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ПРОГРАМА

проведення вступних випробувань
у формi iндивiдуальнЫ усноТ спiвбесiди

для вступу на нанчання за освiтньо-професiйним
ступенем рiвнем фахового молодшого бакалавра

на основi базовот середньоУ освiти



Передмова

Iндивiдуальна усна спiвбесiда — форма вступного випробування, яка
передбачас очне або дистанцiйне (за рiшенням закладу освiти) оцiнювання
пiдготовленостi (оцiнювання знань, умiнь та навичок) вступника з двох
предметiв (укратнська мова та математика), за результатами якоТ
виставлясться одна позитивна оцiнка за шкалою 100-200 (з кроком в один
бал) або ухвалюеться рiшення про негативну оцiнку вступника
(‘хнезадовiльно»).

Програму з украУнськоТ мови розроблено з урахуванням чинних програм
з украУнсько’i для 5-9 класiв I вказiвок Мiнiстерства освiти i науки УкраТни.

Програму з математики розроблено з урахуванням чинних програм з
математики для 5-9 класiв I вказiвок Мiнiстерства освiти i науки УкраТни.



УКРАУНСЬКА МОВА
Матерiал розподiлено за такими роздiлами: «УкраУнська мова»

(«Фонетика. Графiка», «Лексикологiя. Фразеологiю>, «Будова слова.
Словотвiр», «Морфологiя», «Синтаксиси», «Стилiстика», «Орфоепiя»,
‘хОрфографiя», (<Пунктуацiя)*, «Розвиток мовлення»).

1. Фонетика i графiка. Орфоепiя i орфографiя

Звуки. Голоснi i приголоснi звуки. Приголоснi твердi i м’якi. Подовженi
звуки.
Букви й iншi графiчнi засоби. Алфавiт. Спiввiдношення звукiв i букв. Звукове
значення букв я, ю, е, У, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.
Склад. Наголос.
Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоення букв на позначення
подовжених м’яких приголосних та збiгу однакових приголосних звукiв.
Спрощенкя. Чергування голосних i приголосних. Написання слiв
iншомовного походження.

2. Будова слова, словотвiр i орфографiя

Основнi способи словотворення в украТнськiй мовi: префiксальний,
суфiксальний, префiксно-суфiксальний, безафiксний, складання слiв або
основ, перехiд з одниеУ частини мови в iншу.
Вимова i правопис префiксiв пре-, npu-, npi-. Найпоширенiшi випадки
чергування голосних звукiв у коренях слiв: о-а, е-4 е-”. Чергування о, е з i
пiсля ж, ч, ‘а, щ, та г, к, х у коренях слiв. Чергування приголосних звукiв.
Сполученi о,е в складних словах. Написанкя слiв з лiв-.
Правопис складних i складноскорочених слiв.

3. Лексика i фразеологiя

Поняпя про лексику. Лексичне значення слова. Однозначнi I багатозначнi
слова. Пряме I переносне значення слiв. Синонiми, антонiми. дiалектнi слова.
Запозиченi слова.
Iншомовна лексика. Професiйнi слова. Неологiзми. Фразеологiзми, Ух
синтаксична роль.

4. Морфологiя i орфографiя

Iменник як частина мови: загальне значення, морфологiчнi ознаки,
синтаксична роль. Iменники, що означають назви iстот i неiстот. Велика
буква I лапки у власних назвах. Написання I вiдмiнювання прiзвищ, iмен та
iмен по батьковi.
Рiд, число, вiдмiнки iменникiв. Типи вiдмiн iменникiв. Незмiннi iменники.
Способи творення iменникiв.
Правопис вiдмiнкових закiнчень iменникiв. Правопис найуживанiших
суфiксiв.



