
 



 

 

ПРОГРАМА  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  

для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 

Мета індивідуальної усної співбесіди  

 

Вступні випробування у 2022 році для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) на місця державного замовлення проводяться у формі 

індивідуальної усної співбесіди з двох предметів: українська мова та математика.  

Співбесіду проводить комісія для проведення індивідуальної усної співбесіди, склад якої затверджується наказом 

директора. Керівництво роботою комісії для проведення індивідуальної усної співбесіди здійснюється головою комісії. 

Перелік питань для індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти складається 

відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року з української мови та математики.  

Випробування у формі індивідуальної усної співбесіди проводяться у строки, встановлені Правилами прийому, згідно з 

розкладом, затвердженим головою приймальної комісії (директором коледжу).  

Тривалість проведення ІУС – 0,25 астрономічної години на одного вступника (0,3 академічної години).  

Під час співбесіди, вступникам ставиться чотири питання з української мови і чотири питання з математики.  

Члени комісії під час ІУС занотовують всі поставлені вступнику питання і оцінку за відповідь на них у аркуші співбесіди. 

Після завершення опитування вступника оголошується підсумкова оцінка за ІУС, яка проставляється в екзаменаційну 

відомість і екзаменаційний лист.  

 

 



БЛОК З МАТЕМАТИКИ 

 
Програму підготовки до  вступної  співбесіди для абітурієнтів ВСП  "Фаховий коледж електрифікації Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету" розроблено на основі Програми Зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти; з урахуванням чинних програм з 

математики для 5-11 класів (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). 

Питання з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння абітурієнтів:  

- будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i 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 пропорції, наближені обчислення тощо);  

- виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення 

змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);  

- будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;  

- розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix 

систем; 

- знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;  

- знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);  

- розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій; 

- аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.  

Зміст програми складається з основних розділів математики (алгебри та геометрії) - числа і вирази, рiвняння, нepiвнocтi та їх 

системи, функцiї, елементи комбінаторики, початки теорії ймовiрностей та елементи статистики, планiметрiя, стереометрiя. 



Назва розділу, теми Абітурієнт повинен знати 
Предметні вміння та способи навчальної 

дiяльностi 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ  

Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ 

Дійсні числа (натуральні, 

цілі, рацiональнi та 

iррацiональні), їх 

порівняння та дії з ними. 

Числові  множини  та 

співвідношення між ними 

 властивості дій з дійсними числами; 

 правила порівняння дійсних чисел; 

 ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 

3, 5, 9, 10; 

 правила округлення цілих чисел і десяткових 

дробів; 

 означення кореня n-го степеня та 

арифметичного кореня n-го степеня;  

 властивості кopeнів; 

 означення степеня з натуральним, цілим та 

раціональним показниками, їхні властивості; 

 числові проміжки; 

 модуль дійсного числа та його властивості 

 розрізняти види чисел та числових 

проміжків;  порівнювати дійсні числа; 

 виконувати дії з дійсними числами; 

 використовувати ознаки подільності; 

 знаходити неповну частку та остачу від 

ділення одного натурального числа на інше; 

 перетворювати звичайний дріб у десятковий 

та нескінченний періодичний десятковий 

дріб – у звичайний;  

 округлювати цілі числа і десяткові дроби; 

 використовувати властивості модуля до 

розв’язання задач 

Відношення та пропорції. 

Відсотки. Основні задачі на 

відсотки. Текстові задачі 

 відношення, пропорції; 

 основна властивість пропорції; 

 означення відсотка; 

 правила виконання відсоткових розрахунків 

 знаходити відношення чисел у вигляді 

відсотка, відсоток від числа, число за 

значенням його відcoткa; 

 розв'язувати задачі на вiдсотковi розрахунки 

та пропорції; 

 розв’язувати текстові задачі арифметичним 

способом 

Рацiональнi, iррацiональнi, 

степеневі, показникові, 

логарифмiчнi, 

тригонометричні вирази та 

їхні перетворення 

 означення області допустимих значень 

змінних виразу зі змінними; 

 означення тотожно рівних виразів, 

тотожного перетворення виразу, тотожності;  

 означення одночлена та многочлена;  

 правила додавання, вiднiмання i множення 

 виконувати тотожні перетворення 

рацiональних, iррацiональних, степеневих, 

показникових, логарифмiчних, 

тригонометричних виразів та знаходити їх 

числове значення при заданих значеннях 

змінних 



одночленів та многочленів; 

 формули скороченого множення; 

 розклад многочлена на множники;  

 означення алгебраїчного дробу; 

 правила виконання дій з алгебраїчними 

дробами; означення та властивості 

логарифма, десятковий i натуральний 

логарифми; 

 основна логарифмічна тотожність; 

 означення синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числового аргументу;  

 основна тригонометрична тотожність та 

наслідки з неї;  формули зведення; 

 формули додавання та наслідки з них 

Розділ: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА ЇХ СИСТЕМИ 

Лiнiйнi, квaдpaтні, 

рацiональнi, iррацiональнi, 

показникові, логарифмiчнi, 

тригонометричні рівняння, 

неpiвності та їx системи. 

3астосування рівнянь, 

нерівностей та їx систем до 

розв'язування текстових 

задач 

 рівняння з однією змінною, означення 

кореня (розв'язку) рівняння з однією 

змінною;  

 нepiвність з однією змінною, означення 

розв'язку нepiвнocтi з однією змінною; 

 означення розв'язку системи рівнянь з 

двома змінними та методи їх розв'язань;  

 рівносильні рівняння, нерівності та їх 

системи;  

 методи розв'язування раціональних, 

ірраціональних, показникових, 

логарифмiчних, тригонометричних рівнянь 

і нерівностей 

 розв'язувати рівняння i нepiвнocтi першого 

та другого степенів, а також рівняння i 

нepiвнocтi, що зводяться до них;  

 розв'язувати системи рівнянь i нерівностей 

першого i другого степенів, а також ті, що 

зводяться до них;  

 розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що 

містять степеневі, показникові, 

логарифмiчнi та тригонометричні вирази;  

 розв'язувати iррацiональнi рівняння і 

нерівності, а також їх системи; 

 застосовувати загальні методи та прийоми 

(розкладання на множники, заміна змінної, 

застосування властивостей функцій) у 

процесі розв'язування рівнянь, нерівностей 



та систем; 

 користуватися графічним методом 

розв'язування і дослідження рівнянь, 

нерівностей та систем; 

 застосовувати рівняння, нepiвнocтi та 

системи до розв'язування текстових задач; 

 розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що 

містять змінну під знаком модуля; 

 розв'язувати рівняння, нepiвнocтi та 

системи з параметрами 

Розділ: ФУНКЦIЇ 

Лiнiйнi, квадратичні, 

степеневі, показникові, 

логарифмiчнi та 

триroнометричнi функції, їх 

основні властивості. 

