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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
базовот
програма спiвбесiди з математики для вступникiв на ocHoBi
загальноi середньоi освiти до ВСП <Бердянський машинобулiвний фаховий

здобуття
коледЖ Нацiоналъного унiверситету кЗапорiзька полiтехнiка> ДЛя
охоплюе Bci
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра
.rоuпоi загальнот середньот школи, розроблена на
роздiли шкiлiнот програми
^спЬбесiди
з математики розроблена на пiдставi дiючоТ
ocHoBi Програма
lrрограми.Ъ"ri-"uого незалежного оцiнювання (ЗНО), : _:__л*:___л
Спiвбесiду мають право проходити вступники, як1 вlдповlдно до
навчання до всП <Бердянський .машинобулiвний
Правил прийому
<запорiзъка полiтехнiка> подали
фаховий коледж нацiонального унiверситету
заяву на вступ.

на

Програма спiвбесiди

*о*п""i.тъ вступнику систематизувати свот знання
при
та допоможе зорiентуватиQя, на якi питання треба звернутлI увагу
.щана програма дасть

пiдготовцi до спiвбесiди з математики,
При пiдготовцi завдань комiсiя видiлила TaKi ocHoBHi роздiли:
1. Числа. Проценти.
виразlв,
2. Длгебраrчнi вирази. Тотожнi перетворення алгебраiчних

З.Рацiональнiрiвнянняiнерiвностiтаiхсистеми.
4.IррацiональнiрiвнянняiнерiвностiтаiJсистеми.
s. бункчiт. Властивостi елементарних функцiй,
6. Алгебраiчнi функцii.

7. Тригонометричнi функчiТ.
8. Тригонометричнi рiвняння i HepiBHocTi,
9. Показникова i логарифмiчна функцii,
10.Показниковi та логарифмiчнi рiвняння i HepiBHocTi

ПрогресiТ i послiдовностi,
t2. Похiдна i if застосування,
13. Первiсна i iнтеграл.
та систем
14. Розв'язування задач за допомогою складання рlвнянь

1

1.

рiвнянь.

Кути i прямi на площинi,
tб. Трикутники.
1 7. Чотирикутники. Многокутники,
18. Коло.
19. Точки, прямi i площини,
на пJIощинl та у
20. Коорлинати, вектори, геометричнi перетворення

15.

просторi.
2 t. Мнсlгогранники.
22.'Тtла обертання.

основIIих
Розв'язування завдань потребуе вiд абiтурiснтiв знань
вiдомостей з роздiлiв <Алгебра> та <Геометрiп.
,
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11. ПоняттЯ функцii. областЬ визначення

i

мноrкина значень фунrсцii.

12.Способлr задання функцiТ. Парнi i непарнi функцii,
13.Зростаючi та спадаючi функцiТ. Перiодичнi функцiТ,

14. Корiнъ п-го .r.rr."". Дрифметичний KopiHb п-го степеня, та його

властивостi
15. Показникова функцiя, iJ властивостi та графiки,
16. Логарифм чиiла. основна логарифмiчна тотожнiсть. OcHoBHi властивостi
логарифмiв.
17. Логарифмiчна функцiя, ii властивостi та графiки,
18. Паралельнiсть прямот та площини. Паралельнiсть площин,
пJIощин
19. Перпендикулярrri.ru прямот та площини. Перпендикупярнiсть
20. Перпендикуляр та похила до площини. Проекцiя похилоТ на площину
21. Теорема про три перпендикуляри.
22.Вимiрювання вiдстанi та KyTiB у просторi
23. Вектори у просторi. Дii над векторами,
24. дксiоми cTepeoMeTpiT та ix найпростiшi наслiдки,
25. Взаемне розмiщення прямих у просторi,