Прикметник як частина мови: загальне значения, морфологiчнi ознаки,
синтаксична роль.
Якiснi, вiдноснi та присвiйнi прикметники. Повнi i короткi форми
прикметникiв. Ступенi порiвняння прикметникiв, Ух утворення.
Вiдмiнювання прикметникiв. Сгiособи творення прикметникiв.
Правопис вiдмiнкових закiнчень та найважливiплiх суфiксiв прикметникiв.
Написання складних прикметникiв. Написання прiзвищ прикметниковоУ
форми.

Числiвник як частина мови: загальне значення, морфологiчнi ознаки,
синтаксична роль. Числiвники кiлькiснi (на означення цiлих чисел, дробовi i
збiрнi) i порядковi. Числiвники простi, складнi i складенi.
Вiдминювання кiлыdсних I порядкових числiвникiв.
Правопис числiвникiв.

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологiчнi ознаки,
синтаксична роль. Розряди займенникiв. Вiдмiнювання займенникiв.
Правопис займенникiв (н, в особових займенникiв 3-i’ особи, пiсля
гiрийменникiв, дефiс у неозначених займенниках, Hi у загiеречених
займенниках).

дiсслово як частина мови: загальне значення, морфологiчнi ознаки,
синтаксична роль. Особливi форми дiеслова — дiсприслiвник, дiеприкметник.
Неозначена форма дiеслова. Способи дiеслiв (дiйсний, умовний, наказовий).
Часи дiсслiв. дiеслова I i II дiевiдмiн. Безособовi дiеслова. Способи творення
дiеслiв. Правопис дiеслiв. Безособовi дiеслiвнi форми на —но, -пго.

дiсприкметник як особлива Форма дiсслова: загальне значення, морфологiчнi
ознаки, синтаксична роль. Активнi i пасивнi дiеприкметники, Ух творення.
Вiдмiнювання дiеприкметникiв. дiсприкметниковий зворот.
Правопис дiеприкметникiв.

дiеприслiвник як особлива Форма дiеслова: загальне значення, морфологiчнi
ознаки, синтаксична роль. доконаний I недоконаний вид дiеприкметникiв, Ух
творення.
Вiдмiнювання дiеприкметникiв.
Дiеприслiвниковий зворот.
Правопис дiеярислiвникiв.

Прислiвник як чаdина мови: значення, морфологiчнi ознаки, синтаксична
роль. Ступенi порiвняння прислiвникiв. Способи Ух творення.
Розряди прислiвникiв.
Правопис прислiвникiв. Букви н i нп у прислiвниках. Не i iii з
прислiвниками, и та i в кiнцi прислiвникiв. дефiс у прислiвниках.
Написання прислiвникiв разом I окремо.



Прийменник. Непохiднi I похiднi прийменники. Правопис прийменникiв
разом I окремо.

Сполучник. Сполучники сурядностi I пiдрядностi. Правопис сполучникiв
разом i окремо.

Частка. Формотворчi, заперечнi та модальнi частки. Написання часток бо, но,
то, от, таки. Не з рiзними частицами мови.

5. Синтаксис i пунктуацiя

Словосполучення. Будова I види словосполучень за способом вираженкя
головного слова.
Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi,
спонукальнi. Окличнi речення. Члени речення (пiдмет i присудок; присудок
простий i складений; додаток, означення, обставини) i способи Ух вираження.
Прикладка як рiзновид означення. Порiвняльний зворот.
Роздiловi знаки в кiнцi речення. Тире мiж пiдметом I присудком. Роздiловi
знаки при прикладах I порiвняльних зворотах.
Речення двоскладнi i односкладнi. Рiзновиди односкладних речень. Повнi i
неповнi реченця.
Однорiднi члени речення. Узагальнююче слово при однорiдних членах
речення. Однорiднi й неоднорiднi означення.
Роздiловi знаки при одНорiдних членах речення.
Звертання I вставнi слова (словосполучення, речення). Роздiловi знаки при
них.
Вiдокремленi другоряднi члени речення, в тому числi уточнюючi.
Роздiловi знаки при вiдокремлених членах речення.
Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення.
Складнопiдрядне речення iз сполучниками I сполучними словами. Основнi
види пiдрядних речень. Складне речення з кiлькома пiдрядними.
Роздiловi знаки в складносурядному i складнопiдрядному реченнях.
Безсполучникове складне речення. Роздiловi знаки у безсполучниковому
складному реченнi.
Складне речення з рiзними видами сполучникового I безсполучникового
зв’язку. Роздiловi знаки в ньому.
Пряма й непряма мова. Цитата. дiалог.
Роздiловi знаки при прямiй мовi, цитатi, дiалозi.