Числові послiдовностi 

 означення функції, область визначення, 

область значень функції, графік функції; 

 способи задання функцій, основні 

властивості та графіки функцій, указаних у 

назві теми; 

 означення функції, оберненої до заданої; 

 означення арифметичної та геометричної 

прогресій; 

 формули n-го члена арифметичної та 

геометричної прогресій; - формули суми n 

перших членів арифметичної та 

геометричної прогресій; 

 формула суми нескінченної геометричної 

прогресії зі знаменником |q| < 1 

 знаходити область визначення, область 

значень функції;  

 досліджувати на парність (непарність), 

перiодичнiсть функцію; 

 будувати графіки елементарних 

функцій,вказаних у назві теми;  

 встановлювати властивості числових 

функцій, заданих формулою або графіком;  

 використовувати перетворення графiкiв 

функцій;  

 розв'язувати задачі на арифметичну та 

геометричну прогресії 

Похідна функції, її 

геометричний та фізичний 

змicт. Похідні елементарних 

функцій. Правила 

диференціювання 

 рівняння дотичної до графіка функції в 

точці; 

 означення похідної функції в точці; 

 фізичний та геометричний зміст похідної; 

 таблиця похідних елементарних функцій; 

 знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу 

дотичної до графіка функції в точці; 

 знаходити похідні елементарних функцій;  

 знаходити числове значення похідної 

функції в точці для заданого значення 



 правила знаходження похідної суми, 

добутку, частки двох функцій;  

 правило знаходження похідної складеної 

функції 

аргументу;  

 знаходити похідну суми, добутку i частки 

двох функцій;  

 знаходити похідну складеної функції;  

 розв'язувати задачі з використанням 

геометричного та фізичного змісту похідної 

Дослідження функції за 

допомогою похідної. 

Побудова графiкiв функцій 

 достатня умова зростання (спадання) функції 

на проміжку;  

 екстремуми функції; 

 означення найбільшого i найменшоro 

значень функції 

 знаходити проміжки монотонності функції; 

 знаходити екстремуми функції за 

допомогою похідної, найбільше та 

найменше значення функції; 

 досліджувати функції за допомогою 

похідної та будувати їх графіки; 

 розв'язувати прикладні задачі на 

знаходження найбільших i найменших 

значень 

Первісна та визначений 

інтеграл. Застосування 

визначеного інтеграла до 

обчислення площ 

криволінійних трапецій 

 означення первicної функції, визначеного 

інтеграла, криволінійної трапеції; 

 таблиця первісних функцій;  

 правила знаходження первісних;  

 формула Ньютона - Лейбнiца 

 знаходити первісну, використовуючи її 

основні властивості; 

 застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца 

для обчислення визначеного інтеграла; 

 обчислювати площу плоских фігур за 

допомогою інтеграла; 

 розв'язувати найпростіші прикладні задачі, 

що зводяться до знаходження інтеграла 

Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ 

Перестановки, комбінації, 

розміщення (без повторень). 

Комбінаторні правила суми 

та добутку. Ймовiрність 

випадкової події. Вибіркові 

характеристики 

 означення перестановки, комбінації, 

розміщення (без повторень); 

 комбінаторні правила суми та добутку;  

 класичне означення ймовiрностi події, 

найпростiшi випадки підрахунку 

ймовірностей подій; 

 розв'язувати найпростіші комбінаторні 

задачі; обчислювати в найпростіших 

випадках ймовiрностi випадкових подій; 

 обчислювати та аналізувати вибіркові 

характеристики рядів даних (розмах 

вибірки, мода, медіана, середнє значення) 



 означення вибіркових характеристик рядів 

даних (розмах вибірки, мода, медіана, 

середнє значення); 

 графiчна, таблична, текстова та інші форми 

подання статистичної інформації 

ГЕОМЕТРIЯ 

Розділ: ПЛАНIМЕТРIЯ 

Найпростіші геометричні 

фігури на площині та їх 

властивості 

 поняття точки і прямої, променя, відрізка, 

ламаної, кута;  

 аксіоми планiметрiї; 

 суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута; 

 властивості суміжних та вертикальних кутів;  

 властивість бісектриси кута; 

 паралельні та перпендикулярні прямі;  

 перпендикуляр і похила, серединний 

перпендикуляр, відстань від точки до 

прямої; 

 ознаки паралельності прямих;  

 теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса 

 застосовувати означення, ознаки та 

властивості найпростіших геометричних 

фігур до розв'язування планіметричних 

задач та задач практичного зміcтy 

Коло та круг  коло, круг та їх елементи; 

 центральні, вписані кути та їх властивості; 

 властивості двох хорд, що перетинаються;  

 дотичні до кола та її властивості  

 застосовувати набуті знання до 

розв'язування планіметричних задач та задач 

практичного зміcтy 

Трикутники  види трикутників та їх основні властивості; 

 ознаки рівності трикутників; 

 медіана, бісектриса, висота трикутника та їх 

властивості;  

 теорема про суму кутів трикутника; 

 нерівність трикутника;  

 середня лінія трикутника та її властивості;  

 класифікувати трикутники за сторонами та 

кутами;  

 розв'язувати трикутники; 

 застосовувати означення та властивості 

різних видів трикутників до розв'язування 

планіметричних задач та задач практичного 

зміcтy; 



 коло, описане навколо трикутника, і коло, 

вписане в трикутник;  

 теорема Піфагора, пропорційні відрізки 

прямокутного трикутника; - співвідношення 

між сторонами і кутами прямокутного 

трикутника; 

 теорема синусів; 

 теорема косинусів 

 знаходити радіуси кола, описаного навколо 

трикутника, і кола, вписаного в трикутник 

Чотирикутник  чотирикутник та його елементи; 

 паралелограм та його властивості; 

 ознаки паралелограма;  

 прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх 

властивості; 

 середня лінія трапеції та її властивість;  

 вписані в коло та описані навколо кола 

чотирикутники 

 застосовувати означення, ознаки та 

властивості різних видів чотирикутників до 

розв'язування планіметричних задач та задач 

практичного зміcтy 

Многокутники  многокутник та його елементи, опуклий 

многокутник; периметр многокутника; 

 сума кутів опуклого многокутника;  

 правильний многокутник та його 

властивості;  

 вписані в коло та описані навколо кола 

многокутники 

 застосовувати означення та властивості 

многокутників до розв'язування 

планіметричних задач та задач практичного 

зміcтy 

Геометричні величини та їх 

вимірювання 

 довжина відрізка, кола та його дуги; 

 величина кута, вимірювання кутів; 

 периметр многокутника; 

 формули для обчислення площі трикутника, 

паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, 

правильного многокутника, круга, кругового 

сектора 

 знаходити довжини вiдрiзкiв, гpaдycнi та 

радіанні міри к y тiв, площі геометричних 

фiгур; 

 обчислювати довжину кола та його дуг, 

площу круга, кругового сектора; 

 використовувати формули площ 

геометричних фігур до розв'язування 



планіметричних задач та задач практичного 

зміcтy 

Координати та вектори на 

площині 

 прямокутна система координат на площині, 

координати точки; 

 формула для обчислення вiдстанi між двома 

точками та формула для обчислення 

координат середини відрізка; 

 рівняння прямої та кола;  

 поняття вектора, довжина вектора, 

колiнеарнi вектори, рiвні вектори, 

координати вектора;  

 додавання, віднімання векторів, множення 

вектора на число;  

 розклад вектора за двома неколінеарними 

векторами; 

