


Пояснювальна записка 

Програма співбесіди складена відповідно до загальноосвітніх програм 

підготовки з математики для базової загальної середньої освіти при вступі на 

спеціальність 013 Початкова освіта.  

Прийом абітурієнтів для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» за 

спеціальностю 013 Початкова освіта проводиться за результатами співбесіди з 

математики. Вона відбувається в усній формі.  

До навчальних дисциплін, з яких проводиться співбесіда відносяться: 

алгебра і геометрія. 

 

Алгебра  

1. Степінь з цілим показником, його властивості.  

2. Формула n-го члена арифметичної прогресії та суми перших n членів 

арифметичної прогресії.  

3. Формула n-го члена геометричної прогресії та суми перших n членів 

геометричної прогресії.  

4. Функція y=k/x, її властивості і графік.  

5. Функція у= kx +b, її властивості і графік.  

6. Функція y=аx 
2
 +bх+с, її властивості і графік.  

7. Формули коренів квадратного рівняння.  

8. Розв’язування лінійних рівняння і таких, що зводяться до лінійних (на 

конкретних прикладах).  

9. Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей (на 

конкретних прикладах).  

10. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь.  

а1х+b1у=с1,  

           а2х+b2у=с2.  

 

Геометрія  

11.Властивості рівнобедреного трикутника.  



12.Ознаки паралельності прямих.  

13.Теорема про суму кутів трикутника.  

14.Властивості паралелограма і його діагоналей.  

15.Ознаки подібності трикутників.  

16.Властивості прямокутника, ромба, квадрата.  

17.Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника.  

18.Теорема про кут, вписаний у коло.  

19.Властивості дотичної до кола.  

20.Теорема Піфагора та наслідки з неї.  

21.Основні тригонометричні тотожності.  

22.Значення синуса, косинуса кутів 00 ,300 , 450 , 600 ,900 .  

23.Сума векторів та її властивості.  

24.Скалярний добуток векторів і його властивості.  

25.Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.  

 

Критерії оцінювання  

рівня знань абітурієнтів  

під час співбесіди з математики 

 

Рівні Бали Оцінка достатній 10 - 12 5 (відмінно) 7 - 9 4 (добре) 4 - 6 3 

(задовільно) недостатній 1 - 3 2 (незадовільно) Зміст завдань відповідає 

навчальній програмі загальноосвітньої школи.  

Відповідь оцінюється за дванадцятибальною системою.  

Оцінка в балах виставляється так:  

1. Глибина і повнота відповіді на обидва питання, логічна послідовність, 

чіткість викладу матеріалу, вміння ілюструвати теоретичні знання 

конкретними прикладами, розв’язує практичні завдання з повним 

поясненням і обґрунтуванням оцінюється найвищими балами 10-12.  

2. Якщо відповідь на всі питання повна, абітурієнт обґрунтовує свої думки, 

але допускає деякі помилки, які сам виправляє, відповідь містить незначні 

недоліки в послідовності викладу матеріалу, то оцінюється 7-9 балами.  



3. Коли абітурієнт знає і розуміє основні положення питань, але не досить 

глибоко володіє матеріалом, допускає помилки при визначенні понять, не 

вміє самостійно наводити конкретні приклади, допускає математичні 

огріхи, то така відповідь оцінюється 4-6 балами.  

4. Коли абітурієнт не орієнтується ні в теоретичних, ні в практичних 

завданнях, виявляє не розуміння теми, допускає істотні помилки різного 

характеру то відповідь оцінюється 1 – 3 балами. 

5. Бали не нараховуються, якщо відповідь відсутня. 
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