


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму з української мови розроблено на основі Закону "Про загальну 

середню освіту", Державного стандарту базової і повної середньої освіти та 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Українська мова" 

(Шелехова Г.Т., Тихоша В.І., Новосьолова В.І. та ін., за ред. 

Скуратівського Л.В.).

У ній ураховано державний статус української мови, її суспільні функції, 

взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні 

функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і 

виховний впливи на абітурієнтів, сприяти формуванню особистості, готової 

до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного

суспільства.

В основі Програми -  новий підхід до навчально-виховної мети курсу 

української мови, що передбачає виховання абітурієнта як компетентної 

особистості з високою мовною культурою; формування навичок

комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих 

ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм та мовленнєвого 

етикету; вироблення вміння пізнавати за лексемами й граматичними 

формами національне світосприймання, ментальність рідного народу.

Відбувається переорієнтація методик викладання мови від системно- 

описових до комунікативно-діяльнісних, що дає можливість відійти від 

традиційного погляду на вивчення української мови як необхідності

забезпечення абітурієнтів знаннями не мови, а відомостей про мову.

Вивчення мови буде спрямовано не стільки на запам’ятовування системи 

правил, а на практичне їх застосування.

Досконале володіння державною мовою -  важлива умова формування 

особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення його 

високодуховного, національно зорієнтованого світогляду як запоруки 

професійної кар’єри, передоснови фахової компетенції.



2. МЕТА ВИВЧЕННЯ КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно 

свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й 

навичками вільно та доцільно користуватися засобами рідної мови — її 

стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто 

забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Зазначена мета 

передбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій 

освітнього змісту навчального предмета:

- вміти правильно писати слова з вивченими орфограмами;

- знаходити й виправляти орфографічні помилки;

- визначати в словах дзвінкі, глухі, тверді, м ’які, шиплячі приголосні;

- визначати звукове значення букв у слові;

- визначати спосіб творення слів;

- добре вивчити лексикологію української мови;

- навчитися пояснювати синоніми, омоніми, антоніми;

- розрізняти однозначні та багатозначні слова;

- вивчити пряме й переносне значення слів;

- розуміти образне значення фразеологізмів;

- вивчити морфологічні норми української мови;

- ставити розділові знаки за допомогою вивчених правил у простих та 

складних реченнях;

- дотримуватися норм мовленнєвого етикету.



Головними завданнями курсу української мови є:

• виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

• вироблення в абітурієнтів компетенцій комунікативно виправдано 

користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

• ознайомлення з мовною системою як основою для формування 

мовних умінь і навичок — фонетичних, орфоепічних, граматичних, 

лексичних, правописних, стилістичних;

• формування духовного світу абітурієнтів, цілісних світоглядних 

уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через 

мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Програма складається із пояснювальної записки, тематичного плану, 

змісту програми та додатків.

Зміст програми орієнтований на навчальний матеріал основної 

школи, який розподілено відповідно до курсів української мови для 5, 6, 7, 

8 і 9 класів разом з вимогами до рівня навчальних досягнень учнів 

зазначених класів.

У Програмі подано орієнтовний тематичний план, де викладач має 

змогу, в разі потреби, вносити деякі корективи, тобто вибирати ті теми, які 

вважає потрібними для підсумку засвоєних навичок з окремих розділів, що 

дадуть змогу абітурієнтам успішно скласти вступні іспити.



3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

№
п/п

Роз
діли Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

абітурієнтів
1 2 3 4

І Ф онетика. Графіка. О рфоепія.
1.1 Звуки мови і звуки мовлення. Голосні 

та приголосні звуки. Приголосні 
тверді та м ’які, дзвінкі й глухі; 
вимова звуків, що позначаються 
буквами г  і ґ .

