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ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Рекомендації 

до вступних випробувань з української мови 

(базова загальна середня освіта (9 кл.)) 

 Програму для вступного екзамену розроблено з 

урахуванням чинної програми з української мови 

/Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання. Наказ 

МОН України від 17.06.2017 № 804 «Про оновлені 

навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів»/. 

Програма з української мови спрямована на систематизацію 

і закріплення знань з української мови. 

Програма складається з трьох розділів: 

Перший – “Фонетика і орфографія” − визначає основні 

правила написання слів, знання яких є основною  ознакою 

культури мови абітурієнта. 

Другий – “Морфологія” − вчить розрізняти одну 

частину мови від іншої, знати їх творення і змінювання, від 

чого залежить їх написання. 

Третій – “Синтаксис і пунктуація” − вчить творенню 

й вираженню думки за допомогою речень, які є різні за 

побудовою, метою висловлення та інтонацією, відмінні за 

пунктуаційними знаками. 

Для вступного диктанту добираються тексти, 

максимально насичені вивченими орфограмами й 

пунктограмами: тексти-розповіді, описи чи міркування. 

Диктанти адаптовано до чинного правопису сучасної 

української мови і методичних вимог навчальної програми з 

української мови для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Диктанти підібрано відповідно до основних правил 

орфографії та пунктуації. У них враховано такі вимоги: 

відображення рівня розвитку сучасної української мови; 

насиченість орфограмами та пунктограмами, різноманітною 
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лексикою і стилістичними засобами, передбаченими 

програмою; відповідність нормам літературної мови. Тексти 

зорієнтовані на тематику культурологічної змістової лінії, 

тобто, представляють українську літературу, історію, звичаї 

і традиції, мистецькі скарби, матеріальну і духовну 

культуру українського народу, загальнолюдські цінності. 

Тексти характеризуються відносною цілісністю і 

завершеністю, зрозумілі для всіх. 

Письмова робота з української мови у вигляді 

диктанту надає можливість об’єктивно перевірити писемну 

(орфографічну й пунктуаційну) грамотність абітурієнтів. 

Обсяг текстів диктантів становить 160-180 слів з 

урахуванням як самостійних, так і службових частин мови. 

Диктант триває одну академічну годину. 

  

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

Абітурієнт повинен знати: 

o Вживання великої букви. 

o Правила переносу частин слова. 

o Правопис голосних. Чергування голосних і приголосних. 

Правопис ненаголошених голосних. 

o Спрощення в групах приголосних. 

o Обґрунтовування розстановки розділових знаків за 

допомогою вивчених правил. 

o Вживання м’якого знака та апострофа. 

o Подвоєння та подовження приголосних. Правопис слів 

іншомовного походження. 

o Відмінювання та правопис відмінкових закінчень 

іменників та прикметників. 

o Правопис відмінкових форм числівника. 

o Відмінювання і правопис займенників. 

o Правопис дієслів. 

o Правопис прислівників. 

o Правопис прийменників та сполучників. 

o “Не” з іменними частинами мови, прислівником, 

дієсловом. 
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o Розділові знаки в простому реченні. Тире в простому 

неускладненому реченні. Розділові знаки між групою 

підмета і групою присудка. 

o Однорідні члени речення. Розділові знаки між 

однорідними членами речення. Узагальнюючі слова і 

розділові знаки при них. 

o Відокремлені члени речення. Відокремлені додатки та 

обставини. Відокремлені і невідокремлені означення. 

Прикладка як різновид означення. Розділові знаки при 

прикладці. 

o Звертання. Розділові знаки при звертанні. 

o Вставні слова і речення. Вставлені слова і речення. 

o Складнопідрядні речення. Розділові знаки в 

складнопідрядних реченнях. 

o Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 

o Пряма мова і розділові знаки при ній. Передача прямої 

мови непрямою. Цитати. Розділові знаки при цитатах. 

  

Абітурієнт повинен уміти: 

o Знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за 

допомогою правил. 

o Правильно записувати слова з вивченими орфограмами. 

o Знаходити і виправляти орфографічні помилки. 

o Правильно ставити розділові знаки в реченнях з різними 

видами зв’язку. 

o Знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені 

правила. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Чергування голосних і приголосних звуків. Спрощення 

в групах приголосних. Подвоєння і подовження 

приголосних. 

 Будова слова : відомості про основу слова і закінчення 

змінюваних слів, про корінь, префікс, суфікс і закінчення як 

значущі частини слова; вивчені орфографічні правила. 

Творення слів : основні способи словотвору, правила 

переносу складних слів з рядка в рядок (односкладові 

частини складноскорочених слів та ініціальні й комбіновані 

абревіатури). 

Склад лексики сучасної української літературної мови 

за походженням. Власне українські слова. Синонімічне 

багатство мови: що вивчає лексика, загальні відомості про 

лексичне значення слова, синоніми, антоніми, омоніми, 

пряме і переносне значення слова; особливості власне 

української лексики в порівнянні із запозиченнями. 

