1. Пояснювальна записка
Програму вступної співбесіди з математики розроблено на основі
Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту
базової і повної середньої освіти та з урахуванням чинної програми з
математики для 5-9 класів (лист Міністерства освіти і науки України від
07.06.2017 № 804).
Метою співбесіди з математики є оцінка ступеня підготовленості
абітурієнтів до конкурсного відбору для навчання в коледжі.
Програма складається з трьох розділів:
Перша містить перелік основних розділів і тем математичних понять і
формул, якими повинен володіти вступник (уміти їх використовувати при
розв’язуванні задач, посилатися на них при доведенні теорем), основні
теореми і формули.
У другому розділі вказано основні вміння та навички.
У третьому розділі наведено орієнтовні запитання та критерії
оцінювання.

2. Зміст програми
І ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ
АРИФМЕТИКА І АЛГЕБРА
1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел.
Порівняння натуральних чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення
натуральних чисел.
2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа.
Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею.
Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості
множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.
3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і
неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість
дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні
задачі на дроби.
4. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний
корінь та його властивості.
5. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого
множення.
6. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі
квадратного тричлена).
7. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення,
область значень функції. Функція, обернена до даної.
8. Означення і основні властивості функцій: лінійної у = кх + b,
квадратичної у = ах2 +bх+с, степеневої у = хn .
9. Рівняння. Розв'язування рівнянь, корені рівнянь. Рівносильні рівняння.
Графік рівняння з двома змінними.
10. Нерівності. Розв'язування нерівностей. Рівносильні нерівності.
11. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв'язування систем. Корені
системи. Рівносильні системи рівнянь.
12.Арифметична та геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми n
перших членів прогресій.

Геометрія
1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина
кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність
геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.
2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.
3. Вектори. Операції над векторами.
4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.
5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні властивості.
Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного
трикутника.
6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція;
їхні основні властивості.
7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між
відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.
8. Центральні і вписані кути; їхні властивості.
9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, прямокутника,
паралелограма, квадрата, ромба, трапеції.
10.Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і
площа сектора.

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ І ТЕОРЕМИ
Алгебра
1. Функція у = ах+b, її властивості і графік.
2. Функція у = k/х, її властивості і графік.
3. Функція у = ах2 +bх+с, ЇЇ властивості і графік.
4. Формула коренів квадратного рівняння.
5. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
6. Властивості числових нерівностей.
7. Вирази. Вирази із степенями. Тотожні вирази. Одночлени.
8. Дії над многочленами.
9. Різниця квадратів. Квадрат двочлена. Розкладання многочленів на
множники.
10.Рівняння. Системи рівнянь.
11.Раціональні вирази. Перетворення раціональних виразів.
12.Квадратні корені і дійсні числа.
13.Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта.
14.Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
15.Розв'язування задач за допомогою системи рівнянь.
16. Дії над дійсними числами.

Геометрія
1. Властивості рівнобедреного трикутника.
2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка.
3. Ознаки паралельності прямих.
4. Сума кутів трикутника. Сума внутрішніх кутів опуклого
многокутника.
5. Коло, описане навколо трикутника.
6. Коло, вписане в трикутник.
7. Дотична до кола та її властивість.
8. Вимірювання кута, вписаного в коло.
9. Ознаки рівності, подібності трикутників.
10.Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.
11.Формула відстані між двома точками площини.
12.Формула знаходження координат векторів.
13.Найпростіші геометричні фігури та їх властивості.
14.Суміжні і вертикальні кути.
15.Сума кутів трикутника. Паралельність прямих. Зовнішні кути
трикутника.
16.Геометричні побудови.
17.Чотирикутники.
18.Теорема Піфагора. Співвідношення між сторонами і кутами
прямокутного трикутника.
19.Площі геометричних фігур.
ІІ ОСНОВНІ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ
Абітурієнт повинен уміти:
1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими
і звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями.
2. Виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів,
виразів.
3. Будувати і читати графіки лінійної.
4. Розв'язувати рівняння і нерівності першого і другого степеня, а також
рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв'язувати системи рівнянь та
нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них.
5. Розв'язувати задачі за допомогою рівнянь і систем рівнянь.
6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші
побудови на площині.
7. Використовувати відомості з геометрії
алгебраїчних, а з алгебри - геометричних задач.

при

розв'язуванні

8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і
віднімання векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при
розв'язуванні практичних задач і вправ.

ІІІ ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ
1. Що таке функція?
2. Чому дорівнює площа рівностороннього трикутника, сторона якого 2
см?
3. Що таке область визначення функції?
4. Площа круга 400 см2. Чому дорівнює радіус цього круга?
5. Чому дорівнює довжина кола, якщо площа круга дорівнює 100 см2?
6. Чому дорівнює 25% від 4?
7. Чому дорівнює все число, якщо 30% його дорівнює 7?
8. Побудуйте графік функції у = х+5.
9. Паралелограм зі сторонами 2 і 4 см і кутом між ними 30 о. Яка площа
цього паралелограма?
10.Ромб має діагоналі 5 і 6 см, яка площа цього ромба?
11.Площа квадрата 25 см2, який периметр цього квадрата?
12.Периметр квадрата 16 см, яка площа цього квадрата?
13.Якщо у трикутнику відомі дві сторони і кут між ними, за якою
формулою можна знайти третю сторону?
14.В прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 7 см, гострий кут
60о. знайти катети.
15.В прямокутному трикутнику катети дорівнюють 5 і 10 см. Знайти
площу цього трикутника.
16.Знайти розв’язки рівняння:
а) х2-5х+6=0;
б) х2-х-6=0
в) х2-7х+6=0
17.Скласти зведене квадратне рівняння, якщо його корені дорівнюють 5
і 6.
18.Як розкласти квадратний тричлен на множники?
19.Яке рівняння називають біквадратним? Як його розв’язати?
20.Побудувати графік функції у=(х+3)2-4.
21.Записати суму n перших членів арифметичної прогресії.
22.Записати формулу n-го члена геометричної прогресії.
23.Навести приклад геометричної і арифметичної прогресій.
24.Побудувати точку симетричну А(2;4) відносно вісі абсцис, вісі
ординат, початку координат.
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200 б.
186 б.
173 б.
160 б.
148 б.
136 б.

Таблиця відповідностей балів за 12-ти бальною шкалою
12б.
124 б.
6б.
11б.
112 б.
5б.
10б.
100 б.
4б.
9б.
88 б.
3б.
8б.
76 б.
2б.
7б.
64 б.
1б.