6. Стилiстика .

Стилi мовлення (розмовний, науковий, художнiй, публiцистичний, офiцiйно
дiловий), Ух основнi ознаки, функцiт.



МАТЕМАТИКА

Програма з математики для вступникiв до коледжу складаеться з трьох
роздiлiв.

Перший з них мiстить перелiк основних математичних понять i фактiв,
якими повинен володiти вступник (вмiти правильно Ух використовувати при
розв’язаннi задач).

У другому роздiлi вказано теореми, на якi треба вмiти посилатись.
У третьому роздiлi перелiчено основнi математичнi вмiння i навички,

якими мае володiти вступник.

1. Основвi iиатематичнi поняпя i факти
Арифметика i алгебра

1. Натуральнi числа i нуль. Простi i складенi числа. дiльник, кратне.
Набiльший спiльний дiльник. Найменше спiльне кратне. Ознаки
гтодiльностi на 2,3,5,9,10. Системи числення.

2. Цiлi числа. Рацiональнi числа, Ух додавання, вiднiмання, множення,
дiлення. Порiвняння рацiональних чисел.

З. дiйснi числа, Tx запис у виглядi десяткового дробу. Читання, запис та
дiУ з десятковими дробами. Скiнченнi i нескiнченнi, перiодичнi i
неперiодичнi десятковi дроби.

4. Звичайнi дроби. Порiвняння звичайних дробiв. Правильний i
неправильний дрiб. Цiла та дробова частина числа. Основна
властивiсть дробу. Скорочення дробу. Середне арифметичне i
геометричне чисел. Основнi задачi на дроби.

5. Поняпя npo iррацiональнi числа.
6. Зображення чисел на прямiй. Модуль числа, його геометричний змiст.
7. Числовi вирази. Вирази iз змiнними. Тотожнi перетворенют

рацiональних алгебраУчних виразiв.
8. Поняпя про пряму та обернену пропорцiйну залежностi мiж

величинами. Види дiаграм.
9. Вимiрювання величин. Наближене значения числа. Округлення чисел.

Абсолютна та вiдносна похибки наближеного значенкя числа.
Виконання арифметичних дiй над наближеними значеннями чисел.

10.ПропорцiУ. Основна властивiсть пропорцiУ. Розв’язування задач за
допомогою пропорцiй. Простi I складенi задачi.

11 .Степiнь з натуральним показником I його властивостi. Степiнь с цiлим
показником i його властивостi. Стандартний вигляд числа.
Перетворення виразiв iз степенями.

12.Квадратний корiнь. Арифметичний квадратний корiнь. Властивостi
квадратних коренiв. Наближене значения квадратного кореня.

1З.Прямокутна система координат на площинi. Координати точки
(абсциса I ордината). Формула вiдстанi мiж двома точками площини,
заданими координатами. Координата середини вiдрiзка.

14.Одночлен I многочлен. дiУ над ними. Многочлен з однiею змiнною.
Корiнь многочлена ( на прикладi квадратного тричлена). Степiнь



многочлена. додавання, вiднiмання i мНоження многочленiв.
Роэкладання многочлена на множники.

15.Рiвняння. Розв’язування рiвнянь, коренi рiвкяння. Рiвносильнi
рiвняння, Бiквадратнi рiвНяння. Графiк рiвняния з двома змiнними.

