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1. Пояснювальна записка 

Співбесіда – форма вступного випробовування, яка передбачає 

оцінювання підготовленості (знань, умінь, навичок вступника з математики) і 

умотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне 

рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування. 

Під час співбесіди оцінюються знання та вміння: 
- будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та 

досліджувати ці моделі засобами математики 

- виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, 

поданими в різних формах, розв'язувати задачі на пропорції, наближені 

обчислення тощо); 

- виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення 

кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити 

числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо); 

- будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних 

залежностей, досліджувати їхні властивості;  

- розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові 

задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем; 

- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi 

властивості; 

- знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, 

величини кyтiв, площі, об'єми); 

- розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати 

ймовiрностi випадкових подій; 

- аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій 

та інших формах. 

Форма співбесіди – усне опитування за змістом програми співбесіди. 

Структура екзаменаційного білета. Білет складається з трьох завдань, 

а саме: 

1. Теоретичного завдання з алгебри і початків аналізу; 

2. Теоретичного завдання з геометрії; 

3. Практичного завдання на розв’язування задачі з математики. 

Структура екзаменаційної оцінки. Перше питання оцінюється в 75 

балів, 2 питання – 75 балів, 3 питання – 50 балів. 

Результат опитування – «рекомендований до зарахування» або «не 

рекомендований до зарахування». Для проміжного оцінювання 

використовується 200-х бальна шкала, з мінімальною оцінкою від 100 балів. 

Сукупний час, який відводиться на підготовку до усного опитування: 

45 хвилин. 

 

2. Зміст програми 

 Зміст програми співбесіди відповідає змістові програми зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року. Програми ЗНО на 2020 рік, згідно наказу 
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МОН України від 28.09.2018 № 1036 «Про підготовку до проведення в 2020 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти», є такими, що затверджені Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 №77 «Про затвердження 

програми зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати 

вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти». 

 

 Назва розділу, теми Учень повинен знати Предметні вміння та 

способи навчальної 

дiяльностi 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ 

Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ 

Дійсні числа (натуральні, 

цілі, рацiональнi та 

iррацiональні), їх 

порівняння та дії з ними. 

Числові множини та 

співвідношення між 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; 

- означення кореня n-го 

степеня та арифметичного 

кореня n-го степеня; 

- властивості кopeнів; 

- означення степеня з 

натуральним, цілим та 

раціональним показниками, 

їхні властивості; 

- числові проміжки; 

- модуль дійсного числа та 

його властивості 

- розрізняти види чисел та 

числових 

проміжків; 

- порівнювати дійсні числа; 

- виконувати дії з дійсними 

числами; 

- використовувати ознаки 

подільності; 

- знаходити неповну частку 

та остачу від ділення одного 

натурального числа на інше; 

- перетворювати 

звичайний дріб у 

десятковий та нескі-нченний 

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.  

Текстові задачі 

- 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 

Відсоткові розрахунки та 

пропорції 

-розв’язувати текстові 

задачі арифметичним 

способом 

Рацiональнi, 

iррацiональнi, 

степеневі, 

показникові, 

логарифмiчнi, 

- означення області 

допустимих значень змінних 

виразу зі змінними; 

- означення тотожно рівних 

виразів, тотожного 

- виконувати тотожні 

перетворення рацiо-

нальних, iррацiона-льних, 

степеневих, 

показникових, логари-
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тригонометричні 

вирази та їхні 

перетворення 

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; 

- означення та властивості 

логарифма, десятковий i 

натуральний логарифми; 

- основна логарифмічна 

тотожність; 

- означення синуса, косинуса, 

тангенса, 

котангенса числового 

аргументу; 

-основна тригонометрична 

тотожність та наслідки з неї; 

- формули зведення; 