 Загальні відомості про українську фразеологію. Роль 

фразеологізмів у мовленні: фразеологізми та їхні різновиди 

(синонімічні, антонімічні). 

 Принципи українського правопису. Основні орфограми в 

коренях, префіксах, суфіксах: принципи розрізнення 

орфограм, загальні ознаки чотирьох принципів українського 

правопису. 

 Складні випадки вживання апострофа і м’якого 

знака: групи знаків, співвідношення звуків і букв; правила 

вживання апострофа і м’якого знака. 

 Правопис іншомовних та складних слів: правила 

написання іншомовних слів українською мовою та 

правопис складних слів разом, окремо і через дефіс. 

 Стилістичні засоби морфології: морфологічні засоби 

стилістики стосовно категорії роду, категорії числа, власних 

і загальних іменників, ступенів порівняння, стягнених і 

нестягнених форм, дієслівних категорій. 
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Поняття про синтаксис та його основні 

одиниці: найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації, 

основні одиниці синтаксису. 

Прості двоскладні та односкладні речення: будова 

простого двоскладного речення, види односкладних речень. 

 Тире між підметом і присудком: правила використання, 

тире між підметом і присудком, а також випадки, коли не 

ставиться тире між підметом і присудком. 

 Розділові знаки при прикладці: правила відокремлення 

прикладки за допомогою дефіса, коми чи тире; визначення 

прикладки. 

 Однорідні члени речення: відомості про однорідні члени 

речення: правила вживання розділових знаків при 

однорідних членах речення. 

 Розділові знаки при відокремлених членах речення: які 

члени речення називаються відокремленими та 

уточнюючими: використання розділових знаків при 

відокремлених та уточнюючих членах речення. 

 Звертання: непоширені і поширені звертання; розділові 

знаки при звертанні. 

 Вставні слова та вставлені конструкції: відомості про 

вставні слова (словосполучення та речення); найчастіше 

вживані вставні слова словосполучення; вивчені 

пунктуаційні правила. 

 Типи складних речень. Складносурядні 

речення: відомості про складне речення, види складних 

речень (сполучникові і безсполучникові), засоби зв’язку між 

частинами складного речення, особливості будови 

складносурядного речення; правила розстановки розділових 

знаків між простими реченнями в складносурядному. 

 Складнопідрядні речення: відомості про складнопідрядні 

речення (у тому числі з кількома підрядними); види 

підрядних речень; правила вживання розділових знаків між 

частинами складнопідрядного речення. 
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 Безсполучникові складні речення. Складні речення з 

різними видами зв’язку: відомості про безсполучникові 

складні речення та про будову складного речення з різними 

видами зв’язку: правила вживання розділових знаків між 

частинами таких речень. 

 Пряма і непряма мова. Цитати. Діалог: будову речень з 

прямою і непрямою мовою, з цитатами; особливості 

діалогу. 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ 

 Основною формою перевірки орфографічної та 

пунктуаційної грамотності абітурієнтів є контрольний 

текстовий диктант. 

Перевірці підлягають: 

o уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні 

правила і словникові слова, визначені для 

запам’ятовування; 

o уміння ставити розділові знаки відповідно до 

опрацьованих правил пунктуації; 

o уміння належним чином оформляти роботу. 

Перевірка диктантів здійснюється за традиційною 

методикою 

o Для диктанту використовується текст, доступний для 

розуміння учнів 9-го класу. 

o Обсяг текстів диктантів становить 160-180 слів з 

урахуванням як самостійних, так і службових частин 

мови. 

  

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких 

критеріїв: 

–  орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються 

однаково; 

–  виправляються, але не враховуються такі орфографічні та 

пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до 
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шкільної програми; на ще не вивчені правила; у словах з 

написанням, що не перевіряється, над якими не проводилася 

спеціальна робота; у відтворенні так званої авторської 

пунктуації; 

–  повторювані помилки (у слові, яке повторюється в 

диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; 

однотипні (помилки на те саме правило, але в різних 

словах) вважаються кількома помилками; 

–  розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до 

негрубих належать такі: 

o у винятках з усіх правил; 

o   у написанні великої літери в складних 

власних найменуваннях; 

o у випадках написання разом і окремо 

префіксів у прислівниках, утворених від 

іменників з прийменниками; 

o у випадках, коли замість одного розділового 

знака поставлений інший і якщо можлива 

інша інтонація; 

o у випадках, що вимагають розрізнення не і ні 

(у сполученнях не хто інший, як…; не що 

інше, як…; ніхто інший не…; ніщо інше 

не…); 

o пропуск одного зі сполучуваних розділових 

знаків або порушення їх послідовності; 

o заміна українських літер російськими; 

o  п’ять виправлень неправильного написання 

на правильне прирівнюються до однієї 

помилки; 

o  орфографічні та пунктуаційні помилки на 

неопрацьовані правила виправляються, але не 

враховуються. 
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НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ ДИКТАНТУ 

 Бали 
Кількість 

помилок 
Бали 

Кількість 

помилок 

1 
15-16 і 

більше 
7 4 

2 13-14 8 3 

3 11-12 9 1+1 (негруба) 

4 9-10 10 1 

5 7-8 11 1 (негруба) 

6 5-6 12 — 
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ЗРАЗКИ ДИКТАНТІВ 

 

Наш рідний край 

Хочеться сказати найтепліші слова про наш рідний 

край – нашу Черкащину. Тільки вимовиш це слово, як 

розгорнеться неозора повнота Дніпра, лани широкополі й 

зелень лісів. 

