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Загальні положення 

 

Програму вступних випробувань з математики розроблено з 

урахуванням чинних програм з математики для 5-11 класів (лист 

Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та 

програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень стандарту, 

наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.), 

методичних рекомендацій та програм з підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання (Додаток №1 до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 14.07.2011 № 791 ≪Про затвердження програм зовнішнього 

незалежного оцінювання≫) та чинних програм з математики для 5-11 класів. 

Зважаючи на варіативність рівнів програм з математики для 

загальноосвітніх навчальних закладів, до програми курсу внесені розділи, які 

передбачено всіма чинними програмами й відображено в усіх підручниках, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

Вступники до Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури повинні мати знання з математики в обсязі програм середньої 

загальноосвітньої школи як основу для професійної підготовки зі 

спеціальності ≪Архітектура та містобудування≫ за освітнім ступенем 

бакалавра у вищому навчальному закладі та подальшому формуванні 

фахових знань і умінь майбутніх фахівців. 

У запропонованій програмі наведено зміст всіх основних розділів 

шкільної програми з математики, вказано основний понятійний апарат, яким 

повинен володіти випускник, наводиться перелік основних питань, які 

виносяться на вступне випробування. Цей перелік дасть можливість 

абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які 

питання треба звернути увагу при підготовці до вступного екзамену з 

математики.  
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1. Зміст програми вступних випробувань з Математики 

 

Під час вступних випробувань з Математики абітурієнти повинні 

показати рівень засвоєних знань з дисципліни, уміння оперувати 

математичними законами і правилами, розуміння основних математичних 

закономірностей, уміння користуватися формулами та виводити їх з інших 

формул, а також уміння логічно мислити і знаходити адекватні засоби 

розв’язання текстових задач, уміння використовувати набуті знання при 

розв’язанні практичних завдань. 

Зміст дисципліни ≪Математика≫ розкривається у наступних темах. 

У програмі визначені знання та уміння, які необхідно здобути у 

процесі навчання. 
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3. Критерії  оцінювання  знань на вступному випробуванні  з 

Математики 

 

Відповідно до Правил прийому до Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури проведення вступного випробування 

з математики засноване на письмовому контролі без використання довідкової 

та допоміжної літератури. 

 

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

1244 від 05.1 1.2012 р., при вступному іспиті на основі повної загальної 

середньої освіти, робота оцінюється від 100 до 200 балів. 

 

Загальна оцінка на вступному випробуванні з математики до 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури складається з 

суми балів (Q), отриманих за відповіді на кожне з одинадцяти завдань 

екзаменаційного білету й обчислюється за формулою: 

 

Q = 100 + i  , 

де Ві - число балів за виконану i-ту задачу. 

 

Завдання кожного варіанту складаються з двох частин, різних за 

змістом, складністю та формою подання розв’язку: 

- тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох 

запропонованих; 

- розв’язання задачі із зазначенням відповіді. 

 

При оцінюванні екзаменаційних завдань використовуються наступні 

критерії: 

- 0 або 5 балів ставиться за кожне з п’яти тестових завдань №№1-5, у 

яких перевіряються знання основних понять та формул математики тощо; 

- 0 – 10 балами оцінюється виконання завдань №№6-8, у яких 

абітурієнти мають продемонструвати вміння розв’язувати прості задачі; 

- 0 – 15 балів є межами оцінювання задач №№9-10, розв’язання яких 

потребує математичної підготовки, логічного мислення, а також уміння 

виконувати обчислення; побудови відповідного рисунку і подальшого 

розрахунку; 

- 0 – 15 балами оцінюється розв’язання задачі №11. Рівень цього 

завдання вимагає знання та розуміння навчального матеріалу з геометрії, 

правильної побудови відповідного рисунку і подальшого розрахунку. 
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4. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубінчук О.С. Алгебра і початки аналізу: 
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