- формули додавання та 

наслідки з них 

фмiчних, тригономе-

тричних виразів та 

знаходити їх числове 

значення при заданих 

значеннях змінних 

Розділ: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА 

ЇХ СИСТЕМИ 

Лiнiйнi, квaдpaтні, 

рацiональнi, 

iррацiональнi, 

показникові, 

логарифмiчнi, 

тригонометричні 

рівняння, неpiвності 

та їх 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 

раціональних, ірраціональних, 

показникових, логарифмiчних, 

тригонометричних рівнянь і 

нерівностей 

- 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; 

- розв'язувати рівняння i 

нepiвнocтi, що містять 

степеневі, показникові, 

логарифмiчнi та 

тригонометричні вирази; 

-розв'язувати iррацiональнi 

рівняння і 

нерівності, а також їх 

системи; 

- застосовувати загальні 
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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; 

- розв'язувати рівняння, 

нepiвнocтi та системи з 

параметрами 

Розділ: ФУНКЦIЇ 

Лiнiйнi, квадратичні, 

степеневі,показникові, 

логарифмiчнi та 

триroнометричнi 

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; 

- формула суми нескінченної 

геометричної 

прогресії зі знаменником |q| < 
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- 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 

Похідна функції, її 

геометричний та фізичний 

змicт. 

Похідні елементарних 

функцій. 

Правила 

- рівняння дотичної до графіка 

функції в точці; 

- означення похідної функції в 

точці; 

- фізичний та геометричний 

зміст похідної; 

- знаходити кутовий 

коефіцієнт і кут нахилу 

дотичної до графіка функції 

в точці; 

- знаходити похідні 

елементарних функцій; 
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диференціювання - таблиця похідних 

елементарних функцій; 

- правила знаходження 

похідної суми, добутку, 

частки двох функцій; 

- правило знаходження 

похідної складеної 

функції 

- знаходити числове 

значення похідної 

функції в точці для заданого 

значення 

аргументу; 

- знаходити похідну суми, 

добутку i частки 

двох функцій; 

- знаходити похідну 

складеної функції; 

- розв'язувати задачі з 

використанням 

геометричного та фізичного 

змісту похідної 

Дослідження функції 

За допомогою похідної.  

Побудова графiкiв 

функцій 

- достатня умова зростання 

(спадання) функції на 

проміжку; 

- екстремуми функції; 

- означення найбільшого i 

найменшоro значень 

функції 

- знаходити проміжки 

монотонності функції; 

- знаходити екстремуми 

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 

Первісна та визначений 

інтеграл. 

Застосування визначеного 

інтеграла до обчислення 

площ 

криволінійних трапецій 

- означення первicної функції, 

визначеного 

інтеграла, криволінійної 

трапеції; 

- таблиця первісних функцій; 

- правила знаходження 

первісних; 

- формула Ньютона - Лейбнiца 

- знаходити первісну, 

використовуючи її 

основні властивості; 

-застосовувати формулу 

Ньютона-Лейбніца 

для обчислення визначеного 

інтеграла; 

- обчислювати площу 

плоских фігур за допомогою 

інтеграла; 

- розв'язувати найпростіші 

прикладні задачі, що 

зводяться до знаходження 

інтеграла 

Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, 

ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА 

ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ 

Перестановки, 

комбінації,розміщення 

(без повторень). 

Комбінаторні правила 

суми та добутку. 

Ймовiрність випадкової 

події.  

- означення перестановки, 

комбінації, розміщення (без 

повторень); 

- комбінаторні правила суми 

та добутку; 

- класичне означення 

ймовірності події, 

-розв'язувати най про-стіші 

комбінаторні 

задачі; 

- обчислювати в 

найпростіших випадках 

ймовiрностi випадкових 

подій; 
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Вибіркові характеристики найпростiшi випадки 

підрахунку ймовірностей 

подій; 

- означення вибіркових 

характеристик рядів 

даних (розмах вибірки, мода, 

медіана, середнє 

значення); 

- графiчна, таблична, текстова 

та інші форми 

подання статистичної 

інформації 

- обчислювати та 

аналізувати вибіркові 

характеристики рядів 

даних (розмах вибірки, 

мода, медіана, середнє 

значення) 

