MIHICTEPCTBO ОСВIТИ

I

НАУКИ УКРАiНИ

!унайський iнститут Нашiонального унiверситету <Одеська морська академiя>

ЗАТВЕРД}КЕНО
1KoМlcll
.jф

,r2

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ
для вступу на навчання за ocBiTHiM ступенем бакалавр
(на базi повноТ загальноi середньоi освiти)

галузь знань

27 Транспорт

спецiальнiсть

271 Рiчковий та морський транспорт

2021 piK

МА)

Протраму вступног0 випробування з м&тематики для вступникiв розтлянута та с}ФалеЕс

на заgiданнi кафедри загалънонаукових дисцлtплiн протокол

м .j-.

вiд

Rf

./Z,

?П

Р,

Годова пр9дметноr KoMiciT
к.ф.-м,н, доцент

Затверлжено Еа засiдаг{нi Вчецоi Ради ДI НУ кОМАu
Протокол Nп*€_пИ
2а2l. р,

Zб Q/,

О.А. Черкас

Програму вступного випробування з математики укладено на основі Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Програмі зовнішнього незалежного
оцінювання з математики (наказ МОН від 26.06.2018 р. № 696). Мета вступного випробування з
математики – оцінити ступінь підготовленості вступників і здійснити конкурсний відбір для
навчання в Дунайському інституті НУ «ОМА».
Завдання іспиту полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників:
- будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці
моделі засобами математики;
- виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних
формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на наближені обчислення, пропорції
тощо);
- виконувати перетворення числових та буквених виразів (розуміти змістове значення
кожного елемента виразу, спрощувати та обчислювати вирази, знаходити допустимі
значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних);
- будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь та нерівностей,
досліджувати їхні властивості;
- використовувати властивості похідної та інтеграла до розв’язування задач;
- досліджувати та розв’язувати рівняння, нерівності та їхні системи, текстові задачі;
- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;
- знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів,
площі, об’єми);
- розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових
подій;
- аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
1. Відношення та пропорції: відношення. Основна властивість відношення. Пропорція.
Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.
Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Задачі економічного змісту. Пряма
пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.
2. Квадратні рівняння: квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.
Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Квадратний тричлен, його корені.
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Розв’язування рівнянь, які зводяться
до квадратних. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться
до квадратних.
3. Раціональні вирази: дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення
змінних. Основна властивість дробу. Дії над дробами. Тотожні перетворення раціональних
виразів. Формули скороченого множення.
4. Числові послідовності: числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості.
Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії.
Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума
перших n членів геометричної прогресії.
5. Функції, їхні властивості і графіки: числові функції. Область визначення і множина
значень. Способи задання функцій. Графік функції. Монотонність, парність і непарність
функцій. Неперервність функцій.
6. Корінь n-го степеня: арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. Степені з
раціональними показниками, їхні властивості.
7. Тригонометричні функції: синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне
вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення
між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Періодичність

функцій. Тригонометричні формули додавання та наслідки з них. Найпростіші тригонометричні
рівняння та нерівності.
8. Показникова та логарифмічна функція: степінь із довільним дійсним показником.
Властивості та графіки показникової функції. Логарифми та їх властивості. Властивості та
графік логарифмічної функції. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.
9. Похідна та її застосування: границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і
фізичний зміст. Правила диференціювання та таблиця похідних Похідна складеної функції.
Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до
дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення функції на
проміжку.
10. Інтеграл та його застосування: первісна та її властивості. Інтеграл, його фізичний та
геометричний зміст. Основні властивості та обчислення інтеграла. Обчислення площ плоских
фігур, інші застосування інтеграла.
11. Елементи теорії ймовірності: випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота
події. Ймовірність події. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.
Перестановки, розміщення, комбінації.
12. Паралельність прямих і площин у просторі: основні поняття, аксіоми стереометрії та
найпростіші наслідки із них. Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельне проектування
і його властивості. Зображення фігур у стереометрії. Паралельність прямої та площини.
Паралельність площин.
13. Перпендикулярність прямих і площин у просторі: перпендикулярність прямої і
площини. Перпендикулярність площин. Двогранний кут. Вимірювання відстаней у просторі
(від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до площини, між площинами).
Вимірювання кутів у просторі (між прямими, між прямою і площиною, між площинами).
14. Координати і вектори: прямокутні координати в просторі. Вектори у просторі. Дії над
векторами. Розкладання вектора на складові. Дії над векторами, що задані координатами.
Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками.
15. Геометричні тіла на площині та в просторі. Площі плоских фігур. Об’єми та площі
поверхонь геометричних тіл: трикутник, многокутники, чотирикутники, коло, круг. Площі
плоских фігур. Циліндри і призми. Конуси і піраміди. Многогранники. Правильні
многогранники. Куля і сфера. Площина, дотична до сфери. Тіла обертання. Об’єми та площі
поверхонь геометричних тіл.

