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Програма вступних випробуванъ розглянута на засiданнi циклово'i кoмici' 

"Природничих дисциплiн" 
Протокол №7 вiд 18 березня 2022 р. 

Проrрама з :математики дШI вступникiв до коледжу у 2022 р. 
сЮiадаttъся з трьох роздiлiв. 

Перший з них :мiстить перелiк основних :мате:матичних понять i фактiв, 
якими повинен володiти вступвик (у:мiти ix використовувати при 
розв).язаннi задач) посилатися на них при доведеннi теорем).

У другому роздiлi вказано теоре:ми, ,ncl треба в:мiти використовувати i 
доводити. 3:мiст теоретичноi частини iспитiв повинен формуватися з цього
роздiлу. У третъому роздiлi перелiчено основнi математичнi вмiння i 
нав:ички, яки:ми :маt володiти вступвик. 

На iспитi з :математики вступник повинен показати: 
а} чiтке знаин.я означенъ) :мате:матичних понять,. тер:мiнiв, формулюванъ

правил) ознак) теорем) передбачених проrрамою, в:мiнн.я доводити ix; 
б) в:мiння точно i стисло висловити :мате:матичну думку в уснiй i письмовiй 

фор:мi, використовувати вiдповiдну си:мволiку; 
в) впевнене володiння практични:ми :матем.атичними в:мiннями i навичками, 

передбачени:ми програмою) вм.iння застосовувати ix при розв )язуванi задач
1 вправ. 

1. основm МАТЕМАТИЧНI ПОНЯ1ТЯ I ФАКТИ

АрифмеmW(Ц алгебра i початн:и аналiзу 

ТЕМА 1. Натуральнi числа. Пiлi числа. Дiйснi числа. Десятковi дроби. 
Натуральнi числа i нуль. Простi i складенi числа. Дiльник, кратне. 
Найбiльший спiльний дiльник. Найменше спiльне кратне. Ознаки подiльностi 
на 2, 3, 5, 9, 10. Цiлi числа. Рацiональнi числа, i'x додавання, вiднiмання, 
множення, дiлення. Порiвняння рацiональних чисел. Дiйснi числа, Ух запис у 
виглядi десяткового дробу. Читання, запис та дП з десятковими дробами. 
Скiнченнi i нескiнченнi, перiодичнi i неперiодичнi десятковi дроби. 

ТЕМА 2. Звичайнi дроби. 

Порiвняння звичайних дробiв. Правильний i неправильний дрiб. ДiУ з 
дробами. Цiла та дробова частина числа. Осн овна властивiсть дробу. 
Скорочення дробу. Середне арифметичне i середне геометричне чисел. 
Основнi задачi на дроби. 

ТЕМА 3. Модуль 

Зображення чисел на прямiй. Модуль числа, його геометричний змiст. 
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