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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дану програму розроблено для вступників до Черкаського художньо – 

технічного коледжу відповідно до вимог повної загальної середньої освіти з 

урахуванням чинної навчальної програми та завдань ЗНО і ДПА з математики, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України 2018 року. 

На екзамені з математики вступники до Черкаського художньо – 

технічного коледжу повинні показати вміння: 

1. Будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ та 

досліджувати ці моделі засобами математики; 

2. Виконувати математичні розрахунки; 

3. Виконувати тотожні перетворення виразів; 

4. Будувати і аналізувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їхні властивості; 

5. Розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи. 

6. Оцінювати шанси настання тих чи інших подій, міру ризику при 

прийнятті того чи іншого рішення, вибирати оптимальне рішення. 

7. Вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які 

характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), 

знаходити кількісні характеристики фігур (площі та об'єми); 

8. Аналізувати інформацію, яка подана у різних формах. 

Програма  з математики для вступників Черкаського художньо – технічного 

коледжу складається з трьох розділів. Вступний екзамен з математики 

відбувається в письмовій формі у вигляді тестів.  
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У першому розділі представлено перелік основних математичних понять і 

фактів, які повинні знати вступники. Другий розділ містить назви необхідних 

теорем і формул з алгебри і геометрії. У третьому розділі вказані основні 

уміння та навички, якими повинні володіти вступники. 

ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ 

АЛГЕБРА 

1. Натуральні числа. Число нуль. Порівняння натуральних чисел. Додавання і 

віднімання натуральних чисел. Властивості додавання. Множення 

натуральних чисел. Властивості множення. Квадрат і куб числа. 

2. Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники. Спільний 

дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа. 

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне. Ознаки 

подільності на 2, 3, 9, 5 і 10. 

3. Цілі числа. Раціональні числа. Додавання, віднімання, множення та ділення 

раціональних чисел. Порівняння раціональних чисел. 

4. Дійсні числа, запис числа у вигляді десяткового дробу. 

5. Десяткові дроби. Читання та запис десятки дробів. Порівняння десяткових 

дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення десяткових дробів. 

Наближене значення числа. Округлення чисел. Стандартний вигляд числа. 

6. Відсотки. Основні задачі на відсотки. 

7. Відношення. Основна властивість відношення. Пропорція. Основна 

властивість пропорції. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові 

розрахунки. 

8. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Тотожні перетворення 

виразів. Формули скороченого множення. 

9. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним 

показником. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення 

одночленів до степеня. Множення одночленів. 

10.  Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Додавання і 

віднімання многочленів. Множення одночлена і многочлена; множення двох 
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многочленів. Розкладання многочленів на множники способом винесення 

спільного множника за дужки та способом групування. 

11.   Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості 

квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня. Корінь n -го 

степеня. Арифметичний корінь n -го степеня, його властивості. Степені з 

раціональними показниками, їхні властивості. 

12. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n -го члена та суми 

n  перших членів прогресії. 

13. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. 

Квадратні рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. 

14. Системи рівнянь. Розв'язування системи 2-х 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 системи рівнянь. 

15. Лінійні  нерівності з однією змінною. Системи лінійних нерівностей 

з однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією 

змінною. 

16. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи задання 

функцій. Графіки функцій. 

 
17. Функції: cbxaxyxkybkxy  2,/, . Їх графіки та властивості.  
 
18. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів. 

Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення 

між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. 

Періодичність функцій. 

19.   Властивості та графіки тригонометричних функцій. Формули додавання 

для тригонометричних функцій та наслідки з них. Найпростіші 

тригонометричні рівняння та нерівності. 

20. Степінь із довільним дійсним показником. Властивості та графіки 

показникової функції. Логарифми та їх властивості. Властивості та графік 

логарифмічної функції. 

21. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. 

22. Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний 

зміст. Правила диференціювання. 

23. Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції. 

Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функцій уз 
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побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення функції на 

проміжку. 

24. Первісна та її властивості. Визначений інтеграл, його геометричний 

зміст. Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла 

25. Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події. Елементи 

комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. [Перестановки, 

розміщення, комбінації. Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, 

медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку. 

ГЕОМЕТРІЯ 

1. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про     аксіоми і 
теореми. 

2. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і прямі, що 
перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні прямі. 
Теореми про паралельність і перпендикулярність прямих. 

3. Трикутник. Сума кутів трикутника. Прямокутний, рівнобедрений та 
правильний трикутники. їх властивості. Теорема Піфагора та наслідки з 

4. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, 

ромб, квадрат та їх властивості. 

5. Трапеція та її властивості. Многокутники. Правильні многокутники. 

Вписані та описані многокутники. 

6. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості. 

7. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане 

навколо трикутника. Властивості бісектриси трикутника. Коло, вписане в 

трикутник. 

8. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників. 

9. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників. 

10. Осьова і центральна симетрії, поворот, паралельне перенесення. Приклади 

фігур, що мають симетрію. 

11. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки. 

12. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від 

точки до прямої. 

13. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. 

14.  Довжина кола. Довжина дуги. Число п. 

15. Поняття про площі. Властивості площ. Площа прямокутника, 

трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. 

Площа круга та його частин. 
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16. Синус, косинус і тангенс кута. 

17. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

Теореми синусів і косинусів. Розв'язування трикутників. 

18. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між 

точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола. 

19. Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них. 

Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельне проектування і його 

властивості. Зображення фігур у стереометрії. 

20. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин. 

21. Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність площин.   

Ортогональне проектування. Двогранний кут. 

22. Вимірювання відстаней у просторі: від точки до прямої, від точки до 

площини, від прямої до площини, між площинами. Вимірювання кутів у 

просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами. 

23. Прямокутні координати в просторі. Вектори у просторі. Дії над 

векторами. Розкладання вектора на складові. 

24. Дії над векторами, що задані координатами. Формули для обчислення 

довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками. 

25. Циліндри і призми. Конуси і піраміди. Многогранники. Правильні 

многогранники. 

26. Куля і сфера. Площина, дотична до сфери. Тіла обертання. Комбінації 

геометричних тіл. Площа поверхні призми, піраміди, многогранника, 

циліндра, конуса, сфери. 

27. Об'єм призми та циліндра. Об'єм тіла обертання. Об'єм кулі, піраміди та 

конуса. 

 
ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ І ФОРМУЛИ 

АЛГЕБРА 

1. Властивості степенів. 

2. Формули n -го  члена арифметичної і геометричної прогресій. 

3. Формула суми п перших членів арифметичної і геометричної прогресій. 

4. Функція у = кх +в , її властивості і графік. 

к 
5. Функція у = —, її властивості і графік. 

х 
6. Функція у  = 2x  її властивості і графік. 

7. Функція у = ах
2
 + вх + с (а    0 ) ,  її властивості і графік. 

8. Функція у = x  , її властивості і графік. 
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9. Формула коренів квадратного рівняння. 

10. Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників. 

11. Формули скороченого множення: різниця квадратів, квадрат суми і  

різниці, сума і різниця кубів, куб суми та різниці. 

12. Способи розв'язування лінійних, ірраціональних, показникових та 

логарифмічних рівнянь, нерівностей та їх систем. 

13.  Розв'язування систем лінійних рівнянь. 

14.  Розв'язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.  

15.  Основні тригонометричні формули. 

16.       Теореми і формули диференціювання. 

17.       Теореми і формули інтегрування. 

18.       Формули знаходження ймовірності випадкової події. 

ГЕОМЕТРІЯ 

1. Властивості рівнобедреного трикутника. 

2. Властивості бісектриси кута. 

3. Ознаки паралельності прямих. 

4. Теорема про суму кутів трикутника. 

5. Властивості паралелограма та його діагоналей. 

6. Ознаки рівності та подібності трикутників. 

7. Властивості прямокутника, ромба, квадрата. 

8. Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника. 

9. Теореми про вписані і центральні кути. 

10.  Властивості дотичної до кола. 

11. Теорема Піфагора та наслідки з неї. 

12. Значення синуса, косинуса кутів 0°,30°,45°,60°,90°. 

13.  Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

14.  Формули площ трикутника, паралелограма, прямокутника, трапеції і   
круга. 

15.  Рівняння кола. 
16.  Формули площ та об'ємів многогранників, тіл обертання. 
17.  Формули вимірювання відстаней та кутів у просторі. 

 

ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ 

Вступник повинен:  

1. Володіти обчислювальними навичками при виконанні дій з 

раціональними числами. 
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2. Уміти виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів 

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

3. Уміти розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого 

степенів і тих, що зводяться до них, а також розв'язувати задач за 

допомогою рівнянь та їх систем. 

4. Розв'язувати ірраціональні, показникові та логарифмічні рівняння, 

нерівності та їх системи. 

5. Уміти розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння, 

перетворювати тригонометричні вирази. 

6. Уміти будувати графіки функцій, передбачених програмою. 

7. Диференціювати функції, використовуючи таблицю похідних і правила 

диференціювання. 

8. Застосовувати похідну для знаходження проміжків монотонності і 

екстремумів функції. 

9. Знаходити найбільше і найменше значення функції. 

10. Розв'язувати прикладні задачі на знаходження найбільших і 

найменших значень реальних величин. 

11. Обчислювати інтеграли за допомогою основних властивостей і 

формули Ньютона-Лейбніца. Знаходити площі криволінійних трапецій. 

12. Обчислювати ймовірність події, користуючись її означенням і 

найпростішими властивостями, комбінаторними схемами. 

