Перпендикуляр до площини. 

14. Двограннi кути. Лiнiйний кут двогранного кута. 

Перпендикулярнiстьдвохплощин. 

15. Многогранники. Вершини, ребра, гранi, дiагоналi многогранника. Пряма й 

похилапризми; пiрамiда. Правильна призма й правильна пiрамiда. 

Паралелепiпеди, їхвиди. 

16. Тiлаобертання: цилiндр, конус, сфера, куля. Центр, дiаметр, радiуссфери й 

кулi. Площина, дотична до сфери. 

17. Формулиплощiповерхнi й об'ємупризми, пiрамiди, цилiндра, конуса. 

18. Формулиоб'ємукулi та їїчастин i формула площiсфери.  

 

II.  Основніформули і теореми 

Алгебра i початки аналiзу 

1. Функцiяy=ax+b, їївластивостi, графiк. 

2. Функцiяy=k/x , їївластивостi, графiк. 

3. Функцiяy=ax
2
+bx+c , їївластивостi, графiк. 

4. Формула коренiвквадратногорiвняння. 



5. Розкладання квадратного тричлена на лiнiйнiмножники. 

6. Властивостiчисловихнерiвностей. 

7. Логарифм добутку, степеня, частки. 

8. Функцiї y = sinx, y = cosx, y = tgx,їхозначення, властивостi, графiки. 

9. Коренiрiвняньsin x = a, cos x = a, tg x = a . 

10. Формулизведення. 

11. Залежнiстьмiжтригонометричнимифункцiями одного й того ж аргументу 

12. Тригонометричнiфункцiїподвiйного аргументу. 

13. Похiднасуми, добутку й часткидвохфункцiй. 

14. Рiвняннядотичної до графiкафункцiї. 

Геометрiя 

1. Властивостiрiвнобедреноготрикутника. 

2. Властивостiточок, рiвновiддаленихвiдкiнцiввiдрiзка. 

3. Ознакипаралельностiпрямих. 

4. Сума кутiвтрикутника. Сума внутрiшнiхкутiвопуклогомногокутника. 

5. Ознакипаралелограма. 

6. Коло, описаненавколотрикутника. 

7. Коло, вписане в трикутник. 

8. Дотична до кола та їївластивiсть. 

9. Вимiрювання кута, вписаного в коло. 

10. Ознакиподiбностiтрикутникiв. 

11. Теорема Пiфагора. 

12. Формулиплощпаралелограма, трикутника, трапецiї. 

13. Формула вiдстанiмiждвома точками площини. Рiвняння кола. 

14. Ознакапаралельностiпрямої йплощини. 

15. Ознакапаралельностiплощин. 

16. Теорема про перпендикулярнiстьпрямої й площини.1 

7. Перпендикулярнiстьдвохплощин. 

18. Паралельнiстьпрямих i площин. 

19. Перпендикулярнiстьпрямих i площин.  
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