
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ ‘ НАУКИ УКРАУНИ
ЕЩОКРЕМЛЕний СТРУКТУРНИЙ ПЩРОЗДIЛ
кIВАНО-ФРАНКIВСЬКИй ФАХОВИЙ КОЛЕдЖ

ЛЬВТВСЬКОГО НАЩОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

ую
к еджу

Б. А. Костюк

ПРОГРАМА

проведення вступних випробувань
у формi iндивiдуальноУ усноТ спiвбесiди

для вступу на навчаiшя за освiтньо-професiйним
ступенем рiВнеМ фахового молодшого бакалавра

на основi повноТ загальноТ ссредньоУ освiтп



Передмова

Тндивiдуальна 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 (украУнська мова та математика), за результатами якоТ
виставляеться одна позитивна оцiнка за шкалою 100-200 (з кроком в один
бал) або ухвалюсться рiшення про негативну оцiнку вступника
(«незадовiльно»).

Програму з украТнськоТ мови розроблено з урахуванкям чинних програм
з украУнськоТ мови для 5-11 класiв i вказiвок Мiнiстерства оовiти i науки, а
також Центру зовнiшнього незалежного оцiнювання.

Програму з математики розроблено з урахуванням чинних програм з
математики для 5-11 класiв i вказiвок Мiнiстерства освiти i науки, а також
Центру зовнiшнього незалежного оцiнювання.



укрлiнськл моВА
Матерiал програми розподiлено за такими роздiлами: (<УкраУнська мова»

(«Фонетика. Графiка», ‘хЛексикологiя. Фра.зеологiя», <‘Будова слова.
Словотвiр», «Морфологiя», «Синтаксиси», «Стилiстика», «Орфоепiя»,
«Орфографiя», «Пунктуацiя», «Розвиток мовлеш-iя»).

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.
Спрощення. Чергування голосних i приголосних. Написання слiв
iншомовного походження.

2. Будова слова, словотвiр I орфографiя

Основнi способи словотворення в украУнськiй мовi: префiксальний,
суфiксальний, префiксно-суфiксальний, безафiксний, складання слiв або
основ, перехiд з однiеТ частини мови в iншу.
Вимова i правопис префiксiв пре-, np”-, npi-. Найпоширенiшi випадки
чергування голосних звукiв у коренях слiв: о-а, е-4 е-и. Чергування о, е з i
nicnu ж, ч, ‘а, щ, та г, к, х у коренях слiв. Чергування приголосних звукiв.
Сполученi о,е в складних словах. Написаняя слiв з пiв-.
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 яорiвияння прикметникiв, Ух утворення.
Вiдмiнювання прикметникiв. Способи творення прикметникiв.
Правопис вiдмiнкових закiнчень та найважливiших суфiксiв прикметникiв.
Написання складних прикметникiв. Написання прiзвищ прикметниковоУ
форми.

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

Займенник як частина мови: загальне значения, морфологiчнi ознаки,
синтаксична роль. Розряди займенникiв. Вiдмiнюваиня займенникiв.
Правопис займенникiв (н в особових займенниках 3-У особи пiсля
приЙменникiв, дефiс у неозначених займенниках, ni у заперечних
займенниках).

дiсслово як частина мови: загальне значения, морфологiчнi ознаки,
синтаксична роль. Особливi форми дiеслова — дiеприслiвник, дiеприкметник.
Неозначена форма дiеслова. Способи дiеслiв (дiйсний, умовний, наказовий).
Часи дiеслiв. дiеслова I i II дiсвiдмiн. Безособовi дiсслова. Способи творення
дiсслiв. Правопис дiеслiв. Безособовi дiсслiвнi форми на —но, -то.

дiсприкметник як особлива форма дiсслова: загальне значения, морфологiчнi
ознаки, синтаксична роль. Активнi I пасивнi дiеприкметники, Ух творення.
Вiдминювання Дiеприкметникiв. дiеприкметниковий зворот.
Правопис дiЕ!прикметникiв.

дiеприслiвник як особлива форма дiсслова: загальне значення, морфологiчнi
ознаки, синтаксична роль. доконаний I недоконаний вид дiеприслiвникiв, Ух
творення. Вiдмiнювання дiсприкметникiв. дiсприслiвниковий зворот.
Правопис дiеприслiвникiв.

Прислiвник як частина мови: значення, морфологiчнi ознаки, синтаксична
роль. Ступенi порiвняння прислiвникiв. Способи Ух твореная.
Розряди прислiвникiв.
Правопис прислiвникiв. Букви ‘я I н” у прислiвниках. Не I ni 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. Написанют часток бо, но,
‘по, от, таки, Не з рiзними частинами мови.