Наш край хліборобський, оспіваний у думах і піснях, 

звеличений у подвигах предків. Це – не тільки 

географічний, але й духовний центр України. Недарма його 

називають Шевченковим краєм, бо саме тут народився і 

пішов у світ тернистими стежками великий поет, щоб 

згодом навічно стати у бронзі на Чернечій горі у Каневі. 

Барвінкове місто на Дніпрі – знаний усіма Канів. Святиня 

українського народу, він став святинею багатьох 

слов’янських народів, місцем поклоніння пам’яті великого 

Кобзаря. 

Я згадую Холодний Яр, Суботів і Чигирин, де 

пролягли шляхи нашої історичної слави, де не раз бував 

Тарас Шевченко. А думка переносить мене далі, до 

Корсуня, де за часів Хмельниччини відбувалися знаменні 

події, котрі увійшли в історію України. 

Наша Черкащина – це Умань із дивовижної краси 

Софіївкою, це – Кам’янка, осяяна генієм Пушкіна і 

Чайковського. Це – земля наших дідів і батьків, щедро 

скроплена кров’ю і потом. Не пошкодуємо ж сил, щоб 

розквітав наш рідний край, щоб не тьмяніли сторінки його 

славної історії. 

 

172 сл. З газети 

 

Вживаннявеликоїбукви; тире міжпідметом і 

присудком; відокремлена прикладка.  
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Про рідну мову й пісню 

Десь далеко співають дівчата. Пісня летить на 

незримих крилах, пролітає крізь тебе й залишається в тобі. 

Мабуть, ніде в світі немає  таких пісень, і вже тільки 

заради цього варто народитися в цьому краї. Нез’ясненна 

туга сповиває мене, чогось мені стало тяжко кидати 

батьківщину, якесь провіщення торкнулося мого серця. Я 

слухав рідну пісню, рідну мову, й вона лилася, неначе 

ніжний струмок, у якому переплелися запахи калини, 

чебрецю, лепехи.  Я пив рідну мову, як п’є спраглий 

подорожній воду з криниці. Вона наповнювала мене не 

відомою раніше силою, в ній лунав і дзвін молота, і плакала 

скрипка,   чувся шепіт зірок в небі. Все ввібрала в себе моя 

мова. Все в ній є, вона живе й переливається, сміється й  

печалиться. Є в ній і піт, і кров, і прокльони плугатаря, й 

сирітський плач,  -  все в ній, як і має бути. І я подумав, що 

тепер, коли я піду, вона буде зі мною. І буде зі мною сестра 

і брати, батькова і материна могили. Мені є перед ким 

тримати звіт і ким дорожити. Людині визначено Богом 

місце народження, країна, небо, вона не може того 

поміняти, як не може поміняти себе саму. А якщо й поміняє, 

то не на краще, бо чуже ніколи не буває кращим за своє. 

 

185сл. За Ю. Мушкетиком, роман «Яса» 

 

Розділові знаки в складномуреченні та при однорідних 

членах речення. 
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Роздуми про долю 

Більше як пів року мандрував я по різних сторонах, 

набачився злого і доброго. 

Я йшов через села, полями і луками, відчував, що 

наповнююся новими думками, новими, не знаними досі 

почуттями, мовби вертаю в щось напівзабуте, втрачене чи 

розтрачене, мов знаходжу себе самого. Я наповнювався 

соняшниковим цвітом, сміхом дітей, рідною мовою. 

Наповнювався болями і стражданнями, без яких також 

немає людини, наповнювався надією, без чого нема 

майбутнього. 

Я бачив, що люд мій не ледачий, розумний, і 

хоробрості йому не забракло, тільки все те прибите, неначе 

цвіт на морозі, потоптане чужими чобітьми, одначе коріння 

не підтяте. Якби хоч раз доцвів цвіт, дозріло насіння! Воно 

б розлетілося по всій нашій землі й закущилося новим 

пагінням, нечутливим до морозів. 

Я вдихав запах пізніх гречок, милувався чорнобривою 

красою дівчат, козачою статурою парубків, слухав церковні 

дзвони, і все те входило мені в душу все глибше та глибше. 

Інколи я задумувався: чому тут стільки дорогого мені? 

Може, я з ним народився, а може, воно прийшло з 

дитинства й мучить мене, як спраглою думка про воду. 

Мабуть, все разом. Все разом, і все воно в мені, а без нього 

мене, справжнього, немає і немає світу. 

