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Критерії оцінювання: Робота складається з 16 завдань.  

Завдання 1-12 з вибором однієї правильної відповіді. До кожного 

завдання подано кілька відповідей (альтернатив), тільки одна з яких є (чи 

може бути) правильною. Правильне розв’язання кожного завдання 1-12 

оцінюється одним балом, якщо ж вказана студентом відповідь є 

неправильною, то виконання завдання оцінюється у 0 балів. 

Завдання 13-14 тестові завдання на встановлення відповідності. 

Студентам пропонується встановити відповідність між двома множинами 

математичних об’єктів (знайти логічні пари). Елементи першої множини 

позначаються цифрами, а елементи другої множини – літерами. Перша 

множина містить чотири елементи, занумеровані цифрами (1-4), а друга 

множина – п’ять елементів, позначених літерами (А-Д). При цьому кожному 

елементу першої множини може відповідати тільки один елемент другої, а 

кожен елемент другої множини може відповідати не більше ніж одному 

елементу першої. За кожну правильно обрану логічну пару студент отримує 1 

бал і в підсумку за повне й правильне виконання кожного завдання на 

встановлення логічних пар може отримати по 4 бали. 



Завдання 15-16 з повним розв’язанням. За своєю суттю ці завдання є 

задачами. Студенту потрібно описати всі необхідні логічні кроки, які в 

підсумку дають результат. Завдання 15 оцінюється в 8 балів, завдання16 – в 

12 балів. Максимальна кількість балів за всю роботу – 40. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Поняття множини та елемента множини. Способи задання множин. 

Відношення між множинами. Круги Ейлера. 

2. Операції над множинами: переріз та об’єднання множин. Приклади. 

Закони перерізу та  об’єднання множин. 

3. Доповнення підмножини.  

4. Поняття розбиття множини на класи. 

5. Декартів  добуток. Кортеж. Число елементів декартового добутку. 

6. Зображення декартового добутку двох числових множин на 

координатній площині. 

7. Поняття відношення. Способи задання відношень. Приклади. 

Властивості відношень.  

8. Відношення еквівалентності. Приклади. 

9. Відношення порядку. Приклади.  

10. Поняття відповідності. Відповідність обернена даній. 

11. Взаємнооднозначні відповідності. Рівнопотужні площини. Приклади. 

12. Натуральні числа та їх властивості. Число нуль. Множина цілих 

невід’ємних чисел. Порядкові і кількісні натуральні числа. Лічба. 

13. Теоретико-множинний зміст кількісного натурального числа і нуля. 

14. Додавання цілих невід’ємних чисел. Теорема про існування і єдиність 

суми. 

15. Закони додавання на множині цілих невід’ємних чисел.  

16. Відношення «дорівнює» і «менше» на множині цілих невід’ємних чисел: 

а) виходячи з теоретико – множинних позицій; 

б) через суму; 



в) через відрізок чисел натурального ряду. 

17. Означення віднімання через теоретико-множинний зміст. Означення 

віднімання через суму. 

18. Теорема про існування і єдиність різниці. Правила віднімання числа від 

суми. Правила віднімання суми від числа. 

19. Множення цілих невід’ємних чисел. Означення добутку через теоретико- 

множинний зміст. 

20. Означення добутку через суму та  через декартів добуток. Теорема про 

існування і єдиність добутку. 

21. Закони множення на множині цілих невід’ємних чисел. 

22. Ділення цілих невід’ємних чисел. Означення ділення через теоретико-

множинний зміст та через добуток. 

23. Теорема про існування частки та її єдиність. Теорема про неможливість  

ділення на нуль. 

24. Правила ділення суми  та різниці на число. 

25. Правило ділення добутку на число. 

26. Правило ділення числа на добуток та множення числа на частку. 

27. Ділення з остачею. 

28. Позиційна і непозиційна система числення. Запис чисел в  десятковій 

системі числення. Запис чисел  в різних позиційних системах числення, 

відмінних від десяткової. 

29. Додавання багатоцифрових чисел в десятковій системі числення. 

Алгоритм додавання багатоцифрових чисел. 

30. Віднімання багатоцифрових чисел в десятковій системі числення. 

Алгоритм віднімання багатоцифрових чисел. 

31. Множення багатоцифрових чисел в десятковій системі числення. 

Алгоритм множення багатоцифрових чисел. 

32. Ділення багатоцифрових чисел в десятковій системі числення. Алгоритм 

ділення. багатоцифрових чисел. 

33. Поняття текстової задачі. Способи розв’язування текстових задач. 



34. Етапи розв’язування текстових задач арифметичним способом. Аналіз 

змісту задачі. 

35. Прийоми пошуку плану розв’язування задач та його виконання. 

Аналітичний пошук розв’язку.  

36. Прийоми пошуку плану розв’язування задач та його виконання. 

Синтетичний пошук розв’язку. 

37. Розв’язування задач алгебраїчним способом. 

38. Відношення подільності та його властивості. 

39. Ознаки подільності суми та різниці цілих невід’ємних чисел. 

40. Ознаки подільності добутку цілих невід’ємних чисел ( добутку на число,  

добутку на добуток). 

41. Ознаки подільності на 2, 3, 4, 5, 9 та 25 в десятковій системі числення. 

42. Найбільший спільний дільник, його властивості та способи знаходження. 

43. Найменше спільне кратне, його властивості  та способи знаходження. 

44. Алгоритм Евкліда. 
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