
1. Хто складає державну підсумкову атестацію з математики?

ДПА з математики складають студенти економічного відділення, а саме ті, хто навчаються зa

спеціальностями:

- організація виробництва, 

- бухгалтерський облік, 

- фінанси і кредит, 

- розробка програмного забезпечення.

2. Чи потрібно складати ДПА студентам, які вступали на другий курс за 

сертифікатами ЗНО?

Успішне складання ДПА дає можливість студенту отримати атестат про загальну середню освіту.

Студенти, які були зараховані до коледжу на другий курс, вже мають атестат, тому ДПА їм не по-

трібна.

3. З яких завдань буде складатися атестаційна робота?

Тривалість роботи - 180 хвилин

Атестаційна робота складається з 10 вАріАнТів10 вАріАнТів, кожен з яких поділений на три частини:

і частина – 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді

До кожного завдання наведено п’ять можливих варіантів відповіді, з яких тільки ОДнА є правиль-

ною. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей

указано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь. При цьому студент не повинен на-

водити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

Правильне розв’язування кожного завдання першої частини оцінюється одним балом. Якщо у

бланку відповідей указано правильну відповідь, то за це завдання нараховується 1 (один) бал, якщо

ж указана студентом відповідь є неправильною, то виконання завдання виконання завдання оці-

нюється у 0 (нуль) балів.

іі частина – 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Завдання цієї частини вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записано

ТіЛЬКИ ПрАвИЛЬнУ відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні об-

числення, перетворення тощо студенти виконують на спеціально відведеному місці у бланку відпо-

відей. Правильне розв’язання кожного із завдань другої частини оцінюється 2 (двома) балами.

ііі частина – 2 завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо студент навів розгорнутий запис

розв’язання з обґрунтуванням кожного його етапу та дав правильну відповідь. Завдання третьої ча-

стини атестаційної роботи студенти виконують на аркушах зі штампом коледжу. Правильне

розв’язання кожного із завдання оцінюється 6 (шістьма) балами.

4. Як перевірити свою підготовленість до ДПА?

Цього року в атестаційній роботі використані завдання ЗнО з математики попередніх років, тому

перевірити свої знання в on-line режимі можна на сайті https://zno.yandex.ua/mathematics/
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Готуючись до державної підсумкової атестації 

з математики, візьміть до уваги кілька порад.

1. Проаналізуйте властивості тригонометричних, лога-

рифмічної, показникової та степеневої функцій за допо-

могою їх графіків.

2. ретельно повторіть формули площ поверхонь, об`ємів

тіл, побудову малюнків стереометричних фігур, саме

правильна побудова дозволить швидше зрозуміти і

розв`язати геометричну задачу.

3. Пригадайте означення, правила, таблиці знаходження

похідних та первісних функцій, означення визначеного

та невизначеного інтегралів.

4. Потренуйтеся виконати атестаційну роботу за 3 го-

дини (180 хвилин), виконуючи основну частину за 45

хв. До закінчення роботи записати відповідь 1 і 2 частин

згідно зразка виконання завдань.