16.Числовi нерiвностi та Ух властивостi. Почленне додавання та множення
числових нерiвностей. Лiнiйна нерiвнiсть з одним невiдомим.
Розв’язування нерiвностей другого степеня з однiсю змiнною.
Розв’язування iррацiональних нерiвностей, метод iнтервалiв.

17.Системи рiвнянь i системи нерiвностей (рацiональнi i
тригонометричнi). Розв’язування систем. Коренi системи. Рiвносильнi
системи рiвнянь.

1 8.Арифметична та геометрична nporpeciY. Формула знаходження n-ro
члена та суми n перших членiв прогресiй. Нескiнченна спадна
геометрична прогресiя та Ti сума.

19.Поняпя функцiУ. Способи заданяя фунNцiТ. Область визначення,
область значень функцiУ. Перетворення графiкiв функцiй.

20.Графiк функцiУ. Эростання i спадання функцiУ: перiодичнiсть, парнiсть,
непарнiсть функцiУ. Графiчне розв’язання рiвнянь, нерiвностей.

21. Означення i основнi властивостi функцiй: лiнiйноУ у = kx + b,
квадратичноТ у = ах2 + bx + с, степеневоУ у = х” (п е Z) та Ух графiки.

Геометрiя
1. Початковi поняпя планiметрiУ (точка, пряма, промiнь, вiдрiзок, ламана,

довжина вiдрiзка). Геометричнi фiгури. Паралельнi i перпендикулярнi
прямi. Поняпя про аксiоми i теореми. Поняпя про обернену теорему.

2. Кут, величина кута. Сумiжнi i вертикальнi кути та Ух властивостi. Кути,
утворенi внаслiдок перетину прямих, що перетинаються сiчною, а
також при перетинi паралельних прямих сiчною.

З. Трикутник. Медiана, бiсектриса, висота трикутника, Ух властивостi.
Чотири визначнi точки трикутника. Види трикутникiв. Спiввiдношеныя
миж сторонами та кутами прямокутного трикутника. Теорема синусiв,
косинусiв. Середня лiнiя трикутника.

4. Kono i круг. Центр, дiаметр, радiус, хорди, сiчнi кола. Залежнiсть мiж
вiдрiзками у колi. дотична до кола. Сектор, сегменти. довжина кола i
довжина дуги кола.

5. Центральнi i вписанi кути, У властивостi. Коло, вписане в трикутник.
Коло, описане навколо трикутника. Величина кута та Ti властивостi.
Вимiрювання вписаних кутiв. Градусна i радiанна мiра кута.

6. Геометричне мiсце точок. Метод ГМТ.
7. Поняпя про рiвнiсть фiгур. Ознаки рiвностi трикутникiв.
8. Поняпя про подiбнiсть фiгур. Ознаки подiбностi трикутникiв.
9. Прямокутна система координат на площинi. Формула вiдстанi мiж

двома точками площини, заданими координатами, координати
середини вiдрiзка. Графiк i рiвняння прямоУ i кола. довжина вiдрiзка та
U властивостi. Вiдстань вiд точки до прямоУ.



1О.Вектор. Абсолютна величина i напрям вектора. Кут миж векторами.
Колiнеарнi вектори. Сума векторiв та П властивостi. добуток вектора
на число та його властивостi. Роэкладання вектора за осями координат i
двома не колiнеарними векторами. Координати вектора. Скалярний

• добуток векторiв та його властивостi. Проекцiя вектора на oci
координат.

11 .Чотирикутник, паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапецiя; Ух
елементи i основнi властивостi.

12 .Многокутник: верлiини, сторони, дiагоналi многокутника. Правильнi
многокутники та Ух побудова.

13 .Поняття про площi, основнi властивостi площ. Гlлоща трикутника,
паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба, трапецiУ. Вiдношення
площ подiбних фiгур. Hлоща круга та його частин.

14.Рух, його властивостi. Види симетрiй, поворот, паралельне
перенесення.