 скалярний добуток векторів та його 

властивості; 

 формула для знаходження кута між 

векторами, що задані координатами; 

 умови колінеарності та перпендикулярності 

векторів, що задані координатами 

 знаходити координати середини відрізка та 

відстань між двома точками;  

 складати рівняння прямої та рівняння кола; 

 виконувати дії з векторами; 

 знаходити скалярний добуток векторів; 

 застосовувати координати і вектори до 

розв'язування планіметричних задач та задач 

практичного зміcтy 

Геометричні перетворення  основні види та зміст геометричних 

перетворень на площині (рух, симетрія 

відносно точки і відносно прямої, поворот, 

паралельне перенесення, перетворення 

подібності, гомотетія); 

 ознаки подібності трикутників; 

 відношення площ подібних фігур 

 використовувати властивості основних 

видів геометричних перетворень, ознаки 

подібності трикутників до розв'язування 

планіметричних задач та задач практичного 

зміcтy 

Розділ: СТЕРЕОМЕТРIЯ 

Прямі та площини у  аксіоми і теореми c тepeo мeтpiї;  застосовувати означення, ознаки та 



просторі  взаємне розміщення прямих у просторі, 

прямої та площини у просторі, площин у 

просторі; 

 ознаки паралельності прямих, прямої і 

площини, площин;  

 паралельне проектування; 

 ознаки перпендикулярності прямої і 

площини, двох площин;  

 проекція похилої на площину, ортогональна 

проекція; пряма та обернена теореми про три 

перпендикуляри; 

 відстань від точки до площини, від точки до 

прямої, від прямої до паралельної їй 

площини, між паралельними прямими, між 

паралельними площинами, між 

мимобіжними прямими;  

 ознака мимобіжності прямих;  

 кут між прямими, прямою та площиною, 

площинами 

властивості паралельних і 

перпендикулярних прямих і площин до 

розв'язування стереометричних задач та 

задач практичного змісту; 

 знаходити зазначені відстані та величини 

кутів у просторі 

Многогранники, тіла і 

поверхні обертання 

 двогранний кут, лінійний кут двогранного 

кута; 

 многогранники та їх елементи, основні види 

многогранників: призма, паралелепіпед, 

піраміда, зрізана піраміда;  

 тіла і поверхні обертання та їх елементи, 

основні види тіл і поверхонь обертання: 

циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера;  

 перерізи многогранників та тіл обертання 

площиною; комбінації геометричних тіл; 

 формули для обчислення площ поверхонь, 

 розв'язувати задачі на обчислення площ 

поверхонь та об’ємів геометричних тіл; 

 встановлювати за розгорткою поверхні вид 

геометричного тіла;  

 застосовувати означення та властивості 

основних видів многогранників, тіл і 

поверхонь обертання до розв'язування 

стереометричних задач та задач практичного 

змісту 



об’ємів многогранників i тіл обертання 

Координати та вектори у 

просторі 

 прямокутна система координат у просторі, 

координати точки; 

 формула для обчислення вiдстанi між двома 

точками та формула для обчислення 

координат середини відрізка;  

 поняття вектора, довжина вектора, 

колiнеарнi вектори, рiвні вектори, 

координати вектора;  

 додавання, віднімання векторів, множення 

вектора на число; 

 скалярний добуток векторів та його 

властивості;  

 формула для знаходження кута між 

векторами, що задані координатами; 

 умови колінеарності та перпендикулярності 

векторів, що задані координатами 

 знаходити координати середини відрізка та 

відстань між двома точками; 

 виконувати дії з векторами; 

 знаходити скалярний добуток векторів; 

 застосовувати координати і вектори до 

розв'язування стереометричних задач та 

задач практичного зміcтy 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З МАТЕМАТИКИ  
1. Дійсні числа. Обчислення.  

2. Відсоткові розрахунки.  

3. Функції та їхні властивості.  

4. Степінь числа з раціональним показником.  

5. Тригонометричні функції числового аргументу.  

6. Тригонометричні тотожності.  

7. Формули додавання.  

8. Формули зведення.  

9. Тригонометричні рівняння.  

10.Показникова функція та її властивості.  



11. Показникові рівняння і нерівності.  

12. Функції y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=ctgx, їх властивості і графіки.  

13. Логарифм. Властивості логарифмів.  

14. Логарифмічна функція та її властивості.  

15. Логарифмічні рівняння і нерівності.  

16. Похідна, таблиця похідних. Правила обчислення похідних.  

17. Первісна, таблиця первісних. Правила знаходження первісних.  

18. Інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.  

19. Випадкові події та їх імовірності. Розміщення, перестановки та  

комбінації.  

21. Статистика, елементи статистики.  

22. Стереометрія. Основні поняття і аксіоми стереометрії.  

23. Паралельні прямі та площини.  

24. Кут між прямими та площинами.  

25. Перпендикулярність прямих і площин.  

26. Координати і вектори у просторі.  

27. Призма, її елементи. Площі поверхонь призми.  

28. Піраміда, її елементи. Площі поверхонь піраміди.  

29. Циліндр, конус, куля та площі їхніх поверхонь.  

30. Об’єми просторових фігур.(Піраміда, зрізана піраміда, призма, куля,  

куб, паралелепіпед, конус, зрізаний конус, циліндр )  

31. Знайти похідну функції та її значення у точці х 0  =π  , якщо у = х 2 - xsin  

32. Знайти похідну функції  y=5x+х
5
.  

33. Знайти похідну функції y=sin(3x+5)   

34. Знайдіть похідну функції y=(3x
3
−1)

2
  

35. Знайти похідну функції у = х -
x

1
      

36. Розв’язати рівняння    

37. Обчисліть значення невизначеного інтегралу     dxxxx 25   



38. Розв’язати рівняння 2
72x

  = 8  

39. Розв’язати рівняння:     33 xtg  

40. Розв’язати  рівняння   sin 









4

x
=1 

41. Розв’язати рівняння 7
32 x

= 7
1x

 

42. Розв’язати нерівність     4
2

1
53









x

  

43. Розв’язати логарифмічне рівняння    23log15log 4,04,0  xx    

44. Розв’язати рівняння    
2

3
4  xtg  

45. Розв’язати нерівність 0,2
1+х

   0,04  

46. Розв’язати нерівність     12log 2,0 x  

47. Знайти значення виразу:  
750sin   

48. Знайти невідомі значення тригонометричних функцій  sin  =
3

2
   , якщо 




2
 

49. Дано вектори   



bтаa .    a


(1; - 18; - 9),  



b  (- 13; 7; - 2). Знайти.   



 ba  ;  

50. Дано вектори   



bтаa  ,  a


  (- 10; 8; 9),  



b  (3; - 7; 2) Знайти 5



 ba 2  ;  

51. Дано вектори   



bтаa  . a


  (- 1; - 8; 9),  



b   (- 3; - 7; - 2). Знайти:   



 ba 3   ;  



52. При яких значеннях х и у вектори    и   будуть колінеарні ? a


 (х; - 8; 9),   



b  ( - 3; у; - 2)  

53. При яких значеннях z вектори  a


  и  



b  будуть перпендикулярні ?  a


 (- 1; - 8; z ),   



b  (- 3; - 7; - 2)  

54. Знайдіть  суму  довжин  усіх  ребер  прямокутного  паралелепіпеда, якщо а = 5 см, в = 4 см  і h = 8см  

55. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо а = 6 см, в = 9 см і h = 3 см  

56. Обчисліть  висоту  призми,  основою  якої  є  паралелограм  зі сторонами 29 см і 4 см та кутом 450 між ними, а об’єм 

дорівнює 168 см
3

.  