5. Синтаксис i пунктуацiя

Словосполучения. Будова i види слОвосполучень за способом вираженяя
головного слова.
Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi,
спонукальнi. Окличнi реченюi. Члени речення (пiдмет i присудок; присудок
простий i складений; додаток, означення, обставини) i способи Ух вираженяя.
Прикладка як рiзновид означення. Порiвняльний зворот.
Роздiловi знаки в кiнцi речення. Тире мiж пiдметом i присудком. Роздiловi
знаки при прикладах I порiвкяльних зворотах.
Речення двоскладнi I односкладнi. Рiзновиди односкладних речень. Повнi I
неповнi речення.
Однорiднi члени речення. Узагальнююче слово при однорiдних членах
речення. Однорiднi й неоднорiднi означенкя.
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 реченкя. 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.

б. Стилiстика
Стилi мовлення (розмовний, науковий, художнiй, публiцистичний, офiцiйно
дiловий), Ух основнi ознаки, функцп.



МАТЕМАТИКА

Програма з математики на базi повноТ середньоУ школи складаеться з
трьох роздiлiв.

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

У другому роздiлi вказанi теореми, якi треба вмiти доводити. Змiст
теоретичноТ частини iспитiв повинен формуватися з цього роздiлу.

У третьому роздiлi перелiчено основнi математичнi вмiння i навики,
якими мае володiти вступник.

1. Основнi iиатематичнi поняпя i факти
Ар”фметика, апгебра i почапжи а’к’лiзу

1. Натуральнi числа i нуль. Читання i запис натуральних чисел.
Перевiрення натуральних чисел. додавання, вiднiмання, множення та
дiлення натуральних чисел.

2; Подiльнiсть натуральних чисел. дiльники i кратнi натурального числа.
Парнi I непарнi числа. Ознаки подiльностi на 2, 5, 3, 9, 10. дiлення з
остачею. Простi I складнi числа. Розкладення натурального числа на
простi множники. Найбiльший спiльний дiльник, найменше спiльне
кратне.

3. Звичайнi дроби. Порiвняння звичайних дробiв. Правильний I
неправильний дрiб. Цiла та дробова частина числа. Основнi властивостi
дробу. Середнсарифметичне кiлькох чисел. Основнi задачi на дроби.

4. Степiнь з натуральним I рацiональним показником. Арифметичний
корiнь та його властивостi.

5. Логарифми та Ух властивостi. Основна логарифмiчна тотожнiсть.
б. Одночлен та многочлен. дiУ над ними. Формули скороченого

множення.
7. Многочлен з однiею змiнною. Корiнь многочлена (на прикладi

квадратного тричлена).
8. Поняпя функцiт. Способи задання функцiй; перiодичнiсть, парнiсть,

непарнiсть функцiУ.
9. достатня умова зростання (спадання) функцiУ на промiжку. Поняпя

екстремуму функцiУ. Необхiдна умова екстремуму. Найбiльше i
найменше значення функцiт на промiжку.

10. Означення i основнi властивостi функцiй: лiнiйноТ у = Ь + b,
квадратичноТ у = ах2 + in + с, степеневоТ у = х” (п Е Z), показниковоТ
у = ах, а <0, логарифмiчнот, тригонометричних функцiй y=sin х,
ycos x, у~4аn х. ,

1 1.Рiвняння. Розв’язання рiвнянь, коренi рiвняння. РiвЁосильнi рiвняння.
Графiк рiвняння з двома змiнними.

12.Нерiвностi. Розв’язування нерiвностей. Рiвносильнi нерiвностi.



13.Системи рiвнянь i системи нерiвностей. Розв’язування систем.
Рiвносильнi системи рiвнянь.

14.Арифметична та геометрична nporpeciY. Формула n-ro члена i суми п
перших членiв прогресiй.

15.Синус i косинус суми та рiзницi двох аргументiв (формули).
16.Формули зниження степени, перетворення добутку в суму

тригонометричних функцiй.
17.Похiднi суми, добутку частки i функцiУ у = х? , де п — натуральне

число.
18.Визначений та невизначений iнтеграли.

Геомевiрiя
1. Пряма, промiнь, вiдрiзок, ламана; довжина вiдрiзка. Вертикальнi та

сумiжнi кути. Паралельнi прямi. Рiвнiсть i подiбнiсть геометричних
фiгур. Вiдношеная площ подiбних фiгур.

2. Приклади перетворення геометричних фiгур, види симетрiУ.
3. Вектори. ОперацiУ над векторами.
4. Многокутник. Вершини, сторони, дiагоналi многокутника.
5. Трикутник. Медiана, бiсектриса, висота трикутника, Ух властивостi.