 

186 сл. Ю. Мушкетик, «Яса». 

 

Правописчасткине, прикметниківі дієприкметників. 

Уживаннявставнихслів, розділовихзнаків у складному 

реченні. 
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Слово про Шевченка 

Нашу Черкащину називають Шевченковим краєм, бо 

саме ця земля подарувала людству великого Кобзаря. У 

світі є люди, які підносяться над своїми епохами як 

вершини над пасмами гір. Таким був і Шевченко. Ми вічно 

йтимемо до вершини Шевченка, до вершини людської 

мудрості, совісті, нездоланної любові. 

Кріпак із забутого людьми і Богом села, де 

найбільшою культурною силою був напівп’яний дяк, він 

піднявся до висот людського духу. Шевченко став 

провісником нашої свободи, освітивши своїм іменем увесь 

подальший шлях українського народу. Водночас він був і 

залишається одним із найбільших світових поетичних 

геніїв. Його поезія була і є потрібною нам, бо в ній – усе 

наше життя. 

Народившись в убогій хатині поневоленого панщиною 

села, слово поета із материної сумної пісні виросло у 

пристрасний заклик до боротьби. І не зломили його ні 

каземати, ні заслання. Все поет зніс, щоб повернутися в 

Україну, щоб знову пробуджувати громадянську свідомість 

земляків. 

І сьогодні, суворо вдивляючись у наші обличчя з 

гранітного п’єдесталу на Чернечій горі у Каневі, він наче 

звертається до наших діянь на благо незалежної України. А 

слово його залишається таким же сучасним і мудрим, як і 

раніше. 

176 сл. З газети 

 

Розділові знаки в складному реченні; вживання великої 

букви. 
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Поклик життя 

День за днем гриміла канонада, спалахи ракет 

освітлювали небо. Тривожні дні й ночі злилися в одне 

безперервне ревіння й вибухи. Чекали, коли нарешті 

настане довгоочікувана тиша й мине страх.  Він 

безперестанку шугав над головами людей, стискував серце 

й породжував безнадію. Це був страх небезпеки, смерті й 

невідомості. 

І ось нарешті настав ранок тиші й спокою. Десь далеко 

ще гуркотіли гармати, чулися постріли. А поруч – 

напівспалені будинки, розбита військова техніка. Залізо, 

дерево, земля – все перемішане й спотворене вибухами 

снарядів. Люди виходили з  укриття, щоб побачити те, що  

колись було їхнім селищем і рідною домівкою. Дим  від 

згарищ в’їдався не тільки в очі, а й в душу: все було 

знищене, від селища нічого не залишилось. 

І раптом погляди людей звернулись до берізки на 

пагорбі. Молоденька, беззахисна, вона вистояла в бою. 

Стояла виструнчена, красива, мов юна дівчина в білому 

вбранні. Щоправда, кора  подекуди була пошкоджена 

осколками й кулями, але дерево аж сяяло життям, 

простягаючи гілля в синяву неба, наче кликало людей до 

миру й спокою. 

Берізка вижила, вистояла, щоб вселити людям надію 

на майбутнє. Це тендітне деревце виявилось сильнішим од 

смертоносного подиху війни. 

 

178 сл. Із періодичної преси. 

 

Розділові знаки в складному реченні; правопис 

префіксів. 

 

 
 

. 
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ПРОГРАМА 

вступного випробування з математики  

 

Програму для вступного екзамену розроблено з урахуванням 

чинної програми з математики/Математика. 5 – 9 класи. Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів з математики. Наказ 

МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні 

програми для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів»/. 
 

Програма з математики складається з трьох розділів. Перший з 

них містить перелік основних понять і фактів алгебри і геометрії, 

що їх повинні знати вступники; другий – теореми і формули, які 

треба знати і вміти доводити; третій – основні навички та вміння, 

які повинен мати студент. 
 

Програма спрямована на формування предметної математичної 

компетентності та враховує цілі, вимоги закладені в Державному 

стандарті. 
 

Для успішної участі у сучасному суспільному житті особистість 

повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та 

навичками їх застосувань до розв’язування практичних задач. 

Практична компетентність є важливим показником якості 

математичної освіти. Вона певною мірою свідчить про готовність 

молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів 

суспільної діяльності, до оволодіння професійною освітою. 
 

Вступний екзамен з математики – це форма контролю 

відповідності рівня випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів І - ІІІ ступенів, що отримали базову загальну середню 

освіту. 
 

Іспит проводиться в усній формі за білетами, які містять два 

теоретичних питання і одне практичне завдання. Питання 

охоплюють основний теоретичний матеріал з алгебри і геометрії. 

При відповіді на запитання білетів основна увага приділяється не 

лише засвоєнню математичних знань, а й виробленню вмінь 
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застосовувати їх до розв’язування практичних задач, оволодінню 

математичними методами. 
 

Оцінювання результатів навчальних досягнень під час 

складання вступного іспиту з математики здійснюється 

відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України. 
 

І. ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ 

 

Арифметика і алгебра 

1. Натуральні числа і нуль. Прості і 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. 

3. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу. 

4. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. 

Порівняння десяткових дробів. Додавання, віднімання, 

множення і 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 і від'ємних чисел. 

Додавання, віднімання, множення і ділення додатних і 

від'ємних чисел. 

6. Поняття про число як результат вимірювань. Раціональні числа. 

Запис раціональних чисел у 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. 
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10. Прямокутна система координат на площині, точки на площині. 

Координати (абсциса й 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 і 

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 з натуральним показником і його властивості. Степінь з 

цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд 

числа. Перетворення виразів зі степенями. 

19. Корінь n-го степеня та його властивості. Степінь з 

раціональним показником та його властивості. 

20. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n-го члена та 

суми n- перших членів прогресій. 

21. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. 

Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. 

Розв'язування раціональних рівнянь. 

22. Системи рівнянь. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь 

з двома змінними та його геометрична інтерпретація. 

Розв'язування найпростіших систем, одне рівняння яких 

першого, а інше – другого степеня. Розв’язування текстових 

задач за допомогою складання рівнянь, систем рівнянь. 
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23. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних 

нерівностей з однією змінною. Розв'язування нерівностей 

другого степеня з однією змінною. Розв’язування раціональних 

нерівностей, метод інтервалів. 

24. Функції. Область визначення і область значень функції. 

Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадання 

функції. Парні і непарні функції. 

25. Функції y=kx+b, y=kx, у=х
n
(n – натуральне число), 

y=k⁄x;y=ax
2
+bx+c, їх властивості і 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 і теореми. Поняття про обернену теорему. 

2. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і 

прямі, що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. 

Перпендикулярні прямі. Теореми про перпендикулярність і 

паралельність прямих. 

3. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів 

трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї. 

4. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. 

Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція та її 

властивості. 

5. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника, 

правильні многокутники і їх побудова. 

6. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості. 

7. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, 

описане навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. 

Коло, вписане в трикутник. 

8. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників. 

9. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників 

(без доведення). 

10. Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне 

перенесення. Приклади фігур, що мають симетрію. 

11. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки. 
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12. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. 

Відстань від точки до прямої. 

13. Величина кута та ЇЇ властивості. Вимірювання вписаних кутів. 

14. Довжина кола. Довжина дуги. 

15. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа 

прямокутника, трикутника, паралелограма, трапеції, ромба. 

Відношення площ подібних фігур. Площа круга та його частин. 

16. Синус, косинус і тангенс кута. 

17. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного 

трикутника. Теореми синусів і косинусів. 

18. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані 

між двома точками площини, заданими координатами. Рівняння 

прямої і кола. 

19. Вектор. Довжина і 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. 

 

II. ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ І ФОРМУЛИ 

Алгебра 
1. Основні правила додавання, віднімання, множення, ділення. 

2. Формула коренів квадратного рівняння. Розкладання 

квадратного тричлена на лінійні множники. 

3. Зведене квадратне рівняння. Теорема Вієтта. 

4. Розв'язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до 

лінійних. 

5. Розв'язування лінійних нерівностей і систем лінійних 

нерівностей. 

6. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь. 

7. Основна властивість дробу. Дії з дробами. 

8. Формули скороченого множення: ( а ± b )
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
 

(а+ b ) ( а - b ) = а
2
– b

2
 та ін. 

9. Теорема про відношення між середнім арифметичним і 

середнім геометричним. 

10. Властивості числових нерівностей. 
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11. Формула знаходження n-го члена арифметичної і геометричної 

прогресій. 

12. Формула знаходження суми n перших членів арифметичної і 

геометричної прогресій. 

13. Властивості квадратного кореня. 

 

Геометрія 

1. Основна властивість паралельних прямих. 

2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка. 

3. Ознаки паралельності прямих. 

4. Теорема про суму кутів трикутника. Зовнішні кути 

трикутника. 

5. Ознаки рівності, подібності трикутників. Існування 

трикутника, рівного даному. 

6. Теорема про існування і єдиність перпендикуляра до прямої. 

7. Теорема Фалеса. 

8. Радіус кола, описаного навколо трикутника і кола, вписаного 

в трикутник. 

9. Теорема про кут, вписаний в коло. Вимірювання кута, 

вписаного в коло. 

10. Дотична до кола та її властивість. 

11. Теорема Піфагора та наслідки з неї. 

12. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного 

трикутника. 

13. Значення синуса, косинуса кутів 0
0
, 30°, 45°, 60°, 90°. 

14. Основні тригонометричні тотожності:tgα = sinα/cosα;  

sin
2
α + cos

2
α =1; 1 + tg

2
α = 1/cos

2
α; 1+ ctg

2
α = 1/sin

2
α 

15. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції, ромба. 

16. Нерівність трикутника. 

17. Формула відстані між двома точками площини. 

