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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули базову загальну середню освіту в 
загальноосвітніх навчальних закладах беруть участь у загальному 
конкурсі за результатами предметних вступних випробувань.

Для проведення конкурсних предметних вступних випробувань 
на навчання на базі 9 класів наказом ректора ХКТЕІ створюються 
предметні атестаційні комісії, діяльність яких регламентується 
Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 09.01.2013 р. №  12.

Предметні вступні випробування проводяться предметними 
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими головою 
приймальної комісії ХКТЕІ.

Вступні випробування проводяться у письмовій формі, в 
підготовленій для проведення іспиту аудиторії. Після закінчення 
письмового випробування роботи здаються, перевіряються в той же 
день і оцінюються членами предметної атестаційної комісії. Голова 
предметної атестаційної комісії підсумовує результати і оголошує 
оцінки.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань для 
зарахування вступників на навчання за освітньо- кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст здійснюють педагогічні працівники 
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. На вступні випробування 
виносяться програмні завдання з дисципліни математика.

М ета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок для 
подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст.

Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 
застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу дисциплін 
відповідного напряму підготовки
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Програма випробування
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Л інійні,
квадратні,
дробов о-
раціональні
рівняння,
нерівності та їх
системи.
Застосування
рівнянь,
нерівностей та
їх  систем  до
розв’язування
текстових
задач.

- рівняння з однією  
зм інною ;

означення кореня 
(розв ’язку) рівняння з 
одн ією  змінною ;
- нерівність з одн ією  
змінною ;
- означення розв'язку  
нерівності з однією  
змінною ;
- означення розв’язку 
систем и рівнянь з двом а  
зм інним и та м етоди їх  
розв’язання;
- рівносильні рівняння, 
нерівності та їх  системи;
- м етоди розв’язування 
раціональних рівнянь.

ск л а д а ти  рівняння та систем и  
рівнянь за ум овою  текстової 
задачі;
р о зв ’я зув ати : лінійні рівняння 
з одн ією  зм інною  і рівняння, 
що зводяться до них; текстові 
задачі за допом огою  лінійних  
рівнянь з одн ією  змінною ; 
систем и двох  лінійних рівнянь з 
двом а змінними, вказаними у  
змісті способам и; текстові 
задачі за допом огою  систем  
двох лінійних рівнянь з двом а  
змінними; квадратні рівняння; 
лінійні нерівності з однією  
змінною ; систем и лінійних  
нерівностей з однією  зм інною ; 
зо б р а ж у в а ти : на координатній  
прямій о б ’єднання та перетин  
числових проміжків, задані 
нерівностями числові 
проміжки;
за п и су в а ти  розв’язки 
нерівностей та їх  систем  у 
вигляді о б ’єднання числових  
проміжків або у  вигляді 
відповідних нерівностей.
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Ф ункції 

у  -  кх + Ь , 
у  — к / х ,  
у  =  ах2 +
+  Ьх +  с ,
У = л/х,
основні
властивості.
Числові
послідовності

- означення функції, 
область визначення, 
область значень функції, 
графік функції;
- сп особи  задання 
функцій, основні 
властивості та графіки 
функцій;
- означення  
ариф м етичної та 
геом етричної прогресій;
- ф орм ули п - г о  члена 
ариф м етичної та геом ет
ричної прогресій;
- ф орм ули сум и п  перш их  
членів ариф м етичної та 
геом етричної прогресій;
- ф орм ула сум и нескін
ченної геом етричної 
прогресії зі знаменником
к І < і

р о зв ’я зує вп р ав и , що 
пер едбач аю ть: знаходження  
області визначення функції; 
знаходження значення ф ункції 
за даним значенням аргументу 
побудову графіка лінійної 
функції; знаходження за 
графіком ф ункції значення 
ф ункції за даним значенням  
аргументу і навпаки; 
визначення окремих  
характеристик ф ункції за ї ї  
графіком (додатні значення, 
від ’ємні значення, нулі); 
побудову графіка квадратичної 
функції; розв’язування 
квадратних нерівностей; 
знаходження розв ’язків систем  
двох рівнянь з двом а змінними, 
з яких хоча б  одне рівняння 
другого степеня; складання і 
розв’язування систем  рівнянь з 
двом а змінними як 
математичних м оделей  
прикладних задач; обчислення  
членів прогресії; задання 
прогресій за даними їх  членами  
або співвіднош еннями між  
ними; обчислення сум перш их  
п  членів арифметичної та 
геом етричної прогресій; 
використання формул  
загальних членів і сум  
прогресій для знаходження  
невідом их елементів прогресій  
ск л ад ає  та розв 'я зує  задач і 
на: пряму, пропорційність на 
основі ж иттєвого досвіду; 
побудову графіків при 
моделюванні реальних процесів  
з використанням лінійної, 
квадратичної ф ункції тощо
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Критерії оцінювання

Вступне випробування проводиться у письмовій формі 
(розв’язання тестових завдань).

Тривалість тестування -  1 година (60 хвилин).

Тести складаються з 11 тестових завдань різних типів.
1) Завдання на встановлення відповідності (4 завдання). До 

кожного твердження, позначеного цифрою, добрати один відповідник, 
позначений буквою. Кожна правильна відповідь оцінюється одним 
балом.

2) Завдання з вибором відповіді (6 завдань). Наведено 4 
варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається 
виконаним, якщо Ви обвели кружечком правильну відповідь. Кожна 
правильна відповідь оцінюється одним балом.

3) Завдання з короткою відповіддю (1 завдання). Потрібно 
записати тільки одержану відповідь. Правильна відповідь оцінюється 
двома балами.

Результат вступного випробування залежить від загального 
числа правильних відповідей, записаних до бланку відповідей.

М інімальна кількість балів -  4 бали.
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