13. Складати закон розподілу випадкової величини у найпростіших 

випадках Обчислювати математичне сподівання випадкової величини за 

законом її розподілу. 
14. Уміти зображати геометричні фігури і виконувати найпростіші 

побудови на площині та в просторі. 

15. Обчислювати з необхідною точністю об'єми та площі поверхонь тіл 

обертання, використовуючи: основні формули; розбиття тіл на 

найпростіші; вимірювання параметрів реальних тіл та їх фізичних 

моделей. 

16. Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні 

задач на обчислення і доведення.  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З 

МАТЕМАТИКИ 

До навчальних досягнень учнів з математики, які безпосередньо підлягають 

оцінюванню, належать: 

• Теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, 

теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики; 
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• Знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у 

вигляді систем дій (правила, алгоритми); 

• Здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності 

відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати 

певне тотожне перетворення виразу, розв'язування рівняння певного 

виду, розв'язувати текстові задачі розглянутих типів); 

• Здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв'язування 

навчальних і практичних задач. 

Оцінювання якості математичної підготовки абітурієнтів з математики 

здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який 

можна виявити в процесі тестування, та якість практичних умінь і навичок. 

 

 

 

Структура, зміст та оцінювання завдань вступних випробувань 

 

Зміст випробування складається з трьох частин, які відрізняються за 

складністю та формою завдань. 

У першій частині пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної 

відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, 

якщо вказана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 

Правильне розв'язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом, 

якщо ж указана студентом відповідь є неправильною, то виконання завдання 

оцінюється у 0 балів. 

Друга частина складається із 4 завдань відкритої форми з короткою 

відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку 

відповідей записано тільки правильну відповідь (наприклад, число, вираз, 

корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо 

абітурієнти виконують на чернетках. Правильне розв'язання кожного завдання 

цього блоку оцінюється двома балами: якщо у бланку відповідей указано 

правильну відповідь до завдання, то за це нараховується 2 бали, якщо ж 

указана учнем відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не 
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нараховуються. Часткове виконання завдання другої частини (наприклад, якщо 

абітурієнт правильно знайшов один з коренів рівняння або розв'язків системи 

рівнянь) оцінюється 1 балом. 

Третя частина складається з 3 завдань відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю. Завдання цієї частини вважаються виконаними правильно, якщо 

абітурієнт навів розгорнутий опис розв'язування завдання з обґрунтуванням 

кожного етапу та дав правильну відповідь. Формулювання завдань абітурієнти 

не переписують, а вказують тільки номер завдання. Правильність виконання 

завдань оцінює екзаменатор, відповідно критеріїв і схем і оцінювання завдань. 

Правильне розв'язання завдання 17 оцінюється чотирма балами, а будь-яке із 

завдань 18, 19 - шістьма балами. Для оцінювання в балах завдань третьої 

частини пропонується користуватися критеріями, наведеними у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Що виконав 

абітурієнт 

Відповідна кількість балів за завдання 

Максимальний бал - 6 Максимальний 

бал - 4 
Отримав правильну 
відповідь і навів повне 
її обґрунтування 

6 балів 4 бали 

Отримав правильну 
відповідь, але вона 
недостатньо 
обґрунтована або 
розв'язання містить 
незначні недоліки 

5 балів 3 бали 

Отримав відповідь, 
записав правильний хід 
розв'язувння завдання, 
але в процесі 
розв'язування допустив 
помилку 
обчислювального або 
логічного (при 
обґрунтуванні) 
характеру 

4 бали 

Суттєво наблизився до 
правильного кінцевого 
результату або в 
результаті знайшов 
лише частину 
правильної відповіді 

3 бали 2 бали 

Розпочав розв'язувати 
завдання правильно, 
але в процесі 
розв'язування 
припустився помилки у 
застосуванні 
необхідного 
твердження чи 
формули 

2 бали 1 бал 

Лише розпочав 
правильно розв'язувати 
завдання або розпочав 
хибним шляхом, але в 
подальшому окремі 
етапи рзв'язування 
виконав правильно 
(виконав тотожні 
перетворенн, розв'язав 
рівняння тощо) 

1 бал 

Розв'язання не 
відповіде жодному з 
наведених вище 
критеріїв 

0 балів 0 балів 
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Зразок екзаменаційного завдання 

Частина перша. 

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Оберіть на вашу 

думку правильну відповідь та позначте її на бланку відповідей.  
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Частина друга 

Розв’яжіть завдання 13 – 16. Запишіть відповідь у бланк відповідей.  

 
 

Частина третя 

Розвя’жіть завдання 17 – 19 та запишіть розв’язання кожного з повним обгрутнуванням послідовності 

логічних кроків і дій, посиланнями на математичні твердження та факти, з яких випливає той чи інший 

висновок. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання схемами, графіками, таблицями. 
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