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 

-класифікувати трику-тники 

за сторонами та 

кутами; 

-розв'язувати трикутники; 

-застосовувати означе-ння 

та властивості 

різних видів трику-тників до 

розв'язування 

планіметричних задач та 

задач практичного 

зміcтy; 

-знаходити радіуси 
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трикутника, і коло, 

вписане в трикутник; 

- теорема Піфагора, 

пропорційні відрізки 

прямокутного трикутника; 

- співвідношення між 

сторонами і кутами 

прямокутного трикутника; 

- теорема синусів; 

- теорема косинусів 

кола, описаного 

навколо трикутника, і кола, 

вписаного в 

трикутник 

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 озна-чення 

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 

- прямокутна система 

координат на площині, 

координати точки; 

- знаходити координати 

середини відрізка та 

відстань між двома точками; 
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на 

площині 

- 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 

- 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 перетворення - основні види та зміст 

геометричних перетворень на 

площині (рух, симетрія 

відносно 

точки і відносно прямої, 

поворот, паралельне 

перенесення, перетворення 

подібності, 

гомотетія); 

- ознаки подібності 

трикутників; 

- відношення площ подібних 

фігур 

- використовувати 

властивості основних 

видів геометричних 

перетворень, ознаки 

подібності трикутників до 

розв'язування 

планіметричних задач та 

задач практичного 

зміcтy 

Розділ: СТЕРЕОМЕТРIЯ 

Прямі та площини у 

просторі 

- аксіоми і теореми 

cтepeoмeтpiї; 

- взаємне розміщення прямих 

у просторі, прямої 

та площини у просторі, 

площин у просторі; 

- ознаки паралельності 

прямих, прямої і 

площини, площин; 

-паралельне проектував-ння; 

-ознаки перпендикулярно-сті 

прямої і площини, 

- застосовувати означення, 

ознаки та 

властивості 

паралельних 

і перпендикулярних прямих 

і площин до розв'язування 

стерео-метричних задач та 

задач практичного змісту; 

- знаходити зазначені 

відстані та величини 

кутів у просторі 
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двох площин; 

- проекція похилої на 

площину, ортогональна 

проекція; 

- пряма та обернена теореми 

про три 

перпендикуляри; 

- відстань від точки до 

площини, від точки до 

прямої, від прямої до 

паралельної їй площини, 

між паралельними прямими, 

між паралельними 

площинами, між мимобіжними 

прямими; 

- ознака мимобіжності прямих; 

- кут між прямими, прямою та 

площиною, 

площинами 

Многогранники, тіла і 

поверхні 

обертання 

- двогранний кут, лінійний кут 

двогранного 

кута; 

- многогранники та їх 

елементи, основні види 

многогранників: 

призма, 

паралелепіпед, 

піраміда, зрізана піраміда; 

- тіла і поверхні обертання та 

їх елементи, 

основні види тіл і поверхонь 

обертання: циліндр, 

конус, зрізаний конус, куля, 

сфера; 

- перерізи многогранників та 

тіл обертання 

площиною; 

- комбінації геометричних тіл; 

- формули для обчислення 

площ поверхонь, 

об’ємів многогранників i тіл 

обертання 

- розв'язувати задачі на 

обчислення площ 

поверхонь та об’ємів 

геометричних тіл; 

- встановлювати за 

розгорткою поверхні вид 

геометричного тіла; 

- застосовувати означення та 

властивості основних видів 

многогранників, тіл і 

поверхонь обертання до 

розв'язування 

стереометричних задач 

та задач практичного змісту 

Координати та 

вектори у просторі 

- прямокутна система 

координат у просторі, 

координати точки; 

- формула для обчислення 

вiдстанi між двома 

точками та формула для 

обчислення координат 

середини відрізка; 

- поняття вектора, довжина 

вектора, колiнеарнi 

- знаходити координати 

середини відрізка та 

відстань між двома точками; 

- виконувати дії з 

векторами; 

- знаходити скалярний 

добуток векторів; 

- застосовувати координати 

і вектори до 

розв'язування 
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вектори, рiвні вектори, 

координати вектора; 

- додавання, віднімання 

векторів, множення 

вектора на число; 

- скалярний добуток 

векторів та його 

властивості; 

- формула для знаходження 

кута між векторами, 

що задані координатами; 

- умови колінеарності та 

перпендикулярності 

векторів, що задані 

координатами 

стереометричних задач та 

задач практичного зміcтy 

У межах цієї програми на співбесіду виносяться основні питання: 

1. Поняття функції. Область визначення та область значення функції. 