Абітурієнт:
визначає, що вивчає фонетика, 
графіка, орфоепія; 
розрізняє в словах тверді і 
м ’які, дзвінкі і глухі, шиплячі 
приголосні, ненаголошені й 
наголошені голосні; 
визначає основні випадки 
чергування голосних і 
приголосних звуків; 
вимовляє звуки в словах 
відповідно до орфоепічних 
норм;
правильно пише й обґрунтовує 
слова з вивченими 
орфограмами; 
знаходить і виправляє 
орфоепічні та орфографічні 
помилки на вивчені правила; 
розпізнає у словах і 
словосполученнях явища 
уподібнення, спрощення, 
чергування;
вимовляє приголосні звуки 
відповідно до орфоепічних 
норм;
правильно пише слова з 
вивченими орфограмами й 
обґрунтовує їх; 
користується словником 
іншомовних слів; 
знаходить і виправляє 
орфоепічні й орфографічні 
помилки на вивчені правила.

1.2 Позначення звуків мовлення на 
письмі. Алфавіт. Співвідношення 
звуків і букв. Звукове значення букв
я , ю , є, ї.

1.3 Склад. Наголос. Орфоепічний словник 
і словник наголосів. Вимова 
наголошених і ненаголошених 
голосних. Ненаголошені голосні [е ], 
[и ], [о ] в коренях слів. Ненаголошені 
голосні, що не перевіряються 
наголосом.

1.4 Уподібнення приголосних звуків. 
Спрощення в групах приголосних.

1.5 Найпоширеніші випадки чергування 
голосних і приголосних звуків 
(практично). Чергування [о] -  [а], [е] 
-  _ [і], [е] -  [и]; [о], [е] з [і]; [е] -  [о] 
після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], 
[ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях 
слів; [г], [к], [х] -  [ж], [ч], [ш] -  [з], 
[Ц], [с].
Основні випадки чергування у  -  в, і -  
й .

1.6 Орфоепія. Вимова префіксів з- (зі-, с-), 
роз-, без-, воз-, пре-, при-, прі- та 
інших, а також їх правопис.

1.7 Позначення м ’якості приголосних на 
письмі буквами ь, і, є, ю, я. 
Сполучення -ьо, -йо-.

Абітурієнт:
засвоює правила використання 
м’якого знака та вживання



Правила вживання м’якого знака. 
Правила вживання апострофа. 
Правильна вимова та написання слів з 
апострофом. Подвоєння букв на 
позначення подовжених м’яких 
приголосних та збіг однакових 
приголосних звуків.
Написання слів іншомовного 
походження: и, і, м ’який знак та 
апостроф; подвоєння букв у словах 
іншомовного походження.
Словник іншомовних слів.

апострофа;
розрізняє подвоєння та 
подовження приголосних; 
виконує словникові роботи та 
тестові завдання;
користується словником 
іншомовних слів.

1.8 Основні правила переносу слів, 
вживання великої літери.

засвоює основні правила 
переносу слів, вживання 
великої літери та застосовує їх 
на практиці.

ІІ Л ек си к а і ф разеологія .
2.1 Лексичне значення слова. Однозначні й 

багатозначні слова. Вживання 
багатозначних слів у прямому і 
переносному значеннях. 
Загальновживані (нейтральні) і 
стилістично забарвлені слова, 
діалектні, професійні слова і терміни.

Абітурієнт:
знає, що вивчає лексикологія і 
фразеологія;
визначає належність слів до 
певної лексичної категорії: 
однозначні й багатозначні, 
загальновживані (нейтральні) і

2.2 Групи слів за значенням: синоніми, 
антоніми, омоніми, пароніми.

стилістично забарвлені слова, 
групи слів за значенням,

2.3 Фразеологізми. Поняття про 
фразеологізм, його лексичне значення. 
Джерела українських фразеологізмів. 
Прислів’я, приказки, крилаті вирази, 
афоризми як різновиди 
фразеологізмів.

фразеологізми, а також їхню 
роль у тексті; 
пояснює значення відомих 
слів, їхнє походження, 
значення фразеологізмів, 
прислів’їв, приказок, крилатих

2.4 Групи слів за їх походженням: 
власне українські й запозичені 
(іншомовного походження).