57. Об’єм правильної чотирикутної призми дорівнює 252 см3. Обчисліть сторону основи призми, якщо її висота 7 см.  

58.  Обчисліть  висоту  піраміди,  основою  якої  є  квадрат  із  діагоналлю 3  см. Об’єм піраміди дорівнює 36 см
3

.  

59. Обчисліть висоту піраміди, основою якої є прямокутний трикутник з катетами 9 см і 12 см, а об’єм піраміди дорівнює 324 

см
3

.  

60.  Висота  правильної  чотирикутної  піраміди  дорівнює  12  см, а апофема – 15 см. Обчисліть площу бічної поверхні 

піраміди.  

61.  Сторона  основи  правильної  трикутної  піраміди  дорівнює  6  см,  а висота піраміди – 22 см. Знайдіть площу бічної 

поверхні піраміди.  

62. Чому дорівнює висота циліндра, об’єм якого становить 24  см
3

, а радіус основи дорівнює 2 см?  

65. Обчисліть площу повної поверхні циліндра, висота якого дорівнює 6 см, а площа основи – 25  см
2

.  

66. Висота конуса дорівнює 9 см, а його об’єм – 6  см
3

. Чому дорівнює площа основи конуса?  

67. Обчисліть висоту конуса, об’єм якого дорівнює 50  см
3

, а діаметр основи 10 см.  

68.  Твірна  конуса  6   см,  а  кут  між  твірною  та  радіусом  основи дорівнює 60


. Знайти об’єм конуса.  

69. Чому дорівнює радіус кулі, об’єм якої дорівнює 36  см
3

?  

70. Чому дорівнює радіус сфери, площа поверхні якої становить 100 см
2

 ?  
 



БЛОК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
Програму підготовки до  вступної  співбесіди для абітурієнтів ВСП "Фаховий коледж електрифікації Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету" розроблено на основі Програми Зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з української мови, здобутих на основі повної загальної середньої освіти; з урахуванням чинних програм 

з української мови для 5-11 класів (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).    

Метою проведення вступної співбесіди є визначення рівня володіння абітурієнтами орфоепічними, орфографічними, 

морфологічними, лексичними, синтаксичними, стилістичними нормами сучасної української літературної мови.  

Зміст програми складається з основних розділів української мови -фонетика, графіка; лексикологія, фразеологія; будова 

слова, словотвір; морфологія; синтаксис; стилістика; орфоепія; орфографія; розвиток мовлення. 

Назва розділу, 

теми 
Знання Предметні вміння та способи навчальної діяльності 

1. Фонетика. 

Графіка 

Фонетика як розділ мовознавчої науки про 

звуковий склад мови. Голосні й приголосні 

звуки.  

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. 

Позначення звуків мовлення на письмі. 

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. 

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. 

Складоподіл. Наголос, наголошені й 

ненаголошені склади. Уподібнення 

приголосних звуків. Спрощення в групах 

приголосних. Найпоширеніші випадки 

чергування голосних і приголосних звуків. 

Основні випадки чергування у-в, і-й 

Абітурієнт  повинен  уміти:  

Визначати в словах голосні, тверді і м’які, дзвінкі й глухі 

приголосні, ненаголошені й наголошені голосні; ділити 

слово на склади; визначати звукове значення букв у слові. 

Визначати місце букв в алфавіті, розташовувати слова за 

алфавітом; розпізнавати явища уподібнення приголосних 

звуків, спрощення в групах приголосних, основні випадки 

чергування голосних і приголосних звуків,  

чергування у-в, і-й 



2. Лексикологія.  

Фразеологія  

Лексикологія як учення про слово. Ознаки 

слова як мовної одиниці. Лексичне значення 

слова. Багатозначні й однозначні слова. 

Пряме та переносне значення слова. 

Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика 

української мови за походженням. Власне 

українська лексика. Лексичні запозичення з 

інших мов. Загальновживані слова. 

Професійна, діалектна, розмовна лексика. 

Терміни. Лексика української мови з 

погляду активного й пасивного вживання. 

Застарілі й нові слова (неологізми). 

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. 

Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. 

Фразеологізми.  

Приказки, прислів’я, афоризми   

Пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів 

синоніми й антоніми  та використовувати їх у мовленні; 

уживати слова в переносному значенні. Знаходити в тексті 

й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів; 

пояснювати значення фразеологізмів, приказок, прислів’їв, 

крилатих висловів, правильно й комунікативно доцільно 

використовувати їх у мовленні   

3. Будова слова. 

Словотвір  

Будова слова. Основа слова й закінчення. 

Значущі частини слова: корінь, префікс, 

суфікс, закінчення.  

Словотвір. Твірні основи при 

словотворенні. Основа похідна й непохідна. 

Основні способи словотворення в 

українській мові: префіксальний, 

префіксальносуфіксальний, суфіксальний, 

безсуфіксальний, складання слів або основ, 

перехід з однієї частини мови в іншу. 

Основні способи творення іменників, 

прикметників, дієслів, прислівників. 

Складні слова. Способи їх творення. 

Сполучні голосні [о], [е] у складних словах   

Відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на 

значущі частини, добирати спільнокореневі слова, слова з 

однаковими префіксами й суфіксами; розрізняти форми 

слова й спільнокореневі слова, правильно вживати їх у 

мовленні; визначати спосіб творення слів   



4. Морфологія.  

4.1. Іменник  

Морфологія як розділ мовознавчої науки 

про частини мови. Іменник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Іменники власні та загальні, істоти й 

неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, 

середній. Іменники спільного роду. Число 

кількісні (на позначення цілих чисел, 

дробові, збірні) й порядкові.  Групи 

числівників за будовою: прості й складені. 

Типи відмінювання кількісних числівників:  

1) один, одна;  2) два, три, чотири;  3) від 

п’яти до двадцяти, тридцять, п’ятдесят ...  

вісімдесят; сорок, дев’яносто, сто;   

5) двісті – дев’ятсот; 6) нуль, тисяча, 

мільйон, мільярд; 7) збірні;  8) дробові.   

Порядкові  числівники, особливості їх 

відмінювання.  

Особливості правопису  числівників 

Розпізнавати іменники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, належність 

іменників до певної групи за їхнім лексичним значенням, 

уживаністю в мовленні; визначати основні розряди 

числівників за значенням, основні способи їх творення, 

відмінювання; відрізняти правильні форми числівників від 

помилкових; добирати потрібні форми числівників і 

використовувати їх у мовленні; визначати сполучуваність 

числівників з іменниками   

4.4. Займенник  Займенник як частина мови: значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

Співвіднесеність займенників з іменниками, 

прикметниками й числівниками. Розряди 

займенників за значенням: особові, 

зворотний, присвійні, вказівні, означальні, 

питальні, відносні, неозначені, заперечні. 