Графік функції. 

2. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. 

3. Побудова графіків функцій, що містять невідому під знаком модуля. 

4. Поняття оберненої функції. Обернені функції до основних елементарних 

функцій. 

5. Розв’язування біквадратних рівнянь. 

6. Відшукання наближених розв’язків рівнянь графічним методом. 

7. Розв’язування систем рівнянь. 

8. Метод областей розв’язування рівнянь і нерівностей з параметром. 

9. Розв’язування логарифмічних та показникових рівнянь. 

10. Розв’язування тригонометричних рівнянь. 

11. Розв’язування показникових і логарифмічних нерівностей. 

12. Розв’язування тригонометричних нерівностей. 

13. Метод інтервалів розв’язування рівнянь, що містять невідому під знаком 

модуля. 

14. Розв’язування ірраціональних рівнянь. 

15. Ровзязування ірраціональних нерівностей. 

16. Розв’язування рівнянь і нерівностей з модулями. 

17. Поняття похідної функції. Похідні основних елементарних функцій. 

18. Правила диференціювання. Похідна складної функції. 

19. Дослідження функцій на монотонність за допомогою похідної. 

20. Визначення екстремумів функції за допомогою похідної. 

21. Дослідження функцій за допомогою похідної та побудова їх графіків. 

22. Найбільше і найменше значення функції на відрізку. 

23. Геометричне та механічне тлумачення функції в точці. 

24. Поняття первісної функції та її властивості.  
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25. Визначений інтеграл, його геометричний зміст. 

26. Інтегрування заміною змінної. 

27. Обчислення площ криволінійних фігур за допомогою визначеного 

інтегралу. 

28. Обчислення криволінійних поверхонь обертання (конус, зрізаний 

конус). 

29. Випадкова величина. Частотне визначення ймовірності. 

30. Елементи комбінаторики. Перестановки, розміщення, комбінації. 

31. Площа трикутника і паралелограма. 

32. Ознаки паралелограма. 

33. Ромб та його властивості. 

34. Трапеція. Види трапецій. Площа трапеції. 

35. Описані чотирикутники. Теорема про описані чотирикутники. 

36. Медіана трикутника. Властивості медіан трикутника. 

37. Рівні трикутники. Ознаки рівності трикутників. 

38. Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників. 

39. Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. 

40. Теорема синусів. 

41. Теорема косинусів. 

42. Поняття руху. Види рухів. 

43. Гомотетія та її властивості. 

44. Мимобіжні прямі. Кут між мимобіжними прямими. 

45. Теорема про три перпендикуляри. 

46. Кут між прямою і площиною. 

47. Двогранний кут. Кут між двома площинами. 

48. Поняття вектора. Додавання і віднімання векторів. 

49. Скалярний добуток векторів. 

50. Многогранник. Призма. Піраміда. 

51. Повна поверхня призми. 

52. Об’єм призми 

53. Повна поверхня повної та зрізаної піраміди. 

54. Об’єм повної піраміди. 

55. Об’єм зрізаної піраміди. 

56. Повна поверхня конуса і зрізаного конуса. 

57. Об’єм конуса. 

58. Об’єм зрізаного конуса. 

59. Площа верхні кулі. 

60. Об’єм кулі. 
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3.Критерії оцінювання відповідей вступників. 

