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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму співбесіди з конкурсного предмета «Математика» складено на основі 

програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 03.02.2016 р. № 77) та виходячи з цілей, вимог і змісту навчання учнів 

загальноосвітніх закладів з хімії, закладеному у Державному стандарті освіти.  

Співбесіда з конкурсного предмета «Математика» для вступників на здобуття ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти має на меті перевірку 

рівня знань, умінь та навичок вступників з математики.  

Програма містить розділи, у яких міститься перелік основних математичних понять і 

фактів, якими повинен володіти вступник (знати відповідні означення, формули, 

формулювання теорем та вміти їх правильно використовувати при розв'язування задач або 

доведенні теорем). Вказані теореми і формули, які потрібно обов'язково вміти доводити, 

основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник. 

На співбесіді з математики вступник до вищого навчального закладу повинен: 

1) показати знання означень математичних понять, розуміння термінів, формулювань 

правил, ознак і теорем, передбачених даною програмою; 

2) вміти доводити теореми та виводити формули, передбачені програмою; 

3) точно і стисло висловлювати математичну думку в усній і письмовій формі, 

використовуючи відповідну символіку і термінологію; 

4) володіти практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими 

програмою, і застосовувати їх при розв'язуванні задач і вправ. 

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, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції. 

3. Будувати і читати графіки лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, 

логарифмічної та тригонометричних 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, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції. 

5. Розв'язувати задачі за допомогою рівнянь і систем рівнянь. 

6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші побудови на 

площині. 

7. Використовувати геометричні відомості при розв'язуванні алгебраїчних, 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 похідну при дослідженні функцій на зростання (спадання), на 

екстремуми і для побудови графіків функцій. 

10. Застосовувати інтеграл для знаходження площі фігур, обмежених нескладними 

графіками. 

Під час співбесіди з математики екзаменатори беруть до уваги рівень сформованості у 

вступників умінь аналізувати та систематизувати математичні знання та приймати рішення 

щодо їх застосування на практиці; встановлювати міжпредметні зв’язки. 

Допуск вступників до співбесіди здійснюється за умови наявності аркуша результатів 

вступних випробувань та документа, який засвідчує особу (паспорт, приписне свідоцтво 

тощо). 
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Співбесіда проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ. 

Вступники, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у визначений 

розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються. За 

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути 

допущені до пропущеної співбесіди з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії 

в межах встановлених термінів та розкладу співбесід. 

Перескладання співбесіди не дозволяється. 

Оцінювання відповіді вступників на співбесіді здійснюється членами комісії для 

проведення співбесід, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою «рекомендований» - 

«не рекомендований». Підставою для формування оцінки є правильність, логічність, глибина 

відповіді, уміння аналізувати проблеми, які стосуються змісту відповіді, виробляти 

самостійні оцінки та рішення щодо розв'язання таких проблем. 

Час, відведений на проведення співбесіди зі вступниками – 0,25 год. на одного 

вступника (кількість членів комісії на потік (групу) вступників не більше трьох осіб). 

 

 

 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

І. Алгебра і початки аналізу  

1.1. Числа і вирази  
Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та дії з 

ними. Числові множини та співвідношення між ними. Відношення та пропорції. Відсотки. 

Основні задачі на відсотки. Текстові задачі. Раціональні, ірраціональні, степеневі, 

показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. 

1.2. Рівняння, нерівності та їхні системи  
Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, 

тригонометричні рівняння, нерівності та їхні системи. Застосування рівнянь, нерівностей та 

їхніх систем до розв’язування текстових задач. 

1.3. Функції  

Числові послідовності. Функціональна залежність. Лінійні, квадратичні, степеневі, 

показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їхні основні властивості. Похідна 

функції, її геометричний та фізичний зміст. Похідні елементарних функцій. Правила 

диференціювання. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій. 

Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ 

плоских фігур. 

1.4. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи 

статистики  

Перестановки, комбінації, розміщення. Комбінаторні правила суми та добутку. 

Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики.  

ІІ. Геометрія 

2.1. Планіметрія  

Найпростіші геометричні фігури на площині та їхні властивості. Коло та круг. 

Трикутники. Чотирикутники. Многокутники. Геометричні величини та їх вимірювання. 

Координати та вектори на площині. Геометричні перетворення. 

2.2. Стереометрія   

Прямі та площини у просторі. Многогранники, тіла й поверхні обертання. Координати 

та вектори у просторі.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Критерії оцінювання результатів співбесіди встановлюються у нормах чотирьох рівнів 

досягнень (початкового, середнього, достатнього, високого) за ознаками  правильності, 

логічності, обґрунтованості, цілісності відповіді; обсягу, глибини та системності знань (у 

межах Програми); рівнів сформованості навчальних та предметних умінь і навичок, 

володіння розумовими операціями (аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, узагальнення 

тощо); самостійності оцінних суджень. 
Для оцінювання результатів співбесіди використовують шкалу – «рекомендований»- 

«не рекомендований». 

 

Таблиця відповідності рівнів компетентності значенням шкали оцінювання 

відповідей вступників під час співбесіди 

 

Рівень компетентності Шкала оцінювання 

Початковий  

відповіді вступника невірні, фрагментарні, демонструють 

нерозуміння програмового матеріалу в цілому 
не рекомендований  

Середній  

відповіді вступника визначаються розумінням окремих аспектів 

питань програмного матеріалу, але характеризується 

поверховістю та фрагментарністю, при цьому допускаються 

окремі неточності у висловленні думки 

рекомендований 
Достатній 

відповіді вступника визначаються правильним і глибоким 

розумінням суті питання програмного матеріалу, але при цьому 

допускаються окремі неточності непринципового характеру 

Високий 

відповіді вступника визначаються глибоким розумінням суті 

питання програмного матеріалу 

 

Результати співбесіди оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії  

та на офіційному сайті Університету. 
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