висловів;
добирає з-поміж синонімів, 
антонімів, фразеологізмів

2.5 Активна і пасивна лексика 
української мови: застарілі слова 
(архаїзми й історизми), неологізми.

найбільш відповідні 
контексту;
редагує тексти з лексичними 
помилками.

ІІІ Б удова слова. С ловотвір .
3.1 Корінь, суфікс, префікс і закінчення, 

основа -  значущі частини слова.
Змінювання і творення слів.

Абітурієнт:
виділяє у слові закінчення, 
корінь, префікс, суфікс та



Твірна основа. Основні способи 
словотворення: морфологічний 
(префіксальний, суфіксальний, 
префіксально-суфіксальний, 
безафіксний, складання основ (або 
слів); неморфологічний (перехід слів 
з однієї частини мови в іншу).

основу;
розрізняє форми слова і 
спільнокореневі слова; 
знає основні способи 
словотвору; визначає способи 
творення слів;
уміє самостійно утворювати 
нові слова вивченими 
способами.

3.2 Творення складноскорочених слів.

IV М орф ологія . О рф ограф ія .
4.1 Іменник :

загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль.

Абітурієнт:
знає, що вивчає морфологія; 
морфологічні ознаки 
іменника, його синтаксичну 
роль; особливості 
відмінювання іменників; 
визначає рід, число, відмінки 
іменників, відміни та групи 
(тверду, м ’яку, мішану), а 
також іменники поза 
відмінами;
використовує відмінкові 
закінчення іменників 
чоловічого роду другої 
відміни на -а (-я), -у (-ю); 
утворює відмінкові форми 
іменників кличного відмінка у 
звертанні; називного 
множини, орудного однини, 
родового множини; уміє 
відрізняти правильні форми 
від помилкових.

4.2 Іменники — назви істот і неістот, 
загальні та власні.

4.3 Рід іменників. Іменники спільного 
роду. Рід невідмінюваних іменників

4.4 Число іменників. Іменники, що мають 
форми тільки однини або тільки 
множини.

4.5 Відмінювання іменників. Поділ 
іменників на відміни та групи.

4.6 Букви -а (-я), -у (-ю) у закінченнях 
іменників чоловічого роду другої 
відміни.

4.7 Написання і відмінювання чоловічих 
і жіночих імен по батькові.

4.8 Уживання відмінкових форм 
іменників; кличного відмінка у 
звертанні (земле, Василю, Олено, 
добродію, батьку).

4.9 Синоніміка деяких відмінкових 
закінчень: купив сіль (солі), хліб 
(хліба), твого ім’я (імені), пас ягнята 
(ягнят).

4.10 Правила правопису складних 
іменників (разом, окремо, через 
дефіс).

вивчає основні правила 
правопису складних 
іменників;
виконує словникові та тестові 
завдання.

4.11 Прикметник:
Загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль.

Абітурієнт:
визначає морфологічні ознаки 
прикметника, його 
синтаксичну роль;4.12 Групи прикметників за значенням:



якісні, відносні, присвійні. знаходить прикметники в
4.13 Ступені порівняння якісних 

прикметників: вищий і найвищий, 
способи їх творення (проста і 
складена форми)

реченні;
морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль у реченні; 
розпізнає розряди

4.14 Відмінювання прикметників. Повні й 
короткі форми якісних прикметників.

прикметників за значенням 
(якісні, відносні, присвійні),

4.15 Прикметники твердої і м ’якої груп, 
особливості їх відмінювання.

відмінює прикметники твердої 
і м ’якої груп;
утворює правильно форми 
вищого і найвищого ступенів 
порівняння якісних 
прикметників; відрізняє 
правильні форми від 
помилкових.

4.16 Правила правопису складних 
прикметників (разом, окремо, через 
дефіс).

вивчає основні правила 
правопису складних 
прикметників;
виконує словникові та тестові 
завдання.

4.17 Числівник:
загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль.

