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ПРОГРАМА 

 вступного іспиту з математики для абітурієнтів  

Українсько-американського університету Конкордія 

в 2019 р. 

 

Вступний іспит з математики проводиться у вигляді тестів, які 

передбачають перевірку в абітурієнтів рівня сформованості вмінь:  

 будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та 

досліджувати ці моделі засобами математики; 

 виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних 

формах,дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, 

наближені обчислення тощо); - виконувати перетворення виразів 

(розуміти змістове значення кожного елементу виразу, знаходити 

допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при 

заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох виразів одну 

змінну через інші тощо);  

 будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їхні властивості; 

 розв’язувати рівняння, нерівності ті їхні системи, текстові задачі за 

допомогою рівнянь, нерівностей та їхніх систем: 

 зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, 

встановлювати їхні властивості й виконувати геометричні побудови: 

 знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, 

величини кутів, площі, об’єми): 

 обчислювати ймовірності випадкових подій та розв’язувати 

найпростіші комбінаторні задачі: 

 аналізувати інформацію, що подана в різних формах (графічний, 

табличний, текстовий, тощо). 

Тестові завдання на вступному іспиті з математики представлені 

трьома рівнями складності: 

1 рівень  рівень репродукції знань, який визначає уміння абітурієнта 

відтворити засвоєні знання (цей рівень є інформаційним мінімумом 

дисципліни); 

2 рівень  рівень застосування умінь і навичок, які абітурієнт набув у 

середній школі; 

3 рівень  рівень трансформації; для успішного виконання завдань цього 

рівня абітурієнт повинен володіти знаннями з усіх розділів програми та вміти 

їх застосовувати на практиці.  

При укладанні тестів були використані підручники та посібники, 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України для  класів 



універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для 

класів , шкіл, ліцеїв і гімназій математичного профілю та для спеціалізованих 

шкіл і класів з поглибленим вивченням математики. 

І. СТРУКТУРА 

 ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ  

 

Екзаменаційний тест з математики складається з трьох типів завдань:  

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

2. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. 

3. Завдання  відкритої форми  з розгорнутою відповіддю.  

Правила виконання кожного завдання подано на початку кожного типу 

завдань. 

 

1. Завдання з вибором однієї відповіді 

Завдання складається з вступного запитання та п’яти  варіантів 

відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний і записати його 

після тесту. Наприклад:  

1. Розташуйте у порядку спадання числа 5 ; 
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2. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Визначте, скільки грошей 

треба покласти  на рахунок, щоб через рік отримати 60 грн. прибутку. 

А Б В Г Д 

1150 1050 950 850 750 

 
З. З натуральних чисел від 1 до 30 учень навмання називає одне. Яка 

ймовірність того, що це число є дільником числа 30? 
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4. Розв’яжіть нерівність .2
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5. Знайдіть область визначення функції  9 ху . 

А Б В Г Д 
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Кожна правильна відповідь оцінюється 5 балами. Максимальна 

кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 4 завдання із 

вибором однієї правильної відповіді  20 балів.  



 

 

2. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю  

 Завдання відкритої форми з короткою відповіддю складається з 

відкритих завдань, які потребують короткої відповіді, наприклад: 

1. Обчисліть )6427)(6427( 4646   

 

2. Знайдіть суму перших дванадцяти непарних натуральних чисел. 

 

3. Укажіть найменше ціле число, яке є розв’язком нерівності  
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Кожна правильна відповідь оцінюється 10 балами. Максимальна 

кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 3 завдання  30 

балів.  

 

3. Завдання  відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

 

Завдання передбачають письмові відповіді без запропонованих 

варіантів.    

Наприклад:  

У правильній чотирикутній піраміді SABCD (S – вершина) бічне ребро вдвічі 

більше сторони основи. Знайдіть кут між медіаною трикутника SDC, 

проведеною з вершини D, та середньою лінією трикутника ASC, що 

паралельна основі піраміди. 

 

Кожна правильна відповідь оцінюється 50 балами.  

 

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати 

абітурієнт на вступному іспиті з математики становить 200 балів. 

 

 

 

 



ІІ. Критерії 

оцінювання знань, навичок та вмінь абітурієнтів 

на вступному іспиті з математики 

 

 

 Вид завдання 

Максималь

на кількість 

балів 

Об’єкт 

оцінювання 

 

             Оцінювання 

1.Завдання з 

вибором однієї 

правильної 

відповіді 

 

 

 

20 балів 

Відповідність 

знань, умінь, 

навичок учнів 

програмовим 

вимогам 

За правильне виконання 4 

завдань  20 балів. 

За кожну правильну відповідь   

5 балів. 

Бали не нараховуються, якщо  

відповідь відсутня. 

2.Завдання 

відкритої 

форми з 

короткою 

відповіддю  

 

30 балів 

 

 

Відповідність 

знань, умінь, 

навичок учнів 

програмовим 

вимогам 

За правильне виконання  3 

завдань   30 балів. 

За кожну правильну відповідь   

10 балів. 

За кожну помилку знімається 1 

бал. 

Бали не нараховуються, якщо  

відповідь відсутня. 

3.Завдання 

відкритої 

форми  з 

розгорнутою 

відповіддю  

 

50 балів 

Відповідність 

знань, умінь, 

навичок учнів 

програмовим 

вимогам 

За правильне виконання 1 

завдання  50 балів. 

За кожну помилку знімається 1 

бал. 

Бали не нараховуються, якщо  

відповідь відсутня; відповідь  

правильна, але обґрунтування  

відсутнє.                                                

 

Абітурієнти, які без поважних причин не з’явилися на вступний іспит у 

зазначений за розкладом час, до наступного вступного випробування та до 

участі в конкурсі не допускаються. 

 

 

 

 

 