Особливості їх відмінювання.  

Творення й правопис неозначених і 
заперечних займенників   

Розпізнавати займенники, визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди 

займенників за значенням, основні способи їх творення, 

відмінювання; відрізняти правильні форми займенників від 

помилкових, правильно добирати потрібні форми 

займенників і використовувати їх у мовленні  



4.5. Дієслово  Дієслово як частина мови: значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Форми дієслова: дієвідмінювані, 
відмінювані (дієприкметник) і незмінні 

(інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -
то). Безособові дієслова. Види дієслів: 

доконаний і недоконаний. Творення 
видових форм. Часи дієслова: минулий, 
теперішній, майбутній.  

Способи дієслова: дійсний, умовний, 

наказовий. Творення форм умовного та 
наказового способів дієслів. Словозміна 

дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові 
форми дієслів (теперішнього та майбутнього 

часу й наказового способу). Родові та 
числові форми дієслів (минулого часу й 

умовного способу). Чергування 
приголосних в особових формах дієслів 

теперішнього та майбутнього часу.  

Дієприкметник як особлива форма 

дієслова: значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Активні та пасивні 

дієприкметники. Творення активних і 
пасивних дієприкметників теперішнього й 

минулого часу. Відмінювання 
дієприкметників. Дієприкметниковий 

зворот. Безособові форми на-но, -то.  

Дієприслівник як особлива форма дієслова: 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична 
роль. Дієприслівники доконаного й 

недоконаного виду, їх творення. 

Розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособові 
дієслова; визначати загальне значення дієслова, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, часи й способи 
дієслів, дієвідміни, особливості словозміни  кожної 

дієвідміни;  

використовувати один час і спосіб у значенні іншого; 

розрізняти основні способи творення дієслів, зокрема 

видових форм, форм майбутнього часу недоконаного виду, 

форм умовного та наказового способу дієслів; відрізняти 

правильні форми дієслів від помилкових.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпізнавати дієприкметники (зокрема відрізняти їх від 

дієприслівників), визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, особливості 

творення, відмінювання; відрізняти правильні форми 

дієприкметників від помилкових; добирати й комунікативно 

доцільно використовувати дієприкметники та 

дієприкметникові звороти в мовленні. використовувати 

дієприкметники  в мовленні.  Розпізнавати дієприслівники, 

визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль, основні способи їх творення; відрізняти 



Дієприслівниковий зворот  правильні форми дієприслівників від помилкових; 

правильно будувати речення з дієприслівниковими 

зворотами 

4.6.  Прислівник  Прислівник як частина мови: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Розряди прислівників за значенням.  

Ступені порівняння  прислівників: вищий і 

найвищий. Зміни приголосних при творенні 

прислівників вищого та найвищого 

ступенів.  

Правопис прислівників на -о, -е, утворених 

від прикметників і дієприкметників. 

Написання разом, окремо й через дефіс 

прислівників і сполучень прислівникового 

типу  

Розпізнавати  

прислівники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди 

прислівників за значенням, ступені порівняння 

прислівників, основні способи творення прислівників; 

відрізняти правильні форми прислівників від помилкових; 

добирати використовувати прислівники   

4.7. Службові 

частини мови   

Прийменник як службова частина мови. 

Групи прийменників за походженням: 

непохідні (первинні) й похідні (вторинні, 

утворені від інших слів). Групи 

прийменників за будовою: прості, складні й 

складені. Зв’язок прийменника з непрямими 

відмінками іменника. Правопис 

прийменників. Сполучник як службова 

частина мови. Групи сполучників за 

значенням і синтаксичною роллю: сурядні 

(єднальні, протиставні, розділові) й підрядні 

(часові, причинові, умовні, способу дії, 

мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, 

наслідкові). Групи сполучників за 

вживанням (одиничні, парні, повторювані) 

Розпізнавати  

прийменники, визначати їхні морфологічні ознаки, групи 

прийменників за походженням і за будовою; правильно й 

комунікативно доцільно використовувати форми 

прийменників у мовленні   

 

 

 

Розпізнавати сполучники, визначати групи сполучників за 

значенням  і синтаксичною роллю, за вживанням і будовою; 

правильно  й комунікативно доцільно використовувати 

сполучники в мовленні   

  

 



та за будовою (прості, складні, складені). 

Правопис сполучників.  Частка як службова 

частина мови. Групи часток за значенням і 

вживанням: формотворчі, словотворчі, 

модальні. Правопис часток 

Розпізнавати частки,  

визначати групи часток за значенням і вживанням;  

правильно й комунікативно доцільно використовувати 

частки в мовленні 

4.8. Вигук  Вигук як частина мови. Групи вигуків за 

походженням: непохідні й похідні. Значення 
вигуків. Звуконаслідувальні  

слова. Правопис вигуків.   

Розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за 

походженням; правильно й комунікативно доцільно 

використовувати вигуки в мовленні. 

5. Синтаксис 5.1. 

Словосполучення.  

Завдання синтаксису. Словосполучення й 

речення як основні одиниці синтаксису. 

Підрядний і сурядний зв’язок між словами й 

частинами складного речення. Головне й 

залежне слово в словосполученні. Типи 

словосполучень за морфологічним 

вираженням головного слова.  

Словосполучення непоширені й поширені   

Розрізняти  

словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв’язок 

між словами й реченнями; визначати головне й залежне 

слово в  

підрядному  словосполученні; визначати поширені й 

непоширені словосполучення, типи словосполучень за 

способами вираження  головного слова   

5.2. Речення  Речення як основна синтаксична одиниця. 
Граматична основа речення. Порядок слів у 

реченні.  

Види речень у сучасній українській мові: за 

метою висловлювання (розповідні, питальні 

й спонукальні); за емоційним забарвленням 

(окличні й неокличні); за будовою (прості й 

складні); за складом граматичної основи 

(двоскладні й односкладні); за наявністю чи 

відсутністю другорядних членів 

(непоширені й поширені); за наявністю 

необхідних членів речення (повні й неповні); 

за наявністю чи відсутністю 

Розрізняти речення різних видів: за метою висловлювання, 

за емоційним забарвленням, за складом граматичної основи, 

за наявністю чи відсутністю другорядних членів, за 

наявністю необхідних членів речення, за будовою, за 

наявністю чи відсутністю однорідних членів речення, 

вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених 

членів речення, звертання   



ускладнювальних засобів (однорідних 

членів речення, вставних слів, 

словосполучень, речень, відокремлених 

членів речення, звертання)   

5.2.1. Просте 

двоскладне речення  

Підмет і присудок як головні члени 

двоскладного речення. Особливості 

узгодження присудка з підметом. Способи 

вираження підмета. Типи присудків: 

простий і складений (іменний і дієслівний). 

Способи їх вираження  

Визначати структуру простого двоскладного речення, 

способи вираження підмета й присудка (простого й 

складеного), особливості узгодження присудка з підметом; 

правильно й комунікативно доцільно використовувати 

прості речення  

5.2.2.  