Абітурієнт:
знає загальне значення 
числівника, його морфологічні

4.18 Відмінювання, творення та правопис 
складних числівників. Особливості 
відмінювання. Поєднання числівника 
з іменником.

ознаки, синтаксичну роль у 
реченні;
знаходить числівники в 
тексті;
визначає їх граматичні ознаки; 
утворює і вживає правильно 
відмінникові форми 
числівників;
поєднує правильно числівники 
з іменниками, застосовує 
правила правопису на письмі; 
відрізняє правильні форми 
числівників від помилкових

4.19 Займенник:
загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль.
Розряди займенників за значенням, їх 
відмінювання та правила правопису 
складних слів.

Абітурієнт:
знає значення, морфологічні 
ознаки і синтаксичну роль 
займенника;
знаходить займенники в 
тексті, правильно пише 
складні слова; 
відмінює всі розряди 
займенників; відрізняє



правильні форми займенників 
від помилкових.

4.20 Дієслово:
загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль.

Абітурієнт:
знає загальне значення 
дієслова, його морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль; 
знаходить дієслово в реченні; 
визначає його форми, 
граматичні ознаки, належність 
дієслова до певної дієвідміни, 
види, часи та способи дієслів.

4.21 Форми дієслова: неозначена форма, 
особові форми, безособові форми на 
-но, -то (загальне ознайомлення). 
Неозначена форма (інфінітив) та 
особові форми.

4.22 Дієвідміни. Види дієслова (доконаний 
і недоконаний).

4.23 Часи дієслова.
4.24 Способи дієслів (дійсний, умовний, 

наказовий). Безособові дієслова.
4.25 Дієприкметник як особлива форма 

дієслова: загальне значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична 
роль.

Абітурієнт:
знає значення дієприкметника, 
його морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль, уміє 
утворювати активні та пасивні 
дієприкметники.

4.26 Дієприслівник як особлива форма 
дієслова: загальне значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична 
роль.

Абітурієнт:
знає: загальне значення, 
морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль 
дієприслівника, уміє 
утворювати дієприслівники 
доконаного й недоконаного 
видів.

4.27 Правила правопису часток не -, ні - з 
дієсловами, дієприкметниками, 
дієприслівниками.

уміє практично застосовувати 
правила правопису часток не-, 
ні-.

4.28 Прислівник: загальне значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична 
роль.
Розряди прислівників, ступені 
порівняння прислівників, способи їх 
творення.

Абітурієнт:
знає загальне значення, 
морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль 
прислівника; 
визначає його граматичні 
ознаки;
уміє утворювати ступені 
порівняння.

4.29 Основні правила правопису складних 
прислівників.

використовує на практиці 
правила правопису складних 
прислівників разом, окремо,



через дефіс.
4.30 Службові частини мови: 

прийменник, сполучник, частка,
їхні розряди та роль у словоспо
лученнях і реченнях, основні правила 
правопису.
Вигук як особлива частина мови, 
розділові знаки у ньому.

Абітурієнт:
відрізняє службові частини 
мови: прийменники, 
сполучники, частки; 
знаходить вигуки в реченні, 
відрізняє їх від службових 
частин мови; 
використовує правила 
правопису під час виконання 
словникових та тестових 
завдань.

V С и нтак сис. П унктуац ія .
5.1 Словосполучення і речення. 

Способи зв’язку слів у 
словосполученні.
Типи словосполучень.

Абітурієнт:
розрізняє головне і залежне 
слово у словосполученні; 
визначає типи словосполучень 
за належністю головного 
слова до певної частини мови, 
способи зв’язку слів 
(узгодження, керування, 
прилягання), речення різних 
видів, правильно ставить 
розділові знаки.
Розрізняє речення різних 
видів: за метою висловлення, 
за складом граматичної 
основи, за наявністю 
необхідних членів речення, за 
будовою.

правильно ставить розділові 
знаки при однорідних членах 
речення та обґрунтовує їх; 
знаходить і виправляє 
помилки на вивчені правила; 
правильно інтонує речення з 
однорідними членами.