3.1. Критерії оцінювання теоретичних питань з алгебри  

(максимальна кількість балів – 75): 

Кількість 

балів 
Характеристика відповіді 

61-75 

Абітурієнт має системні, повні, міцні знання в обсязі питань, що 

виносяться на вступне випробування. Ґрунтовно володіє основними поняттями 

алгебри та початків аналізу. Має повною мірою сформовані необхідні практичні 

навички застосування власних знань при вирішенні нестандартних математичних 

задач. Дає повну, логічну, аргументовану відповідь на поставлені запитання. 

41-60 

Абітурієнт має не повністю сформовані знання з курсу алгебри та початків 

аналізу. Володіє основними поняттями дисципліни. Має недостатньо сформовані 

необхідні практичні навички роботи з засвоєним матеріалом. Відповіді на 

питання логічні, аргументовані, хоч і мають неточності. Вільно усуває помилки й 

відповідає на зауваження. 

21-40 

Абітурієнт має поверхові знання з алгебри та початків аналізу. Практичні 

навички роботи не сформовані. Володіє основними поняттями зазначеної 

дисципліни на рівні означень. Відповіді на питання невпевнені, неточні, або 

неповні. 

0-20 

Абітурієнтом теоретичний зміст питань вступного випробування 

засвоєний лише фрагментарно або не засвоєний. Необхідні практичні навички не 

сформовані. Чітких відповідей на запитання абітурієнт не дає. 

 

3.2. Критерії оцінювання теоретичних завдань з геометрії  

(максимальна кількість балів – 75): 

Кількість 

балів 
Характеристика відповіді 

61-75 

Виставляється, якщо абітурієнт має повні і міцні знання в обсязі питань, що 

виносяться на вступне випробування. Володіє основними поняттями шкільного 

курсу геометрії. Чітко формулює і доводить деякі теореми. Досконало володіє 

технікою розв’язування геометричних задач, проявляє творчий підхід, зокрема, 

може вказати декілька способів розв’язування однієї і тієї ж задачі. Наводить 

власні приклади. Відповіді чіткі, логічно побудовані. 

41-60 

Ставиться у випадку, коли теоретичний курс засвоєний майже повністю, 

відповіді на питання логічні, хоч і мають неточності. Практичні навички 

сформовані в цілому достатньо. Помилки у теоретичних відповідях та при 

розв’язуванні задач  абітурієнт усуває вільно. 

21-40 

Ставиться, коли теоретичний матеріал засвоєний поверхово, практичні навички 

сформовані не повністю, при розв’язуванні типових задач допускаються 

помилки, які після зауважень усуваються. 

0-20 

Ставиться, якщо теоретичні і практичні знання засвоєні фрагментарно, при 

розв’язуванні задач допускаються суттєві помилки, які не можуть бути усунені і 

після зауважень. Відповіді на додаткові запитання неправильні. 

 

3.3. Критерії оцінювання практичного завдання з розв’язування задачі з математики 

(максимальна кількість балів – 50): 

Кількість 

балів 
Характеристика відповіді 

41-50 ставиться абітурієнту, якщо завдання виконано повністю з обґрунтуванням усіх 
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кроків розв’язання; використано нестандартний підхід при доведенні чи аналізі 

результатів. Вступник демонструє вільне володіння матеріалом, необхідним при 

розв’язуванні відповідного завдання.  

31-40 

ставиться, якщо завдання виконано вірно, але має неточність чи 

необґрунтованість певного етапу розв’язання. Вступник демонструє повне 

розуміння логічної схеми виконання завдання. Знає алгоритми виконання 

складових дій. 

16-30 

ставиться, якщо виконано в основному вірно, проте розв’язання містить помилку, 

яка вплинула на кінцевий результат. Також вступник може отримати таку 

кількість балів, коли виконання завдання містить помилку, але абітурієнт 

демонструє розуміння питання вцілому. 

0-15 

ставиться абітурієнту, якщо завдання не виконано, або виконано інше завдання, 

тобто вступник не володіє матеріалом чи не має практичних навичок для його 

реалізації. Також абітурієнт може тільки розпочати розв’язувати завдання, але не 

зможе пояснити його повної логічної схеми. 
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