Другорядні  

члени речення  

у  

двоскладному й 

односкладному 

реченні  

Означення узгоджене й неузгоджене. 

Прикладка як різновид означення. Додаток. 

Типи обставин за значенням. Способи 

вираження означень, додатків, обставин.  

Порівняльний зворот.  

Функції порівняльного звороту в реченні  

 (обставина способу дії, присудок)   

Розпізнавати види другорядних членів та їхні типи й 

різновиди, визначати способи вираження означень, 

додатків, обставин, роль порівняльного звороту; правильно 

й комунікативно доцільно використовувати виражальні 

можливості другорядних членів речення в мовленні; 

правильно розставляти розділові знаки при непоширеній 

прикладці, порівняльному звороті  

5.2.3.  

Односкладні 

речення  

Граматична основа односкладного речення. 

Типи односкладних речень за способом 

вираження та значенням головного члена: 

односкладні речення з головним членом у 

формі присудка (означено-особові, 

неозначеноособові, узагальнено-особові, 

безособові) та односкладні речення з 

головним членом у формі підмета (називні).  

Способи вираження головних членів 

односкладних речень. Розділові знаки в 

односкладному реченні   

Розпізнавати типи односкладних речень, визначати 

особливості кожного з типів; правильно  й комунікативно 

доцільно використовувати виражальні можливості 

односкладних речень у власному мовленні   



5.2.4. Просте 

ускладнене речення  

Речення з однорідними членами. 

Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами. Речення зі 

звертанням.  

Звертання непоширені й поширені. Речення 

зі вставними словами, словосполученнями, 

реченнями, їх значення. Речення з 

відокремленими членами. Відокремлені 

означення, прикладки – непоширені й 

поширені. Відокремлені додатки, обставини. 

Відокремлені уточнювальні члени речення. 

Розділові знаки в ускладненому реченні  

Розпізнавати просте речення з однорідними членами, 

звертаннями, вставними словами, словосполученнями, 

реченнями, відокремленими членами (означеннями, 

прикладками, додатками, обставинами), зокрема 

уточнювальними, та правильно  й комунікативно 

доцільно використовувати виражальні можливості таких 

речень у мовленні; правильно розставляти розділові знаки 

в них.   

5.2.5. Складне 

речення  

Ознаки складного речення. Засоби зв’язку 

простих речень у складному:   

1) інтонація й сполучники або сполучні 

слова;  2) інтонація.  Типи складних речень 

за способом зв’язку їх частин: сполучникові 

й безсполучникові. Сурядний і підрядний 

зв’язок між частинами складного речення  

Розпізнавати складні речення різних типів, визначати їхню 

структуру, види й засоби зв’язку між простими реченнями. 

Добирати й конструювати складні речення, що 

оптимально відповідають конкретній комунікативній меті. 

Правильно розставляти розділові знаки, будувати схему 

такого речення  

5.2.5.1. 

Складносурядне 

речення  

Єднальні, протиставні та розділові 

сполучники в складносурядному реченні. 

Смислові зв’язки між частинами 

складносурядного речення   

Розпізнавати  складносурядні речення, визначати смислові 

зв’язки між частинами складносурядного речення; 

комунікативно доцільно використовувати його виражальні 

можливості в мовленні   

5.2.5.2. 

Складнопідрядне 

речення  

Складнопідрядне речення, його будова. 

Головне й підрядне речення. Підрядні 

сполучники й сполучні слова як засоби 

зв’язку у складнопідрядному реченні. 

Основні види підрядних речень: означальні, 

з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу 

Розпізнавати  складнопідрядні речення, визначати їхню 

будову, зокрема складнопідрядних речень з кількома 

підрядними, відображати її в схемі складнопідрядного 

речення; визначати основні види підрядних речень,типи 

складнопідрядних речень за характером зв’язку між 

частинами. Правильно й комунікативно доцільно 



дії та ступеня, порівняльні, причини, 

наслідкові, мети, умовні, допустові). 

Складнопідрядні речення з кількома 

підрядними, їх типи за характером зв’язку 

між частинами: 1) складнопідрядні речення з 

послідовною підрядністю; 2) складно-

підрядні речення з однорідною підрядністю;  

3) складнопідрядні речення з неоднорідною 

підрядністю. 

використовувати виражальні можливості складнопідрядних 

речень різних типів у процесі спілкування   

5.2.5.3.  

Безсполучникове 

складне речення  

Типи  безсполучникових складних речень за 

характером смислових відношень між 

складовими частинами реченнями:   

1) з однорідними частинами реченнями 

(рівноправними); 2) з неоднорідними 

частинами (пояснюваною і пояснювальною).  

Розділові знаки в безсполучниковому 

складному реченні  

Розпізнавати безсполучникові складні речення; визначати 

смислові відношення між  їхніми частинами - реченнями 

(однорідними й неоднорідними), особливості інтонації 

безсполучникових складних речень; правильно й 

комунікативно доцільно використовувати виражальні 

можливості безсполучникових складних речень у мовленні 

5.2.5.4.  

Складні речення з  

різними видами 

сполучникового й  

безсполучникового 

зв’язку  

Складні речення з різними видами 
сполучникового й безсполучникового зв’язку  

Визначати структуру складних речень з різними видами 

сполучникового й безсполучникового зв’язку; правильно й 

комунікативно доцільно використовувати виражальні 

можливості речень цього типу в мовленні  

5.3. Способи 

відтворення чужого 

мовлення  

Пряма й непряма мова. Речення з прямою 

мовою. Слова автора. Заміна прямої мови 

непрямою. Цитата як різновид прямої мови.  

Діалог   

Визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму 

мову, речення з непрямою мовою; замінювати пряму мову 

непрямою; правильно й доцільно використовувати в тексті 

пряму мову й цитати; правильно вживати розділові знаки в 

конструкціях із прямою мовою та діалогом  



6. Стилістика  Стилі мовлення  (розмовний, науковий, 

художній,офіційно-діловий, публіцистичний, 

конфесійний), їх основні ознаки, функції   

Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості 

кожного з них; користуватися різноманітними 

виражальними засобами української мови в процесі 

спілкування для оптимального досягнення мети спілкування   

7. Орфоепія  Відображення вимови голосних 

(наголошених і ненаголошених) через 

фонетичну транскрипцію. Відображення 

вимови приголосних звуків: [дж], [дз], [дз′];  

1) [ґ];   

[ж], [ч], [ш], [дж];  4) груп приголосних 

(уподібнення, спрощення); 5) м’яких 

приголосних; 6) подовжених приголосних.  

2) Вимова слів з апострофом   

Визначати особливості вимови голосних і приголосних 

звуків; наголошувати слова відповідно до орфоепічних 

норм   

8. Орфографія  Правопис літер, що позначають 

ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях 

слів. Спрощення в групах приголосних. 

Сполучення йо, ьо. Правила вживання 

м’якого знака. Правила вживання 

апострофа. Подвоєння букв на позначення 

подовжених м’яких приголосних і збігу 

однакових приголосних звуків. Правопис 

префіксів і суфіксів. Позначення чергування 

приголосних звуків на письмі. Правопис 

великої літери. Лапки у власних назвах. 

Написання слів іншомовного походження. 