Органiзацiя та проведення спiвбесiди з математики
На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена
самостiйно,
можливiсть самостlино,
атмосфера, а вступникам надана можливlсть
доброзичлива атмосфера,
найбiльш повно виявити piBeHb своТх знань i yMiHb. CTopoHHi особи без дозволу
головИ Приймальноi KoMicii дО примiщенъ, в яких проводяться вступнi
випробування, не допускаються.
спiвбесiда з дисциплiни проводяться не менше нiж трьома членами koMiciT з
кожним вступником, яких призначае голова приймальноi KoMiciT згiдно з
розкладом. Спiвбесiда з абiтурiентом тривае до 15 хвилин, вiдповiдно до
питань програми. Пiд час спiвбесiди члени KoMiciT вiдмiчають правильнiстъ
вiдповiдей в вiдомостi спiвбесiди, який по закiнченню сгriвбесiди пiдписусться
членами вiдповiдноi KoMicii та передаст,ься вiдповiдальному ceKpeTapeBi
приймальноi KoMicii.
пiд час проведення спiвбесiди забороняеться користуватись електронними
приладами, пiдручниками, навч€lJIьними посiбниками та iншими матерiаламиякщо це не передбачено рiшенням ПриймальноТ KoMicii.
Iнформацiя про результати спiвбесiди оголошУстъся вступниковi в день Ti
проведеFIня та оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi.
критерii оцiнювання вiдповiдi вступника пiд час спiвбесiди з математики
Вступник повинен:
1. Виконувати арифметичнi дiI над натур€LлЬними числами, десятковими i
зви.Iайними дробами.
2. ВмiтИ виконувати тотожнi перетворення осноRних алгебраiчних
(многочленiв, Дробово-рацiональних виразiв, якi мiстять степенi i KopeHi),
тригонометричних, показникових, логарифмiчних виразiв.
3. Будувати i читати графiки лiнiйноi, квадратичноi, степеневоi
тригонометричноi, показFIиковоi, логарифмiчноi функцiй.
4. Розв'язуваннi рiвняння i HepiBHocTi першого i Другого степенiв, а такох(
i
рiвняння i HepiBHocTi, що зводяться до них; розв'язуваннi системи рiвнянь
нерiвностей першог,о i другого степенiв i,гих, що до них зводяться.
5. РозвПязувати задачi за допомогою рiвнянь i систем рiвняtlъ.
6. Зображати геометричнi фiгури на площинi i в просторi,
7. ВикорИстовуваТи геометричнi вiдомостi при розв'язуваннi алгебраТчних
прикладiв, вiдомостi з алгебри i тригонометрiТ - при розв'язуваннi
I,еометрит{них з адач.
8. Викоr_l),ва,гLI на

площинi i в просторi операцii нал BeKTopaMI4 i

використовува,тлI ik при розв'язуваннi практичних задач.
9. I3олодiтlл навичками вимiрювання i обчислення доRжин, KyTiB i площ, якi
використовуються для розв'язування рiзних лрактичних задач.

10.Вмiти застосовувати властивостi геоI\lе]рич}iих фi.ур прI{ розв'язуваннi

задач
на об.llлслення. Оцiнювання якостi математичноi пiдготовки вступника з
i\{атематики здiйснюсться в двох аспектаХ: рlвенъ овоJtодlння теоретиI{ниl,{}{

знаннями .та якiстЬ практичниХ yмiнb i навичок, здатнiсть застосовувати
вивчений матерiал пiд час розв'язування задач i вправ.

Бiiiет вступного випробування мiстить 2 завдання. Кожне

завдання

оцiнюсться в б балiв.
Вiдповiдно до основних критерiiв та показникiв рiвня знань, yMiHb, виявлених
абiтурiентом виставляеться оцiнка за 12-балъною шкаЛою. ТакОхt оцiнка
спiЙсiДи переводиться в шкалу вiд 100 до 200 балiв згiдно таблицi.

1

Перерахунок за 200
бальною шкалою
Не склав

3

100
110

Оцiнка за 12-бальною шкалоt0
,,

4

|20

э

130
140
150
160
170
180
190
200

6
7
8
9
10
11

L2