 

III. ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ 
 

Вступник повинен: 

1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, 

десятковими і звичайними дробами; користуватися таблицями; 

визначати і користуватися масштабом. 
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2. Уміти виконувати тотожні перетворення основних 

алгебраїчних виразів (многочленів, дробово-раціональних 

виразів, які містять степені і корені), тригонометричних 

виразів. 

3. Будувати і читати графіки лінійної, квадратичної, степеневої 

функцій. 

4. Розв'язувати рівняння і нерівності першого і другого степенів, 

а також рівняння і нерівності, що зводяться до них; 

розв'язувати системи рівнянь та нерівностей першого і другого 

степенів і ті, що зводяться до них. 

5. Розв'язувати задачі за допомогою рівнянь і системи рівнянь. 

6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати 

найпростіші побудови на площині. 

7. Використовувати геометричні відомості при розв'язуванні 

алгебраїчних, а відомості з алгебри і тригонометрії — при 

розв'язуванні геометричних задач. 

8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і 

віднімання векторів, множення вектора на число) і 

використовувати їх при розв'язуванні практичних задач і вправ. 

9. Володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і 

площ, які використовуються для розв'язання різних практичних 

задач. 

10. Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при 

розв'язуванні задач на обчислення та доведення. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З 

МАТЕМАТИКИ 
 

До навчальних досягнень абітурієнтів з математики, які 

безпосередньо підлягають оцінюванню, належать: 

1) теоретичні знання, що стосуються  математичних понять, 

тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей 

математики; 

2) знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати 

у вигляді системи дій (правила, алгоритми); 

3) здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи 

діяльності відповідно до засвоєння правил, алгоритмів (наприклад, 



23 
 

виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати 

рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, 

досліджувати функцію на монотонність); 

4) здатність застосовувати набуті знання і вміння для 

розв’язування навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб 

такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) 

самому. 

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і 

способами діяльності виокремлюють такі навчальні досягнення з 

математики. 
 

Перший початковий рівень, коли у результаті вивчення 

навчального матеріалу абітурієнт: 

1) називає математичний об’єкт (вираз, формули, геометричну 

фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його 

зображення, опис, характеристика) запропонована йому 

безпосередньо; 

2) виконує елементарні завдання. 
 

Другий середній рівень, коли абітурієнт повторює інформацію, 

операції, розв’язує завдання за зразком. 
 

Третій достатній рівень, коли абітурієнт самостійно застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати математичні 

операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому 

знайомі, але зміст та умови виконання змінені. 
 

Четвертий високий рівень, коли абітурієнт здатний 

самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати 

план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому 

раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький 

характер. 

Оцінювання якості математичної підготовки абітурієнтів з 

математики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння 

теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного 

опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність 

до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і 

вправ.  
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НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
 

Оцінка 

за 

шкалою 

1 – 12 

балів 

Рейтин-

гова 

оцінка  

100 – 200 

балів 

Критерії оцінювання  

навчальних досягнень 

 

1 

 

70 

Розпізнає один із кількох запропонованих 

об’єктів (символів, виразів, геометричних 

фігур тощо), виділивши його серед інших. 

Зображує найпростіші геометричні фігури 

(малює ескіз). 

2 80 Виконує одно крокові дії з числами, 

найпростішими математичними виразами. 

3 90 Співставляє дані або словесно описані 

математичні об’єкти за їх суттєвими 

властивостями. 

 

4 

 

100 

Відтворює означення математичних понять 

і формулювання тверджень. Називає 

елементи математичних об’єктів. Формулює 

деякі властивості математичних об’єктів. 

5 110 Розв’язує завдання обов’язкового рівня за 

відомими алгоритмами з частковим 

поясненням 

 

6 

 

120 

Ілюструє означення математичних понять, 

формулювань теорем і правил виконання 

математичних дій власними прикладами. 

Самостійно розв’язує завдання 

обов’язкового рівня з достатнім 

поясненням. Записує математичний вираз, 

формулу за словесним формулюванням і 

навпаки. 

7 130 Знає залежності між елементами 

математичних об’єктів. Самостійно 

виправляє вказані йому помилки. Розв’язує 

завдання, передбачені програмою, без 

достатніх пояснень. 
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8 140 Частково аргументує математичні 

міркування й розв’язання завдань 

9 155 Виправляє допущені помилки. Повністю 

аргументує обґрунтування  математичних 

тверджень. Розв’язує завдання з достатнім 

поясненням. 

 

10 

 

170 

Усвідомлює нові для нього математичні 

факти, ідеї, вміє доводити передбачені 

програмою математичні твердження з 

достатнім обґрунтуванням. Розв’язує 

завдання з повним поясненням і 

обґрунтуванням. 

 

11 

 

185 

Вільно і правильно висловлює відповідні 

математичні міркування, переконливо 

аргументує їх. Знає передбачені програмою, 

основні методи розв’язання завдання і вміє 

їх застосовувати з необхідним 

обґрунтуванням. 