5.2 Речення. Порядок слів у реченні.
Г оловні та другорядні члени речення. 
Односкладні та неповні речення, 
розділові знаки у них.

5.3 Тире між підметом і присудком.
5.4 Дієприкметниковий, 

дієприслівниковий та порівняльний 
звороти, розділові знаки при них.

5.5 Речення з однорідними членами
Однорідні члени речення (із 
сполучниковим, безсполучниковим і 
змішаним зв’язком).

5.6 Однорідні й неоднорідні означення.
5.7 Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами.
5.8 Правопис. Кома між однорідними 

членами речення.
Двокрапка і тире при узагальню- 
вальних словах у реченнях з 
однорідними членами.

5.9 Речення зі звертаннями, вставними 
словами (словосполученнями, 
реченнями)
Звертання непоширені й поширені. 
Вставні слова (словосполучення, 
речення).

Абітурієнт:
знаходить звертання, вставні 
слова (словосполучення, 
речення) у реченні; 
аналізує й оцінює виражальні 
можливості речень із



5.10 Правопис. Розділові знаки у 
звертанні і вставних словах.

звертаннями, вставними 
словами (словосполученнями, 
реченнями) в тексті; 
правильно ставить розділові 
знаки у звертаннях, вставних 
словах (словосполученнях, 
реченнях) та обґрунтовує їх; 
знаходить та виправляє 
помилки на вивчені 
пунктуаційні правила.

5.11 Речення з відокремленими 
членами.
Поняття про відокремлення. 
Відокремлені другорядні члени 
речення (у тому числі уточнювальні).

Абітурієнт:
знаходить відокремлені та 
невідокремлені, уточнювальні 
члени речення; 
правильно розставляє 
розділові знаки у вживанні 
відокремлених означень, 
прикладок, додатків, обставин 
та уточнюювальних членів 
речення та обґрунтовує їх.

5.12 Правопис. Розділові знаки у 
відокремлених членах речення.

5.13 Складне речення і його ознаки.
Складні речення без сполучників, із 
сурядним і підрядним зв’язком.

Абітурієнт:
розрізняє структурні 
відмінності простих і 
складних речень, складних 
речень із сурядним і 
підрядним зв’язком; 
знаходить у тексті 
складносурядні речення; 
визначає види складних 
речень (сполучникові й 
безсполучникові), засоби 
зв’язку між частинами 
речення у складному, межі 
частин у складному реченні, 
кількість граматичних основ у 
ньому;
правильно ставить розділові 
знаки між частинами 
складносурядного речення й 
обґрунтовує їх; 
знаходить і виправляє 
пунктуаційні помилки на 
вивчені правила.

5.14 Складносурядне речення, його 
будова і засоби зв’язку в ньому. 
Смислові зв’язки між частинами 
складносурядного речення.

5.15 Правопис. Розділові знаки між 
частинами складносурядного 
речення.

5.16 Складнопідрядне речення, його 
будова і засоби зв’язку в ньому.

Абітурієнт:
знаходить складнопідрядне



Основні види складнопідрядних 
речень.

речення у тексті, у тому числі 
з кількома підрядними 
частинами;
визначає головну і підрядну 
частини, види 
складнопідрядних речень; 
розрізняє сполучники і 
сполучні слова; 
правильно ставить коми між 
частинами складнопідрядного 
речення й обґрунтовує їх; 
знаходить і виправляє 
помилки на вивчені правила.

5.17 Правопис. Розділові знаки між 
головною і підрядною частинами 
складнопідрядного речення.
Розділові знаки у складнопідрядному 
реченні з кількома підрядними 
частинами.

5.18 Безсполучникове складне речення
Смислові відношення між частинами 
безсполучникового складного 
речення.

Абітурієнт:
знаходить безсполучникові 
складні речення; 
визначає його основні ознаки, 
смислові відношення між 
частинами безсполучникових 
складних речень; 
правильно ставить розділові 
знаки (кому, двокрапку, 
крапку з комою, тире) між 
частинами безсполучникового 
складного речення й 
обґрунтовує їх.