Основні правила переносу слів з рядка в 

рядок. Написання складних слів разом і 

через дефіс. Правопис складноскорочених 

слів. Написання чоловічих і жіночих імен по 

батькові, прізвищ. Правопис відмінкових 

Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за 

допомогою правил; правильно писати слова з вивченими 

орфограмами, знаходити й виправляти орфографічні 

помилки на вивчені правила   



закінчень іменників, прикметників.  

Правопис н та нн у прикметниках і 

дієприкметниках, не з різними частинами 

мови.   

9. Розвиток 

мовлення  

Загальне уявлення про спілкування й 

мовлення; види мовленнєвої діяльності; 

адресант і адресат мовлення; монологічне й 

діалогічне мовлення; усне й писемне 

мовлення; основні правила спілкування. 
Тема й основна думка висловлювання.  

Вимоги до мовлення (змістовність, логічна 

послідовність, багатство, точність, 

виразність, доречність, правильність). Текст 

як середовище функціонування мовних 

одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, 

комунікативність, членованість, 

інформативність. Зміст і будова тексту, 

поділ тексту на абзаци, мікротеми. Способи 

зв’язку речень у тексті. Класифікація текстів 

за сферою використання, метою, 

структурними особливостями. Тексти різних 

стилів, типів, жанрів мовлення   

Уважно читати, усвідомлювати й запам’ятовувати зміст 

прочитаного, диференціюючи в ньому головне та 

другорядне. Критично оцінювати прочитане.  Аналізувати 

тексти різних стилів, типів і жанрів. Будувати письмове 

висловлення, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи 

його темі й основній думці, задуму, обраному стилю та типу 

мовлення, досягати визначеної комунікативної мети. Уміти 

формулювати, добирати доречні аргументи і приклади, 

робити висновок, висловлювати власну позицію, свій 

погляд на ситуацію чи обставин; правильно структурувати 

текст, використовуючи відповідні мовленнєві звороти. 

Знаходити й виправляти похибки та помилки в змісті, 

побудові й мовному оформленні власних висловлювань, 

спираючись на засвоєні знання 

 

 

 

 



Питання до співбесіди з української мови 
Значення мови в житті суспільства. Українська мова – національна мова українського народу, одна з форм його національної 

культури.  

1. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови.  

2. Поняття про звуковий склад. Звуки мови, їх класифікація.  

3. Сучасні орфоепічні норми, їх суспільне значення. Вимова звуків і правопис.  

4. Поняття про букву. Українська алфавіт. Співвідношення між буквами та звуками.  

5. Слово як основна одиниця лексичної системи. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень слів.  

6. Синоніми: поняття, значення, особливості використання в різних стилях мови.  

7. Антоніми й омоніми в українській мові.  

8. Активна й пасивна лексика.  

9. Фразеологізми в мовленні. Багатозначність фразеологізмів.  

10. Будова слова. Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова.  

11. Способи словотвору в українській мові.   

12. Орфографічні норми. Орфограма. Орфографічне правило. Принципи української орфографії.   

13. Уживання м'якого знака.   

14. Уживання апострофа.   

15. Чергування голосних. Типи чергувань. Чергування [О], [Е] з [І]; [Е], [О] після Ж, Ч, Ш, Й.  

16. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків.  

17. Подвоєння букв на позначення подовження й збігу приголосних звуків.   

18. Спрощення в групах приголосних і його відображення на письмі.  

19. Вимова і правопис префіксів.   

20. Правопис суфіксів.   

21. Поняття про милозвучність  мовлення.  Засоби милозвучності українського мовлення. Чергування [У] - [В], [І] - [Й].   

22. Уживання великої букви.   

23. Написання слів разом, через дефіс, окремо.  

24. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови.  

25. Вимова і правопис слів іншомовного походження.  

26. Іменник як частина мови. Загальне значення. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль.  

27. Характеристика іменників І відміни, їх відмінювання.   

28. Відмінкові закінчення іменників II відміни.   



29. Відмінювання іменників III і IV відмін.   

30. Незмінювані іменники й абревіатури.   

31. Прикметник як частина мови.  Групи прикметників за значенням. Утворення форм ступенів порівняння якісних 

прикметників.   

32. Числівник як частина мови. Відмінювання й правопис числівників.   

33. Займенник як частина мови. Розряди займенників. Відмінювання й правопис займенників.  

34. Дієслово як частина мови. Дієслівні форми.   

35. Види дієслова та творення видових форм.   

36. Особливості   дієприслівника  й   дієприкметника  як   форм   дієслова. Дієприслівниковий і дієприкметниковий звороти.   

37. Прислівник як частина мови. Творення й правопис прислівників.   

38. Прийменник  як  службова  частина  мови.   Уживання  та  правопис прийменників.  

39. Сполучник як службова частина мови. Правопис сполучників.  

40. Частка як службова частина мови. Правопис часток.   

41. Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків.  

42. Словосполучення як синтаксична одиниця. Типи підрядних зв'язків.  

43. Речення як основна одиниця синтаксису. Просте й складне речення. Граматичні принципи їх розмежування.  

44. Двоскладне й односкладне речення. Просте ускладнене речення.   

45. Головні члени речення.   

46. Другорядні члени речення.   

47. Складне речення як синтаксична одиниця. Граматичні ознаки складного речення. Засоби зв'язку частин складного 

речення.   

48. Складносурядні речення, розділові знаки в них.   

49. Складнопідрядні речення, розділові знаки в них.   

50. Безсполучникові речення, розділові знаки в них.   

51. Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті.  

52. Поняття про стиль і стилістичну норму.   

53. Функціональні стилі української літературної мови.   

54. Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум. 

 

 



Критерії оцінювання 
 

При оцінюванні навчальних досягнень вступників враховуються:  

 характеристики  відповіді  вступника:  правильність,  повнота, логічність, обґрунтованість, цілісність;  

 узагальненість,  системність, гнучкість, дієвість, міцність;  

ьних  і  предметних  умінь  та навичок;  

раціями:  уміння  аналізувати, синтезувати,  порівнювати,  абстрагувати,  

класифікувати,  узагальнювати, робити висновки тощо;  

вміння  виявляти  проблеми  та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);  

 

Оцінювання результатів співбесіди відбувається за 100-200 бальною шкалою: 

–100 балів – з української мови;  

–100 балів – з математики.  

Максимально можлива кількість набраних балів – 200.Мінімальна позитивна оцінка, яку повинен набрати вступник за ІУС, 

щоб бути допущеним до участі у конкурсі, – 100 балів. Індивідуальна усна співбесіда проводиться у вигляді обговорення 

питань з української мови та математики.  Завдання містить вісім питань (чотири – з української мови та чотири – з 

математики). Час на виконання та підготовку складає орієнтовно 25 хвилин. Співбесіду необхідно вважати успішно 

складеною, якщо вступник отримав від 100 до 200 балів. Якщо за вісім питань вступник отримав 0 балів то ухвалюється 

рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). За правильну відповідь на кожне з  питань зараховується по 25 

балів. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ З МАТЕМАТИКИ  
Оцінювання якості математичної підготовки вступників здійснюється у  двох  аспектах:  рівень  володіння  

теоретичними  знаннями,  який  можна виявити у процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок,  

тобто здатність застосовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач і вправ. Відповідно до ступеня оволодіння 

знаннями і способами діяльності, рівень навчальних досягнень вступників оцінюється відповідно до одного з рівнів: 

початковий, середній, достатній, високий. Кожний наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає 

нові. 



