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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Порядок оцінювання розроблений відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 

університеті водного господарства та природокористування.  

Вступний іспит з математики проводиться для прийому на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра в Національному університеті водного господарства та природокористування осіб, які 

мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів. 

Категорія таких осіб визначена в Правилах прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Національному університеті водного господарства та природокористування.  

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників із математики для 

конкурсного відбору.  

Завдання вступного іспиту з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння 

вступників. Вступник повинен вміти:  

- виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і звичайними 

дробами;  

- виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, виразів, що містять 

степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції;  

- будувати і читати графіки лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, 

логарифмічної та тригонометричної функцій; 

 - розв’язувати рівняння і нерівності першого і другого степенів, а також рівняння і 

нерівності, що зводяться до них. Найпростіші рівняння і нерівності, що мають степеневі, 

показникові, логарифмічні та тригонометричні функції; 

 - розв’язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь; - зображати геометричні 

фігури на площині та виконувати найпростіші побудови на площині; 

 - використовувати геометричні відомості під час розв’язання алгебраїчних задач, а 

відомості з алгебри і тригонометрії – під час розв’язання геометричних задач; 

 - виконувати на площині операції над векторами і користуватися властивостями цих 

операцій;  

- застосовувати похідну під час дослідження функцій. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

3.  

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про приймальну 

комісію Національного університету водного господарства та природокористування. Вступний 

іспит проводиться приймальною комісією письмово. Загальна кількість завдань вступного іспиту 

9, із таких розділів: 

Алгебраїчні вирази та їх перетворення;  

Розв’язання лінійних рівнянь;  

Розв’язання показникових нерівностей;  

Розв’язання найпростіших задач планіметрії;  

Задачі на складання рівнянь;  

Розв’язання найпростіших задач стереометрії; 

Логарифмічні рівняння;  

Дослідження функцій на екстремум; 

Розв’язання тригонометричних рівнянь.  

Вступний іспит із математики включає в себе два типи завдань: 

1. Завдання №№ 1-6. Завдання цього типу мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише 

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати одну відповідь і відмітити її у бланку. 

2. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№№ 7-9). Такі завдання вважаються 

виконаними правильно, якщо наведено розгорнутий запис розв’язування з обґрунтуванням 

кожного його етапу та дано правильну відповідь. 



Тривалість проведення вступного іспиту дві академічні години. 

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Завдання вступного випробування відповідають програмі зовнішнього незалежного 

оцінювання з МАТЕМАТИКИ для осіб які бажають здобути вищу освіту на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерство освіти і науки України від 02 

листопада 2021 року №1166. Ознайомитися із програмою вступного випробування можна за 

посиланням:  https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84976/ 

 

 
4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. Ушаков Р.П. Повторювальний курс математики: Посібник для учнів середніх закладів 

освіти / За ред. М. Й. Ядренка. – К.: Техніка, 1999. – 504 с. 

 2. Мартиненко М.А., Дубовик В.П., Михайленко Т.Т. Елементарна математика: 

Навчальний посібник для абітурієнтів. – 4-е вид., випр. і допов. – К.:НУХТ, 2004. – 201 с. 

3. Петров О.М., Процай В.Ф., Нестеренко В.О., Пташний О.Д. Експрес-курс. Математика. 

– Вид. «Майстер-клас», 2009, - 352 с.  

4. Яременко Ю.В Елементарна математика [Електронний ресурс] / Яременко Ю.В – Режим 

доступу: http://phm.kspu.kr.ua/kafedri/kafedra-matematiki/anotatsii-kursiv/149-elementarna-

matematika.html. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Результат вступного іспиту з математики для вступників які приймають участь в конкурсі для 

здобуття ступеня бакалавра, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів і зараховуються замість 

балів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів зі вступного 

іспиту складає не менше 100 балів. 

1. При оцінюванні 1-2 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали:  

а) за правильну відповідь – від 1 до 5 балів за кожне завдання;  

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів.  

2. При оцінюванні 3-6 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали:  

а) за правильну відповідь – від 1 до 10 балів за кожне завдання; 

 б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

 3. Оцінювання розв’язання 7-8 завдань проводиться за наступними критеріями:  

а) отримано правильну відповідь, обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування – 

виставляється 15 балів;  

б) наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування, але допущено 1-2 не 

грубі помилки чи описки в обчисленнях або перетвореннях, або у правильній послідовності ходу 

розв’язання відсутні окремі його етапи, ключові моменти розв’язування не обґрунтовано, або 

отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю – виставляється від 1 до 14 

балів;  

в) якщо абітурієнт взагалі не приступив до розв’язування задачі або хід розв’язування 

хибний – виставляється 0 балів.  

4. Оцінювання розв’язання 9 завдання проводиться за наступними критеріями:  

а) отримано правильну відповідь, обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування – 

виставляється 20 балів; 

б) наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування, але допущено 1-2 не 

грубі помилки чи описки в обчисленнях або перетвореннях, або у правильній послідовності ходу 

розв’язання відсутні окремі його етапи, ключові моменти розв’язування не обґрунтовано, або 

отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю – виставляється від 1 до 19 

балів;  

http://phm.kspu.kr.ua/kafedri/kafedra-matematiki/anotatsii-kursiv/149-elementarna-matematika.html
http://phm.kspu.kr.ua/kafedri/kafedra-matematiki/anotatsii-kursiv/149-elementarna-matematika.html


в) якщо абітурієнт не приступив до розв’язування задачі або хід розв’язування хибний – 

виставляється 0 балів.  

Оцінка за виконання письмової роботи з математики у 200-бальній системі оцінювання 

визначається за формулою 

N = n+100, 

де n – кількість набраних балів при розв’язуванні завдань 1-9.  

Критерії оцінювання вступного іспиту з математики:  

 

№ з/п Правильні відповіді (бали) Оцінка (шкала ЗНО) 

1. 0 –  100 не склав 

2. 101 – 200 100 – 200 

 

Порядок оцінювання обговорений та узгоджений на засіданні кафедри вищої математики 

(протокол № 9__ від _18.03. 2022 р.). 

 

Завідувач кафедри  

вищої математики                                                                                          П.О. Тадеєв 

 

Порядок оцінювання розглянутий та схвалений на засіданні приймальної комісії  

(протокол № 9 від  29 березня 2022 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії           Р.В. Жомирук 

  