5.19 Правопис. Розділові знаки у 
безсполучниковому складному 
реченні.

5.20 Складне речення з різними видами 
сполучникового і 
безсполучникового зв’язку.

Абітурієнт:
знаходить у тексті складне 
речення з різними видами 
зв’язку;
правильно розставляє в них 
розділові знаки й обґрунтовує 
їх.

5.21 Правопис. Розділові знаки в 
складному реченні з різними видами 
сполучникового і безсполучникового 
зв’язку.

5.22 Пряма і непряма мова як засоби 
передачі чужої мови. Заміна прямої 
мови непрямою.
Цитата як спосіб передачі чужої 
мови. Діалог.

Абітурієнт:
знаходить речення з прямою і 
непрямою мовою, з цитатами, 
репліками діалогу; 
визначає їхні особливості, 
виражальні можливості; 
правильно ставить розділові 
знаки у прямій мові, цитаті, 
діалозі й обґрунтовує їх; 
замінює пряму мову 
непрямою.



4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Звуки мови. Г олосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і 
глухі.
2. Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків 

і букв. звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.
3. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їхвимова і позначення на письмі. 
Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі.
4. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в группах приголосних.
5. Найпоширеніші чергування голосних звуків.
6. Найпоширеніші чергування приголосних звуків.

7. Правила вживання апострофа.
8. Правила вживанням’якого знака. Позначення подовжених м’яких 
приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
9. Написання слів іншомовного походження.
10. Спільнокореневі слова і формислів. Основа слова і закінчення змінних 
слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
11. Вимова і написання префіксівз- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, прі-, при-.
12. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській 
мові. Зміни приголосних при творенніслів.
13. Правопис складних і складноскорочених слів.
14. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і 
багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.
15. Синоніми, антоніми, омоніми.

16. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Стилістична 
диференціація української лексики. Запозичені слова.
17. Поняття про фразеологізми. Типи фразеологізмів. Джерела української 
фразеології. Фразеологізми в ролі членів речення.
18. Поняття про самостійні та службові частини мови.
19. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль.
20. Назви істот і неістот, загальні і власні назви.
21. Рід, число, відмінок іменників.
22. Відміни іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників.
23. Невідмінювані іменники. Способи творення іменників.
24. Правопис найуживаніших суфіксів іменників. Велика буква у власних 

назвах.
25. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль.
26. Якісні, відносні та присвійні прикметники.



27. Ступені порівняння прикметників, їх утворення.
28. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.
29. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. 
Написання складних прикметників.
30. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Числівники кількісні (власнекількісні, неозначено - 
кількісні, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.
31. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис 
числівників.
32. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Розряди займенників.
33. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
34. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Неозначена форма дієслова.
35. Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Види дієслів 
(доконаний і недоконаний). Часи дієслів.
36. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Особа і число. Безособові дієслова. Способи 
творення дієслів. Правопис дієслів.
37. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх 
творення.
38. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові 
дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.
39. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і 
недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис 
дієприслівників.
40. Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. 
Способи їх творення. Правопис прислівників.
41. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні 

прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
42. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і 
підрядності. Групи сполучників за будовою. Правописс получників окремо і 
через дефіс.
43. Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі та модальні 
частки. Написання часток. Не і ні з різними частинами мови.
44. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.
45. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження 
головного члена.



46. Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, 
питальні, спонукальні. Окличні речення.
47. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), 

способи їх вираження та різновиди. Прикладка як різновид означення. 
Порівняльний зворот.
48. Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом та присудком. 
Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.
49. Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні 

й неповні речення. Тире в неповних реченнях.
50. Однорідні члени речення. Узагальнювальне слово при однорідних членах 
речення. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних 
членах речення.
51. Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в 
них.
52. Відокремлені другорядні члени речення (в тому числіуточнювальні). 
Розділові знаки при відокремлених членах.
53. Складне речення, його типи. Складносурядне речення. Розділові знаки в 

складносурядних реченнях.
54. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами.
Основні види підрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядних 
реченнях.
55. Складне речення з кількома підрядними.
56. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому 

реченні. Складне речення з різними видами зв’язку, розділові знаки в ньому.
57. Пряма й непрямамова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, 
цитаті, діалозі.
58. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, 
точність, доречність, виразність, правильність. Мовленнєві помилки.
59. Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у 
тексті.
60. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно - 
діловий і публіцистичний.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма математики відповідає чинній програмі математики для 5- 9
класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти науки
України 804 від 07.06.2017 р.)

Навчальна програма включає в себе розділи з дисципліни

«Математика»  фактично вивчених випускниками базових загальноосвітніх

шкіл.

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань

вступників, які вони отримали в результаті вивчення дисципліни

«Математика», передбачених шкільною програмою. Вступник повинен

продемонструвати  фундаментальні уміння та знання .

Вступне фахове випробування проводится в вигляді співбесіди, згідно

вимог до знань та вмінь учнів базових загальноосвітніх шкіл .

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:

вступник повинен:
• Впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні дій

раціональними числами ( натуральними, цілими, звичайними
десятковими дробами)

• Уміти виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів
(многочленів, дробово-раціональних виразів, які містять степені корені),
тригонометричних виразів.

• Уміти розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи першого та другого
степенів ті, що зводяться до них, також розв'язувати задачі за допомогою
рівнянь та їх систем.

• Уміти будувати графіки функцій, передбачених програмою. • Уміти
зображати геометричні фігури виконувати найпростіші побудови на
площині.
• Володіти навичками вимірювання обчислення довжин, кутів площ, які
використовуються для розв'язання різних практичних задач. • Уміти
застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні задач на
обчислення та доведення.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ Розділ І.

Основні математичні поняття факти

АРИФМЕТИКА АЛГЕБРА
1 Натуральні числа нуль. Прості складені числа. Дільник, кратне.
Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Ознаки
подільності на 2, 3, 5, 9, 10.
2 Цілі числа. Раціональні числа. їх додавання, віднімання, множення,
ділення. Порівняння раціональних чисел.
Дійсні числа, їх запис вигляді десяткового дробу.
4 Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Порівняння
десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення ділення десяткових
дробів. Наближене значення числа. Округлення чисел. Відсоток. Основні
задачі на відсотки.
5 Додатні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його геометричний
зміст. Порівняння додатних від'ємних чисел. Додавання, віднімання,
множення ділення додатних від'ємних чисел
6 Поняття про число як результат вимірювань. Раціональні числа. Запис
раціональних чисел вигляді десяткових дробів.
7 Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення
буквених виразів. Обчислення за формулами.
8 Поняття про пряму та обернену пропорційну залежності між величинами.
Пропорції. Основна властивість пропорції. Розв'язування задач за
допомогою пропорцій.
9 Зображення чисел на прямій. Координата точки на прямій. Формула
відстані між двома точками із заданими координатами.
10 Прямокутна система координат на площині, точки на площині.
Координати (абсциса ордината). Формула відстані між двома точками
площини, заданими координатами.
11 Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їх властивості.
Почленне додавання та множення числових нерівностей. 12 Вимірювання
величин. Абсолютна та відносна похибки наближеного значення числа.
Виконання арифметичних дій над наближеними значеннями чисел.
13 Одночлен. Піднесення одночлена до степеня.
14 Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання множення
многочленів. Розкладання многочлена на множники.
15 Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого
множення для розкладання многочлена на множники.
16 Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні
множники.
17 Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних
дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення алгебраїчних дробів.
Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.
18 Степінь натуральним показником його властивості. Степінь цілим