 

Рівні навчальних 

досягнень 
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

І.Початковий 1 Вступник(ця) розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, 

геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших; розпізнає даний математичний вираз, 

формулу; знає найпростіші геометричні фігури  

 2-3 Вступник(ця) виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами; 

впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір  

 4-5 Вступник(ця) співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими 

властивостями 

ІІ. Середний  6 Вступник(ця) відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень; називає 

елементи математичних об’єктів; формулює деякі властивості математичних об’єктів; виконує 

деякі завдання обов'язкового рівня  

 7-8 Вступник(ця) ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання 

математичних дій прикладами із підручника; розв’язує завдання обов'язкового  

рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням 

 9-10 Вступник(ця) ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання 

математичних дій власними прикладами; самостійно розв’язує завдання обов'язкового рівня з 

достатнім поясненням 

ІІІ. Достатній 11-13 Вступник(ця) застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання 

завдань в знайомих ситуаціях; знає залежності між елементами математичних об’єктів; розв’язує 

завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень 

 14-16 Вступник(ця) володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; розв’язує завдання, 

передбачені програмою, з частковим поясненням; частково аргументує математичні міркування й 

розв’язування завдань 

 17-20 Вступник(ця) вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; самостійно виконує 

завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням; виправляє допущені помилки; повністю 

аргументує обґрунтування математичних тверджень; розв’язує завдання з достатнім поясненням 

ІV.Bисокий 21-22 Знання, вміння й навички вступника(ці) повністю відповідають вимогам програми, зокрема, 

вступник(ця) уміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім 

обґрунтуванням; розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням 



 23-24 Вступник(ця) вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо 

аргументує їх; використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього(неї) ситуаціях; знає 

передбачені програмою основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним 

обґрунтуванням  

 25 Вступник(ця) виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання 

математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; здатний до 

розв’язання нестандартних задач і вправ  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

Оцінювання результатів знань вступника з мови здійснюється на основі:  

 

а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток особистості;   

 

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи: знання, вміння й навички, досвід 

творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;   

 

в) функціонального підходу до мовного курсу, який передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб 

розвитку мовлення.  

 

Об’єктами оцінювання мають бути:  

- мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;  

- знання про мову й мовлення;  

- мовні вміння та навички;  

- досвід творчої діяльності;  

- досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.  

 

При оцінюванні усної відповіді потрібно керуватись такими критеріями:  

- Повнота і правильність відповіді.  

- Ступінь усвідомлення, розуміння вивченого.  

- Мовленнєве оформлення відповіді.  

 

Відповідь повинна бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням на певну тему,  виявляти вміння застосовувати 

визначення, правила до конкретних випадків.  

 



Кожне питання з української мови оцінюється від 0 до 25 балів відповідно до критеріїв: 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали  Критерії оцінювання навчальних досягнень  

І.Початковий 1 Вступник(ця) неправильно відповідає на основну частину запитання. 

 2 Вступник(ця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, плутає поняття, припускається 

помилок. 

 3 Вступник(ця) відтворює частину навчального матеріалу, але має нечіткі уявлення про об'єкт 

вивчення. 

 4 Відповідь вступника(ці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет 

вивчення, він (вона) може повторити за зразком певну операцію, дію. 

 5 Вступник(ця) відтворює основний навчальний матеріал, але виконує елементарні завдання тільки з 

допомогою екзаменатора. 

ІІ. Середний  6 Вступник(ця) відтворює основний навчальний матеріал з помилками й неточностями, не 

здатний(на) дати визначення понять, самостійно сформулювати правило. 

 7 Вступник(ця) відтворює основний навчальний матеріал з неточностями, здатний(на) дати 

визначення понять, але не може сформулювати правило. 

 8 Вступник(ця) частково відтворює основний навчальний матеріал, здатний(на) дати визначення 

понять, але формулює правила з помилками й неточностями. 

 9 Вступник(ця) частково відтворює основний навчальний матеріал, здатний(на) дати визначення 

окремих понять, формулює правила з деякими неточностями, але не може навести приклади. 

 10 Вступник(ця) частково відтворює основний навчальний матеріал, здатний(на) дати визначення 

понять, сформулювати правило з деякими неточностями, за допомогою екзаменатора навести 

приклади до правил, виправити помилки. 

ІІІ. Достатній 11-12 Знання вступника(ці) є достатніми, в цілому правильно відтворює навчальний матеріал, формулює 

правила, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково 

контролює власні навчальні дії. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності. 

 13-14 Знання вступника(ці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях, формулює правила, наводить приклади, намагається аналізувати, встановлювати 

найсуттєвіші зв'язки. Незначні помилки усуваються вступником(цею) самостійно, коли на 

помилки вказує екзаменатор. 



 15-16 Знання вступника(ці) є достатніми, він (вона) володіє матеріалом, формулює правила, наводить 

стандартні приклади, знає винятки з правил. Відповідь його (її) логічна, впевнена, але наявні 

стилістичні неточності. 

 17-18 Знання вступника(ці) є достатніми, відповіді в основному правильні, він (вона) вільно володіє 

матеріалом, формулює правила, самостійно наводить приклади, знає винятки з правил, 

намагається аналізувати й систематизувати інформацію, узагальнювати, робити висновки, загалом 

контролює власну діяльність. Відповідь його (її), впевнена, розгорнута, але вступник(ця) 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу. 

 19-20 Вступник(ця) має повні, глибокі знання, здатний(на) використовувати їх у практичній діяльності, 

демонструє вміння аналізувати мовні явища, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, 

наводити власні приклади із самостійною і правильною аргументацією. Намагається 

дотримуватись норм української літературної мови. 

ІV.Bисокий 21 Вступник(ця) має міцні знання, надає правильні відповіді, здатний(на) робити висновки, 

узагальнення. Аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування. Намагається 

дотримуватись норм української літературної мови, але припускається незначних помилок у 

наголосах. 

 22 Вступник(ця) навчальний матеріал відтворює у повному обсязі, відповідь правильна, 

обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані висновки. 25 

Вступник(ця) слідкує за дотриманням норм сучасної української літературної мови, хоча 

припускається незначних помилок. 

 23 Вступник(ця) навчальний матеріал у межах вимог навчальних програм відтворює у повному 

обсязі, використовує додаткові джерела та матеріали, висловлює свої міркування, наводить 

приклади. Вступник(ця) слідкує за дотриманням норм сучасної української літературної мов 

 24 Вступник(ця) має міцні знання, на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в 

межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, добирає 

власні приклади, користується різними джерелами інформації. Будує висловлення, дотримуючись 

норм сучасної літературної мови. 

 25 Вступник(ця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, 

усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися різно-

манітними джерелами інформації. Мовлення відповідає нормам української літературної мови. 
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