Вступний іспит з математики (загальна характеристика роботи)
Вступне випробування проводиться у письмовій формі. Загальна кількість завдань – 15.
На виконання відведено 180 хвилин.
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ПОРЯДОК ОЦIНЮВАННЯ ЗАВДЛНЬ
Критерii вступного випробування з математики укладено на ocHoBi flержавного
стандарту базовоi i повноТ загальноi середньоТ освiти, Програми зовнiшнього незсLлежного
оцiнювання з математики (наказ МоН вiд 26.06.201 8 р. Лъ 696).
Кiлькiсть балiв, що виставляються за виконання завдань, залежить вiд повноти
розв'язання Й правильностi вiдповiдi. Загальнi вимоги до виконання завдань з
розгорнутою вiдповiддю
- розв'язання ма€ буr:и математично грамотним i повним;
* методи розв'язання, форми Його запису i форми запису вiдповiдi MorKyTb бути
рiзними; якщо завдання можна розв'язати кiлькома способами, то достатньо навести
розв'язання лише одним способом;
- За розв'язання завдання, у якому обГрунтовано отриману правильну вiдповiдь,
виставляеться максимальна кiлькiсть бапiв;
- пiд час виконання завдання можна використовувати без доведення й посилань
будь-якi математичнi факти та твердження, якi мiстяться в пiдручниках i навчальних
посiбниках, що входять до перелiку пiдручниlсiв, рекомендованих (допущених)
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни.
Схеми нарахування балiв за виконання завдань екзаменацiйноi робо,ги з математики;
1. У таб:rицi 1 наведеttо як оцiнюсться завдання 1-14.
:

Таб"rrиця

1

змiст оцiнювання
Бали

Отримано правильну вiдповiдь. Обгрунтовано Bci ключовi моменти
розв'язування

2

Наведено логiчно правильну послiдовнiсть KpoKiB розв'язування. flеякi з
ключових MoMeHTiB розв'язування обrрунтовано недостатньо / Можливi 1-2
негрубi поми,цки або описки в обчисленнях, перетвореннях, rцо не впливають на
правильнiсть подальшого ходу розв'язування / Отримана вiдповiдь може бу,r,и
неправильною

Абiтурiент не приступив до розв'язуваI]ня завдаFIня або приступив до його
розв'язуванI{я, але його записи не вiдповiдають зазначеним вище критерiям

0

2.У таблицi 2 наведено як оцiнюсться завдання 15.
ТаблиLtя 2

змiс,г оцiнювання

Отримано правильну вiдповiдь. Обгрунтовано Bci ключовi моменти
розв'язування
Наведено логiчно правильну послiдовнiсть KpoKiB розв'язування, ffеякi з
клЮчових MoMeHTiB розв'язування обгрунтовано недос,гатньо / N4ожливi 1-2
НеГРУбi ПОМилки або описки в об.лисленнях, перет}зореннях, що не впливають на

Бапи
4
а

_)

правильнiсть подаJIьшого ходу розв'язування / Отримана вiдповiдь може бути
неправильною
Наведено логiчно правильну послiдовнiсть KpoKiB розв'язування, Деякi з
ключових MoMeHTiB обlрунтовано недостатньо або не обгрунтовано. Рисунка
немас / Можливi 1-2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливаЮТЬ
на правильнiсть пода,цьшого ходу розв'язування. Отримана вiдповiДь МоЖе бУТИ
неправильною або неповною (розв'язана правильно лише частина завдання)
с лише деякi етапи розв'язування, Ключовl
моменти розв'язуваЕня не обгрунтовано. Отримана вiдповiдь неправильна або
завдання розв'язане не повнiстю

у послiдовностi ходу розв'язування

Дбiтурiснт не приступив до розв'язування завдання або приступив до його
розв'язування, zule його записи не вiдповiдають зазначеним вище критерiям

2

1

0

Завдання, на яке надано правильну вiдповiдь, але розв'язання не наведенО,
оцiнюсться в 0 балiв. Завдання, розв'язання якого не вiдповiдас yMoBi, оцiнюеться в 0
балiв.

Максимальна кiлькiсть балiв, яку можна набрати, правильно виконавши Bci завдання
роботи з математики - 32.

тАБлиця
Переведення тестових балiв у рейтингову оцiнку ( за школою 100-200 баЛiВ)
тестовий бал

рейтингова оцiнка
l

тестовий бал

рейтингова оцiнка

00-200

1

0

не склав

18

|44

1

не склав

19

148

2

не склав

20

I52

_)

э

не склав

21

156

4

не склав

22

160

5

не склав

Z)

|64

6

не склав

24

168

7

100

25

|72

8

104

26

1]6

9

108

21

182

l0

112

28

18б

11

116

29

l90

00-200

|2

|20

30

|94

1з

124

31

198

|4

128

)Z

200

15

|з2

16

|зб

17

140
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