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Критерi'i оцiнювання вступного випробування з предмету "Математика" 

до Вiдокремленого структурного niдроздiлу 

"Фаховий коледж iнформацiйних технологiй та землевпорядкування НАУ" 

Змiст екзаменацiйноi· роботи з математики, яку виконують абiтурiенти при 

вступi до Вiдокремленого структурного пiдроздiлу "Фаховий коледж iнформа

цiйних технологiй та землевnорядкування НАУ", повнiстю вiдповiдае дiючiй 

проrрамi з математики для загальноосвiтнiх середнiх навчальних закладiв. На 

iспитi перевiряються як теоретичнi знания учнiв, так i практичнi умiння та на

вички, якi необхiднi при розв' язуваннi вправ. 

До теоретичних знань, якi пiдлягають оцiнюванню, належать знания ос

новних понять та означень математики, знанн� основних формул, аксiом, влас

тивостей та теорем, знания основ математичного моделювання та основ тeopi'i 

ймовiрностей. 

До практичних навичок та вмiнь, якi перевiряються на iспитi, вiдносяться 

навички виконання обчислень з арифметични�и та iррацiональними виразами, 

вмiння виконувати тотожнi перетворення арифметичних виразш, вмшня 

розв'язувати рiвняння, нерiвностi та 'ixнi системи. Оцiнюсrься також вмiння уч

нiв складати математичнi моделi задач, аналiзувати 'ix та розв'язувати завдання 

за допомогою побудови математично·i моделi, а також вмiння обчислювати ймо

вiрностi випадкових подi'i. В геометрi'i оцiнюеться вмiння розв'язувати задачi на 

властивостi геометричних фiгур, а також знания методу координат та векторiв. 

Екзаменацiйна робота з математики проводиться письмово у тестовiй фо

рмi. Кожен варiант роботи склада€ться з трьох частин, якi вiдрiзняються за рiв

нем складностi та формою тестових завдань. Bci варiанти завдань однаковi мiж 

собою за структурою та рiвнозначнi за рiвнем складностi. 

Перша частин.а екзаменацiйно'i роботи мiстить вiсiм завдань з вибором 

однiе'i правильно·i вiдповiдi. Iз цих завдань п 'ять - це завдання з алгебри, а три 

- з геометрi'i. До кожного завдання наводяться чотири варiанти вiдповiдей, при

цьому лише один варiант е правильним. Завдання першо·i частини вважаеться

виконаним вiрно, якщо обрано правильний варiант вiдповiдi, який занесено до

бланку вiдповiдей. Абiтурiент при розв'язуваннi завдань цie'i частини !"le зо

бов'язаний наводити будь-якi мiркування, розрахунки, доведения тощо. 3� пра-
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Рейтингова оцiнка 
Тестовий бал 

Рейтингова оцiнка 
100-200 100-200

108 26 176 

112 27 180 

116 28 184 

120 29 188 

124 30 192 

128 31 196 

132 32 200 
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