 

12 

 

200 

Виявляє варіативність мислення і 

раціональність у виборі способу розв’язання 

математичної проблеми. Вміє 

узагальнювати й систематизувати набуті 

знання. Здатний до розв’язування 

нестандартних задач і вправ. 

 

 

 

 

ЗРАЗКИ 

розв’язування практичних завдань до вступних 

екзаменаційних білетів зМАТЕМАТИКИ 

 

1. Задача  

З точки кола, довжина якого дорівнює 13 Псм, опущено 

перпендикуляр на його діаметр. Обчислити довжини відрізків, на 

які він ділить діаметр, якщо довжина перпендикуляра =6 см.  
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ММ 

 

 

 

 

М 

                      N 
 

 

 

 
                                     К 

                     Р 

 

Розв’язання: 

Нехай МК – діаметр кола. З точки N, 

яка лежить на колі, опустимо 

перпендикуляр NP на діаметр МК. 

За умовою NP = 6см. Вписаний кут 

МNК, що спирається на діаметр МК, 

прямий. З трикутника МNК  

(< МNК = 900) NP2= МР • РК (1)  

(за співвідношенням висоти прямо-

кутного трикутника і проекції катетів 

та гіпотенузу). 

Довжина кола дорівнює 13πсм,  

тому 13π=π • МК, МК = 13 см. Нехай 

МР = х, тоді РК = 13 – х. 

Згідно рівності (1), маємо: 

62= х•(13-х); х2-13х+36=0. Звідси х = 4 або х = 9.  

Якщо МР = 4см, то РК = 9 см;якщо МР = 9см, то РК = 4 см. 

Відповідь: 4см, 9 см. 

 

 

2.Розв’язати систему нерівностей:    2х + 3 > 4х – 13, 

6х – 1 > 11. 

 

 

 

Розв’язання: 

  2х + 3 > 4х – 13,     16 > 2х,        х < 8 

  2 < х < 8. 

  6х – 1 > 11;              16х > 12;      х > 2; 

 

 

х 
0 2                           8           

Відповідь: 2 < х < 8. 

 

 

М 
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3.Розв’язати нерівність: .
4

3

5

4






х

х
 

Розв’язання: 

;0
5)-4(х

7х - 31
 ;0

5)-4(х

153х-4х-16
 ;0

4

3

5-х

х-4
 ;

4

3

5

x4









х
 

 

(31-7х) • (х - 5) < 0; 

(7х - 31) • (х - 5) > 0; 

(7х - 31) • (х - 5) = 0; 

5 хабо 
7

3
4 21 х

 

                                    +                              +                        х 

               0            
7

3
4               -            5                        

 5 х або 
7

3
4x   

Графік функції у = (7х-31)•(х - 5) перетинає вісь абсцис в 

точках 5 хі 
7

3
4 21 х . Вітки параболи направлені вгору. 

Отже, (7х - 31) • (х - 5)>0 при 5 хабо 
7

3
4 х . 

Відповідь:  . ;5)
7

3
 4;(   

4.Задача  

Периметр ромба 200 см, а діагоналі відносяться як 7:24. Обчислити 

площу ромба.  

 

          В                                                С 

 

 
                        О 

 

 

А                                                  D 

 

Розв’язання: 

Нехай АВСD – ромб, периметр 

якого 200 см. АС і ВD – діагоналі 

ромба перетинаються в точці О, 

причому ВD:АС = 7:24. 

РАВСD = 4АВ, АВ = 200 : 4=50 (см).  

Позначимо ВD = 7х, АС = 24х, тоді 

ОВ = 3,5х, АО = 12х (х > 0)  

(< АОВ = 900, бо АСВD).  
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За теоремою Піфагора в трикутнику АОВ 

АВ2 = АО2 + ОВ2; 

502 = (12х)2 + (3,5х)2; 

2500 = 144х2 + 12,25х2; 

2500 = 156,25х2; 

х2= 16; 

х = 4 або х = -4 не задовольняє умови задачі.  

Тоді ВD = 7• 4 = 28 (см) 

  АС = 24 • 4 = 96 (см) 

Площа ромба ).(13442896
2

1

2

1
  S 2смBDAC   

 

Відповідь: 1344 см2 

 

5. Виконати дії: .
2

1
22

ав

ва 
  

Розв’язання: 

.
2

)(

2

)2(

2

)2(

2

2

2

)(2

22

2

2
1

22222

22222222

ав

ва

ав

вава

ав

ваав

ав

ваав

ав

ваав

ав

ва

ав

ав

ав

ва
























 

Відповідь: .
2

)( 2

ав

ва 
  

 

6. Обчислити раціональним способом:
22

22

312893189

1248




 

Розв’язання: 

.
20

3

120

18

120120

6036

120

6036

)3189(

)1248()1248(

312893189

1248
2222

22




















 

Відповідь: .
20

3
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7. Розв’язати рівняння: 6х + 8х2 – 9=0 

Розв’язання: 

Запишемо рівняння в стандартному вигляді: 8х2 + 6х – 9=0 

D = 62 – 4(-9) • 8 = 36 + 288 = 324. 

