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ПОЯСНIОВАЛЬНА ЗАПИСКА
програма спiвбесiди з математики для вступникiв на ocHoBi базовоi
загальноТ середнъОi освiти до ВСП <Бердянський машинобулiвний фаховий

коледЖ Нацiонального унiверситету <Запорiзька полiтехнiка> для здобуття
освiтньо-професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра охоплюе Bci
на
роздiли шкiльноi програми базовот загальноi середньоi школи, розроблена
ocHoBi навчальноi програми для загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв
<Математика. 5-9 клаСи)), затверд}кеноi НаказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраIни вiд 07.0б.201,7 J\b 804.
спiвбесiду маютъ право проходити вступники, якi вiдповiдно до
всП <Бердянський машинобудiвний
навчання
Правил прийому
подали
фаховий коледж Нацiонального унiверситету <запорiзька полiтехнiка>
заяву на вступ.
своi знання
.Щана програма дасть можливiсть вступнику систематизувати
та допоможе зорiентува,гися, на якi питання треба звернути увагу при
пiдготовцi до спiвбесiди з математики.
завдання для спiвбесiди з математики полягають у тому, щоб оцiнити
знання та вмiння вступникiв:
вигляд1
над числами, заданими
1. Виконувати арифметичнi
десяткових i звичайних дробiв.
2. Виконувати перетворення многочленiв, алгебраiчних дробiв, виразiв, що
мiстять степеневi, показниковi, логарифмiчнi i тригонометричнi функцiТ.
3. Будувати графiКи лiнiйнОI, квадратичноi, кубiчноТ, оберненоi пропорцiйностi

на

до

дii

та функцiй.

4. Розв'язувати рiвняння i HepiBHocTi першого i другого

i

у

сТеПеНЯ,

а

ТаКОЖ

HepiBHocTi, що зводяться до них; розв'язувати системи рiвнянь i
нерiвностей першого i другого степеня i Ti, що зводяться до них.
5. Зображати геометричнi фiгури i виконувати найпростiшi побудови.
6. Умiти застосовувати властивостi геометричних фirур при розв'язуваннi задач
на обчислення та доведення.
органiзацiя та проведення спiвбесiди з математики
на вступних випробуваннях повинна бути забезпечена
самостiйно,
можливiсть самостlино,
надана можливlсть
атмосфера, а вступникам
доброзичлива
найбiльш повно виявитирiвень своТх знань i yMiHb. CTopoHHi особи без лозволу
головИ Приймальноi KoMicii до примiщень, в яких проводяться вступнi
випробування, не допускаються. Усна iндивiдуальна спiвбесiда з дисцип;liни
проводяться не менше нiж трьома членами KoMicii з кожним вступником,
якиХ призначаС гоJIова Приймальноi KoMicii згiднО з розкладом у день
спiвбесiли. Спiвбесiда з абiтурiентом тривае до 15 хвили}I, вiдповiдно /Io
питанъ програми.
пiд час уснот iндивiдуалъноi спiвбесiди члени вiдповiдноi koMicii вiдмiчаIотъ
правильнiсть вiдповiдей в iндивiдуальному аркушi спiвбесiди, який пiсля

