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1. Пояснювальна записка до програми ІУС з математики   

 Програма ІУС з математики для вступників на основі базової середньої 

освіти до Київського фахового коледжу електронних приладів у 2022 році для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

охоплює всі розділи шкільної програми базової основної школи, Програму ІУС 

з математики розроблено на основі навчальної програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Математика. 5-9 класи», затвердженої Наказом 

Міністерства освіти і науки України від  07.06.2017 № 804.  

         Програма складається: з переліку основних понять і фактів алгебри та 

геометрії, які повинні знати вступники; з  теорем і формул, що не передбачають 

доведення або виведення; з переліку основних математичних вмінь і навичок, 

якими має володіти вступник. 

На співбесіді з математики вступник  повинен показати: 

 знання основних математичних означень і теорем, основних формул 

арифметики, алгебри і геометрії, вміння формулювати  теореми і знати основні  

формули; 

 вміння висловлювати математичну думку усно; 

 впевнене  володіння вміннями та навичками передбаченими програмою 

при розв’язанні базових прикладів і задач. 

 

2. Програма ІУС з математики   

Програма передбачає знання основних математичних понять і фактів з: 

АРИФМЕТИКА І АЛГЕБРА 

1. Натуральні числа 

2. Дробові числа 

3. Подільність чисел 

4. Звичайні дроби 

5. Відношення і пропорції 

6. Раціональні числа та дії над ними 

7. Лінійні рівняння з однією змінною 

8. Цілі вирази 

9. Найпростіші функції 

10. Квадратні корені. Дійсні числа 

11. Квадратні рівняння 

12. Квадратична функція 



ГЕОМЕТРІЯ 

1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості  

2. Взаємне розташування прямих на площині 

3. Трикутники 

4. Коло і круг. Чотирикутники 

5. Подібність трикутників 

6. Многокутники. Площі многокутників 

7. Розв’язування прямокутних трикутників 

8. Розв’язування трикутників 

9. Правильні многокутники  

10. Геометричні перетворення 
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4. Критерії оцінювання 

Рівні навчальних 

досягнень 

вступників 

Бали Оцінка Критерії оцінювання вступників 

 

 

І 

 

 

Початковий 

100 1 Вступник виявив незнання або нерозуміння 

навчального матеріалу 

100 2 Вступник виконує однокрокові дії з числами, 

найпростішими виразами; впізнає окремі 

математичні об’єкти і пояснює свій вибір 

110 3 Вступник співставляє дані або словесно описані 

математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями; 

намагається  виконувати елементарні завдання. 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

Середній  

120 4 Вступник відтворює означення математичних понять 

і формулювання тверджень; формулює деякі 

властивості математичних об’єктів; виконує за 

зразком усні завдання обов’язкового рівня. 

130 5 Вступник ілюструє означення математичних понять, 

формулювань теорем і правил виконання 

математичних дій прикладами із пояснень викладача 

140 6 Вступник  ілюструє означення математичних понять, 

формулювань теорем і правил виконання 

математичних дій власними прикладами; самостійно 

розв’язує завдання обов’язкового рівня з достатнім 

поясненням; записує математичний вираз, формулу 

за словесним формулюванням і навпаки 

 

 

ІІІ 

 

 

Достатній 

150 7 Вступник застосовує означення математичних 

понять та їх властивостей для розв’язування усних 

завдань у знайомих ситуаціях; знає залежності між 

елементами математичних об’єктів; 

160 8 Вступник володіє навчальним матеріалом; 

відповідає на питання, передбачені програмою, з 

частковим поясненням; частково аргументує 

математичні міркування. 

170 9 Вступник вільно володіє визначеним програмою 

навчальним матеріалом; самостійно відповідає на 

питання  в знайомих ситуаціях із достатнім 

поясненням; виправляє допущені помилки. 

 

 

ІV 

 

 

Високий 

180 10 Знання, вміння й навички вступника повністю 

відповідають вимогам програми, зокрема вступник 

усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, 

вміє доводити передбачені програмою математичні 

твердження з достатнім обґрунтуванням. 

190 11 Знання, вміння й навички вступника повністю 

відповідають вимогам програми, зокрема вступник 

вільно і правильно висловлює відповідні 

математичні міркування, переконливо аргументує їх; 



самостійно знаходить джерела інформації та працює 

з ними; використовує набуті знання і вміння в 

незнайомих для нього ситуаціях. 

200 12 Знання, вміння й навички вступника повністю 

відповідають вимогам програми, зокрема вступник 

виявляє варіативність мислення і раціональність у 

виборі способу розв’язування математичної 

проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати 

набуті знання. 

 

 


