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Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з навчальної дисципліни «Математика» 

для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України» для 

здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт, що 

вступають на основі повної загальної середньої освіти, складена відповідно до 

типової навчальної програми для закладів загальної середньої освіти, Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики (рівень стандарту). 

Форма проведення вступного випробування – тестування. 

Завдання тестів охоплюють усі передбачені програмою теми, а саме: 

 Функції, їхні властивості та графіки 

 Тригонометричні функції 

 Похідна та її застосування 

 Показникова та логарифмічна функції 

 Інтеграл та його застосування  

 Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики 

 Паралельність прямих і площин у просторі 

 Перпендикулярність прямих і площин у просторі 

 Координати і вектори 

 Многогранники 

 Тіла обертання 

 Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. 

 

Згідно з вимогами вступники повинні 

знати:  

 Числові функції та їх властивості. Способи задання функцій. Парні та 

непарні функції. 

 Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення 

між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. 

 Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Правила 

диференціювання. 

 Достатні умови зростання й спадання функції. Екстремуми функції. 

 Властивості та графіки показникової функції. 

 Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної 

функції. 

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

 Обчислення площ плоских фігур. 

 Елементи комбінаторики. Перестановки, розміщення, комбінації (без 

повторень). 

 Класичне визначення ймовірності випадкової події. 

 Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них. 



 Взаємне розміщення прямих у просторі. 

 Паралельність прямої та площини. Паралельність площин. 

 Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність прямої і площини. 

Теорема про три перпендикуляри. 

 Перпендикулярність площин. Двогранний кут. 

 Прямокутні координати в просторі. Координати середини відрізка. 

Відстань між двома точками. 

 Вектори у просторі. Операції над векторами. 

 Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і 

правильна призми. Паралелепіпед. 

 Піраміда. Правильна піраміда. 

 Циліндр, конус, їх елементи. Перерізи циліндра і конуса. 

 Куля і сфера. Переріз кулі площиною. 

 Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. 

 Об’єми призми, паралелепіпеда, піраміди, циліндра, конуса, кулі. 

 Площі бічної та повної поверхонь циліндра, конуса. Площа сфери. 

вміти: 

 користуватися різними способами задання функцій. 

 знаходити область визначення функціональних залежностей. 

 встановлювати за графіком функції її основні властивості. 

 переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки. 

 розпізнавати і схематично будувати графіки тригонометричних функцій. 

 застосувати поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема 

механічного руху. 

 знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції 

вданій точці 



 будувати графіки показникової і логарифмічної функцій. 

 ілюструвати властивості показникової і логарифмічної функцій за 

допомогою графіків. 

 розв’язувати найпростіші показникові та логарифмічні рівняння і 

нерівності. 

 знаходити первісні за допомогою таблиці первісних та їх властивостей. 

 обчислювати  інтеграл за допомогою таблиці первісних та їх властивостей. 

 знаходити площі криволінійних трапецій. 

 розпізнавати перестановки, розміщення, 

комбінації (без повторень), класичне 

визначення поняття ймовірності. 

 обчислювати генеральну сукупність та 

вибірки, середнього значення, моду 

та медіану вибірки. 

 формулювати аксіоми стереометрії та наслідки з них і застосовувати 

аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач. 

 встановлювати  паралельність прямих, прямої та площини, двох площин. 

 встановлювати та обґрунтовувати перпендикулярність прямих, прямої та 

площини, двох площин. 

 розв’язувати задачі на знаходження відстаней та кутів в просторі, зокрема 

практичного змісту. 

 використовувати аналогією між векторами і координатами на площині й у 

просторі. 

 виконувати операції над векторами. 

 застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і 

фізичних величин. 

 розпізнавати основні види многогранників та їх елементи. 

 уявляти перерізи многогранника площиною. 

 обчислювати величини основних елементів многогранників. 

 обчислювати величини основних елементів тіл обертання. 

 застосовувати властивості тіл обертання до розв’язування задач. 

 користуватися формулами для обчислення об’ємів паралелепіпеда, 

призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі, площ бічної та повної поверхонь 

циліндра, конуса, площі сфери. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тестова  робота складається з трьох частин, які відрізняються за складністю 

та формою завдань. 

У першій частині тестової роботи пропонується 12 завдань з вибором однієї 

правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 завдання з геометрії) для кожного 

тестового завдання з вибором відповіді подано 4 варіанти відповіді, з яких тільки 

один правильний. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, 

якщо в бланку відповіді вказана тільки одна літера, якою позначена правильна 

відповідь (зразок бланка і правило його заповнення наведено у додатках). При 

цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. 

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку №№ 1.1. – 1.12. 

оцінюється в одинадцять балів. 

Друга частина тестової роботи складається із 4 завдань відкритої форми з 

короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в 

бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені 

рівняння, тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення учні виконують на 

чернетках. 

Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 2.1. – 2.4.  цього блоку 

оцінюється в тринадцять балів. 

Третя частина тестової роботи включає 2 завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю (достатньо виконати одне завдання за вибором учня). 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис 

розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну 

відповідь. Розв’язання одного із завдань третьої частини (№3.1. або № 3.2.) 

оцінюється від 0 до 16 балів. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 



розв’язавши завдання: 

І частини – 132 бали; 

ІІ частини – 52 бали; 

ІІІ частини – 16 балів. 

Разом  – 200 балів. 

Якщо у бланку відповіді до завдання І чи ІІ частини вказана відповідь є 

неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. У деяких випадках за 

часткове виконання завдання другої частини нараховується бал менше 13 із 

врахуванням чернетки (наприклад, знайдено правильно один із двох розв’язків 

системи рівнянь, у відповіді задачі неправильно записано одиниці виміру 

величини, тощо). 

Формування завдання ІІІ частини учні не переписують, а вказують тільки 

номер завдання. Виправлення і закреслювання в оформленні розв’язування 

завдання ІІІ частини, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження 

оцінки.  
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