рiвняння

закiнчення спiвбесiди пiдписусться членами вiдповiдноi koMicii та передаеться
вiдповiдальному ceкpeTapeBi приймальноi KoMiciT.
пiд час проведення спiвбеоiди забороняеться користуватись електронними
приладами, пiдручниками, навчаJIьними посiбниками та iншими матерiыIами,
якщо це не передбачено рiшенням ПриймальноТ KoMicii.
Iнформацiя про результати спiвбесiди оголошуеться вступниковi в день iT
проведення та оприлюднюеться на офiцiйному вей-сайтi коледжу.
критерii оцiнювання вiдповiдi вступника пiд час спiвбесiди з математики
,.Що навчЕUIьних досягненъ вступникiв з математики, якi пiдлягають
оцiнюванню, н€uIежать
теоретичнi знання, що стосуються математичних понять, тверджеНь, теорем,
властивостей, ознак, методiв та iдей математики;
знання, що стосуються способiв дiяльностi, якi мо}кна податИ у виглядi
системи дiй (правиJIа, ыIгоритми);
здатнiсть безпосередньо здiйснювати уже вiдомi способИ дiялъностi
вiдповiдно до засвосних правил, алгоритмiв (наприклад, виконувати певне
тотожне перетворення виразу, розв'язувати рiвняння певного виду, виконувати
геометричнi побудови, дослiджувати функцiю на монотоннiстъ, розв'язувати
TeKcToBi задачi розглянутих типiв тощо);
вмiння для розв'язаннЯ
здатнiсть застосовувати набутi знання
навчыIьних i практичних задач.
математики
оцiнювання якостi математичноi пiдготовки вступника
здiйснюеться в двох аспектах: piBeHb оволодiння теоретичними знаннями та
якiстЬ практичНих yMiHb i навичок, здатнiсть застосовувати вивчений матерiал
пiд час розв'язування задач i вправ.
завдання. Кожне завдання
Бiлет вступного випробування мiстить
оцiнюстьсяв б балiв.
Вiдповiдно до основних критерiiв та показникiв рiвня знань, yMiHb, ВИЯВЛеНИХ
абiтурiентом виставляеться оцiнка за 12-бальною шкалою. Також оцiнка
UU д
iд I100
до 200 балiв згiдно таблицi
спiвбесiд и переводиться в шкалу вlд
Перерахунок за 200
Оцiнка за 12-бальною шкалою
бальною шкалою
Не склав
1
:
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з

2

2
3
4
5
6
7

100

110

|20
130
140

9
10

150
160
170
180
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OPI€HTOBHI ЗДПИТДННЯ ВIДПОВIДI НД СПIВБЕСIДI
IЦо таке функцiя?
2. Чому дорiвнюс площа рiвностороннього трикутника, сторона якого дорlвнюе
2?
З. IЦо таке областъ визначення функцii?
квадратних одиниць. Чому дорiвнюе радiус цього
4. Площа круга 400
круга?
S.'Чому дорiвнюе довжина кола, якщо площа круга дорiвнюс 100 п
1.

п

квадратних одиниць?
6. Чому дорiвнюе 25Yо вiд 4?
7. Чому дорiвнюе все число, якщо 30% його дорiвнюс 7?
В. Побудуйте графiк функцii y:lxl.
9. Паралелограм зi сторонами2 i 4 i кутом мiж ними зOо, Яка площа цъого
паралелограма?
i0. Ромб мае дiагоналi 5 i 6, яка площа цього ромба?
11. Площа квадрата 25 кв.од., який периметр цього квадрата?
12. Периметр квадрата 16, якаплоща цього квадрата?
1З. Якщо у трикутнику вiдомi двi сторони i кут мiж ними, за якоIо формулою
прямокутному трикутнику гiпотенуза
можна знайти третю сторону? |4.
О.
дорiвнюе 7, гострий кут б0 Знайти катети.
15. в прямокутному трикутнику катети дорiвнюютъ 5 i 10. Знайти площу цього

в

трикутника.
16. Знайти розв'язки рiвняння:
а) х 2-5х+6:0;
б) х 2-х-6:0;

в)х2,7х+6:0;

пАUА квадратне
trDаттfrя,гтJр 1
17. СклаСти зведене
рiвняння, якщо його корен1 дор1I']нюють 5 i 6.
1 8. Як розкласти квадратний тричлен на множники?
19. Яке рiвняння називають бiквадратним? Як його розв'язати?
20. Побудувати графiк функцii у:(х+3)2-4.

21. Записати суму п перших членiв арифметичноТ прогресii.
22.Записати формулу п-го члена геометричноi прогресii.
2З . Навести приклад геометричноТ i арифметичноi пр огресiй.
24.Побудувати точку симетричну А(2; -4) вiдносно oci абсцис, oci ординат,

початкУ координат. 25. Сторона квадрата дорiвнюс 16 см. Знайти радiуси
вписаного i описаного кола.