II.Основнi теореми i формули
А.пгебра

1. Основнi правила додавання, вiднiмання, множення, дiлення.
2. Формула коренiв квадратного рiвняння. Розкладання квадратного

трячлена на лiнiйнi множники.
3. Зведене квадратне рiвняння. Теорема Вiепа.
4. Розв’язування лiнiйних рiвнянь i таких, що зводяться до лiнiйних.
5. Розв’язування лiнiйних нерiвностей I систем лiнiйних нерiвностей.
6. Розв’язування систем двох лiнiйних рiвнянь.
7. Основна властивiсть дробу. ди з дробами.
8. Формули скороченого множення.
9. Теорема про вiдношенкя мiж середнiм арифметичним i середнiм

геометричним’
1 О.Властивостi числових нерiвностей.
11 ‚Формула знаходження п-го члена арифметичноУ I геометричноТ

прогресiй.
12.Формула знаходження суми п перших членiв арифметичноУ I

геометричноУ прогресiй.
13 .Властивостi квадратного хорони.

Геомепiрiя
1. Основна властивiсть паралельних прямих.
2. Властивостi точок, рiвновiддалених вiд кiнцiв вiдрiзка.
3. Ознаки паралельностi прямих. .

4. Теорема про суми кутiв трикутника. Зовнiшнi кути трикутника.
5. Ознаки рiвностi, подiбностi трикутникiв. Iснування трикутника,

рiвного даному.
6. Теорема про iснування i сднiсть перпендикуляра до прямоТ.
7. Теорема Фалеса.
8. Радiус кола, описаного навколо трикутника I кола, вписаного в

трикутник.



9. Теорема про кут, вписаний в коло.
1О.дотична до кола та Ti властивiсть. Вимiрювання кута, вписаного в коло.
11 .Теорема Пiфагора та наслiдки з неТ.
12.Спiввiдношення мiж сторонами i кутами прямокутного трикутника.
13.Значення синуса, косинуса кутiв 00,30 450600900

14. Основнi тригонометричнi тотожностi:
sinu 2 2 2 1 2 1

tanu= , sin u+cos u=1, 1+tan u= 2 1+cot ~=

cosa cos а sin а
15.Формули площ паралелограма, трикутника, трапецiТ. Формула Герона.
16. Нерiвнiсть трикутника.
17. Формула вiдстанi мiж двома точками площини.

IlL Основнi вмiнни I навички

Вступник повинен:
1. Виконувати арифметичнi дiТ над натуральними числами, десятковими i

звичайними дробами; користуватися калькулятором i таблицями;
визначати i користуватися масштабом.

2. Умiти виконувати тотожнi перетворення основних алгебраТчних
виразiв (многочленiв, дробово-рацiональних виразiв, якi мiстять
степенi i коренi), тригонометричних вираз.iв.

3. Будувати i читати графiки лiнiйноТ, квадратичноТ, степеневоТ функцiй.
4. Розв’язувати рiвняння I нерiвностi першого i другого ступенiв, а також

рiвняння I нерiвностi, що зводяться до них; розв’язувати системи
рiвнянь та нерiвностей першого i другого ступенiв I тi, що зводяться до
них.

5. Розв’язувати задачi за допомогою рiвнянь i систем рiвнянь.
6. Зображати геометричнi фiгури на площинi I виконувати найпростiшi

побудови на площинi.
7. Використовувати геометричнi вiдомостi при розв’язуваннi

алгебраТчних задач, та вiдомостi з алгебри i тригонометрiТ — при
розв’язуваннi геометричних задач.

8. Виконувати на площинi операцiТ над векторами (додавання I
вiднiмання векторiв, множення вектора на число) i використовувати ix
при розв’язуваннi практичних задач I вправ.

9. Володiти навичками обчислення довжин, кутiв I площ, якi
використовуються для розв ‘язання практичних задач.

1О.Умiти застосовувати властивостi геометричних фiгур при розв’язуваннi
задач на обчислення I доведення.