показником його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення
виразів зі степенями.
19 Корінь и-го степеня та його властивості. Степінь раціональним
показником та його властивості.
20 Арифметична та геометрична прогресії. Формули и-го члена та суми п-
перших членів прогресій.
21 Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння однією змінною. Квадратне
рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. Розв'язування
раціональних рівнянь.
22 Системи рівнянь. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь двома
змінними та його геометрична інтерпретація. Розв'язування найпростіших
систем, одне рівняння яких першого, інше - другого степеня. Розв’язування
текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем рівнянь.
23 Лінійна нерівність однією змінною. Система лінійних нерівностей
однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня однією
змінною. Розв’язування раціональних нерівностей, метод інтервалів.
24 Функції. Область визначення область значень функції. Способи задания
функції. Графік функції. Зростання спадання функції. Парні непарні
функції.
25 Функції = кх + &, = кх (п- натуральне число),

=—; = ах2+ Ьх + , їх властивості графіки.

26 Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані.
Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

ГЕОМЕТРІЯ
1 Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми
теореми. Поняття про обернену теорему.
2 Суміжні вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі прямі, що
перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні прямі.
Теореми про перпендикулярність паралельність прямих.
Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів
трикутника. Теорема Піфагора та наслідки неї.
4 Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник,
ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція та її властивості многокутники.
5 Коло круг. Дотична до кола та її властивості.
6 Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане
навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане трикутник.
7 Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників. 8 Поняття про
подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (без доведення).
9 Осьова центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. Приклади
фігур, що мають симетрію.
10 Основні задачі на побудову за допомогою циркуля лінійки.

11 Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від



точки до прямої.
12 Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. 13
Довжина кола. Довжина дуги.
14 Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника,

трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площ
круга та його частин.

15 Синус, косинус тангенс кута.
16 Співвідношення між сторонами кутами прямокутного трикутника.

Теореми синусів косинусів.
17 Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між

двома точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої кола. 18
Вектор. Довжина напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума
векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості.
Розкладання вектора за осями координат. Координати вектора. Скалярний
добуток векторів та його властивості. Проекція вектора на осі координат.

19 Початкові відомості стереометрії.

Розділ II. Основні теореми формули

АЛГЕБРА
1 Формула п-го члена арифметичної геометричної прогресій. 2 Формула
суми перших членів арифметичної геометричної прогресій. Функція у~кх
її властивості графік.
•4 Функція =— її властивості графік.

5 Функція = кх + її властивості графік.
6 Функція = її властивості графік.
7 Функція = ах2 + Ьх + її властивості графік.
8 Формули коренів квадратного рівняння.
9 Запис квадратного тричлена вигляді добутку лінійних множників. 10
Формули скороченого множення

(о + h)(a-b) = a2 -b2, (а±Ь)2= a2+2ab + b2
11 Розв’язування лінійних рівнянь таких, що зводяться до лінійних.
12 Розв’язування лінійних нерівностей систем лінійних нерівностей.
13 Розв'язування систем двох лінійних рівнянь.

ГЕОМЕТРІЯ
1 Властивості рівнобедреного трикутника.
2 Властивості бісектриси кута.

Ознаки паралельності прямих.
4 Теорема про суму кутів трикутника.
5 Властивості паралелограма його діагоналей.
6 Ознаки рівності, подібності трикутників.
7 Властивості прямокутника ромба, квадрата.
8 Коло, вписане трикутник, коло, описане навколо трикутника.



9 Теорема про кут, вписаний коло.
10 Властивості дотичної до кола.
11 Теорема Піфагора та наслідки неї.
12 Значення синуса, косинуса кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.
13 Співвідношення між сторонами кутами прямокутного трикутника. 14
Сума векторів та її властивості.
15 Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. Рівняння кола. 16
Площі поверхонь об’єми геометричних фігур згідно програми.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Оцінюванню підлягають:
• уміння орієнтуватися основних математичних поняттях, формулах,
теоремах;
• розв’язувати лінійні квадратичні рівняння, нерівності системи; •
виконувати перетворення алгебраїчних виразів;
• будувати графіки функції;
• виконувати дії над векторами.
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