;18324D ;
16

3246



х  

;
4

3

16

12

16

186
1 


х  

.
2

1
1

2

3

16

24

16

186
2 





х  

Відповідь: ;
4

3
1 х .

2

1
12 х  

 

8.Розв’язати рівняння: (2х - 7) (х+3) = 0 

 

Розв’язання: 

(2х – 7)(х+3)= 0 

2х – 7 = 0 або х + 3 = 0 

х = 3,5 або х = – 3  

Відповідь: {3,5; – 3} 

 

9. Розв’язати нерівність: 2(4х  – 1) – 5х < 3х + 5  

 

Розв’язання: 

2(4х – 1) – 5х < 3х+5; 

8х – 2– 5х < 3х + 5; 

8х – 5х – 3х < 5+2; 

3х – 2 < 3х+5; 

3х – 3х < 0 

0 · х < 7. 

Оскільки 0 · х < 7, для будь-яких значень х, то значення 

виразу 3х – 2 завжди менше від значення виразу 3х + 5. 

Відповідь: х – будь-яке число.  

 

10.Розв’язати нерівність: 0
2

4






х

х
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Розв’язання: 

Дана нерівність рівносильна сукупності двох систем:  

1)   4;2(

2

,4

;0 2

;04


























х

х

х

х

х

 

 

                                                                                               х 

                                                         – 2        0                   4 

 

2) 
















2

,4

;0 2

;04

х

х

х

х
    –  система розв’язків не має. 

 

                                                                                                                       х 

                         – 2           0        4 

Відповідь: (-2; 4]. 

 

11.Розв’язати нерівність: |х – 3| >5 

 

Розв’язання: 

Дана нерівність рівносильна сукупності двох нерівностей: 

1) х – 3 > 5;     х > 8. 

2) – (х – 3) > 5;  

    х – 3 < – 5;                                                                                           

     х < – 2                                                                                                   х       

                                                                  -2       0        8 

Відповідь: (– ; – 2) (8;+ )    

 

12. Розв’яжіть нерівність: 2х2 +13х – 7>0 

 

Розв’язання: 

2х2 + 13х – 7 > 0. 

2х2 + 13х – 7 = 0. 

D = 169 + 56 – 225 = 152; 
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7
4

1513

;
2

1

4

1513

2

1











х

х

 

Графік функції у = 2х2 + 13х – 7 перетинає вісь абсциси в точках 

.7 хі 
2

1
21 х Вітки параболи направлені вгору.  

Отже, 2х2 + 13х – 7 > 0 при х < – 7 і х >
2

1
. 

 

                  +                          +                                                             х 

                    -7           –    0    
2

1
 

Відповідь:   .;
2

1
7; 








x  

 

13. Розв’язати рівняння: 9х4 – 10х2 + 1 = 0 

 

Розв’язання: 

Позначимо х2 = у, одержимо  

9у2 – 10у + 1 = 0 

D = 100 – 36 = 64; .864   

;1
18

810
у ;

;18

810
12,1 





у ;

9

1

18

2

18

810
2 


у  

         Повертаємось до заміни:  

;
9

1
 x 1 22  абох .

3

1
 x 1  абох  

Відповідь: х1 =1, х2 = -1, 
3

1
   ,

3

1
43  хх . 

 

14. Розв’яжіть нерівність методом інтервалів: (х+8)·(х – 5) > 0. 

 

Розв’язання: 

Знайдемо нулі функції:    у = (х + 8)·(х – 5),                                         

(х + 8)·(х – 5) = 0,          х1= – 8;  х2= 5. 
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Знайдемо знаки функції у проміжках 

 

 

                    +                                             +                                      х 

                   -8                    0               5 
                                      – 

 

Відповідь:     .;58; х  

 

 

15. Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної 

прогресії:3; – 6;… 

 

Розв’язання: 

Знаходимо знаменник геометричної прогресії: q = (– 6):3 = – 2. 

За формулою суми 
1 - q

)1 - q(b
S

n

1
n   знаходимо S5.  

33
3

)33(3

1-2-

1) - ((-2) 3
S  ;

1

)1( 5

5

5

1
5 














q

qb
S . 

Відповідь: S5 =33. 

 

 

16. Знайдіть десятий член арифметичної прогресії: 2,3; 1; … 

 

Розв’язання: 

1) Знаходимо різницю прогресії: d = 1 – 2,3 = – 1,3. 

2) Для знаходження десятого члена прогресії скористаємось 

формулою п-го члена арифметичної прогресії: an = a1 + d (n-1).  

Підставляючи у формулу дані а1= 2,3; d = – 1,3; n = 10; 

одержимо: 

а10 = 2,3 + (– 1,3) · (10 – 1); 

а10 = 2,3 + (– 11,7) = – 9,4. 

Відповідь: – 9,4. 
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