Види трикутникiв. Спiввiдношення мiж сторонами та кутами прямого
трикутника .

6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапецiя, Ух
властивостi.

7. Kono i круг. Центр, дiаметр, радiус, хорди, сiчнi кола. !Залежнiсть мiж
вiдрiзками у колi. дотична до кола. дуга кола. Сектор, сегмент.

8. Центральнi i вписанi кути, Ух властивостi.
9. Формули площ геометричних фiгур: трикутника, прямокутника,

паралелограма, квадрата, ромба, трапецiУ.
1О.довжина кола i довжина дуги кола. Радiанна мiра кута. ГIлоща кругу i

площа сектора.
11 .ГIлощина. Паралельнi площини i площини, що перетинаються.
12.Паралельнiсть прямоУ i площини.
13.Кут прямоТ з площиною. Перпендикуляр до площини.
14.двограннi кути. Лiнiйний кут двогранного кута. Перпендикулярнiсть

двох площин.
15.Многогранники. Вершини, ребра, гранi, дiагоналi многогранника.

Пряма i noxuna призми. Пiрамiда. Правильна призма i правильна
пiрамiда. Паралелепiпеди, Ух види.

16.Тiла обертання: цилiндр, конус, сфера, кудя. Центр, дiаметр, радiус
сфери i Kyni. Площина, дотична до сфери.

1 7.Формули площi поверхнi i об’ем призми, пiрамiди, цилiндра, конуса.
1 8.Формули площi поверхнi сфери, об’сму kyni та Ti частин (кульового

сегмента i сектора).



II. Освовнi формули i теореми
Алгебра i почашки аяалiзу

1. Функцiя у = Ах + b, п властивостi i графiк.
2. Функцiя у = х~ (п е Z), п властивостi i графiк.
3. Функцiя у = ах2 + bx + с , п властивостi i графiк.
4. Формули коренiв квадратного рiвняння.
5. Роэкладання квадратного тричлена на лiнiйнi множники.
б. Властивостi числових нерiвностей.
7. Логарифм добутку, степеия i частки.
8. ФункцiТ sinx = а; у = cos x, tanx =a, ~х означення, властивостi i

графiки.
9. Коренiрiвнянь sinx=a; y= cosx, tanx=a.

1 О.Формули зведення.
11 .Залежнiсть мiж тригонометричними функцiями одного й того ж

аргументу.
12. Тригонометричнi функцiт подвiйного аргументу.
13.Похiдна суми, добутку i частки двох функцiй, степеневоТ функцiУ.
1 4.Похiднi тригонометричних функцiй, показниковоТ i логарифмiчноТ

функцiУ.
15.Рiвняння дотичноТ до графiка функцiт.

Геометрiя
1. Властивостi рiвнобедреного трикутника.
2. Властивостi точок, рiвновiдцалених вiд кiнцiв вiдрiзка.
З. Ознаки паралельностi прямих.
4. Сума кутiв трикутника. Сума внутрiшнiх кутiв опуклого многокутника.
5. Ознаки паралелограма.
б. Коло, описане навколо трикутника.
7. Коло, вписане в трикутник.
8. дотична до кола та п властивiиь.
9. Вимiрювання кута, вписаного в коло.
1 О.Ознаки рiвностi, подiбностi трикутникiв.
11 .Теорема Пiфагора, наслiдки з теореми Пiфагора.
12.Формули площ паралелограма, трикутника, трапецiТ.
13.Формула вiдстанi мiж двома точками площини. Рiвняння кола.
14.Ознаки паралельностi прямоТ площини.
1 5.Ознаки паралельностi площин.
1б.Теорема про перпендикулярнiсть прямоУ i площин.
1 7.Перпендикулярнiсть прямих i площин.
1 8.Паралельнiсть прямих i площин.



III. Основнi вМiННя i навички

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

звичайними дробами; користуватися калькулятором I таблицями.
2. Виконувати тотожнi перетворення алгебраУчних дробiв, виразiв, що

мiстять степеневi, показниковi, логарифмiчнi I тригонометричнi
функцiУ.

З. Будувати I читати графiки лiнiйноТ, квадратичноТ, степеневоТ,
показниковоТ, логарифмiчнот та тригонометричних функцiй.

4. Розв’язувати рiвняння i нерiвностi першого I другого степеня, а також
рiвнзшня I нерiвностi, що зводяться до них; розв’язувати системи
рiвнянь i нерiвностей першого i другого степеня I тi, що зводяться до
них;найпростiшi рiвняння I нерiвностi, що мають стегiеневi,
гюказниковi, логарифмiчнi I тригонометричнi функцiт.

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

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

алгебраУчних, а з алгебри I тригонометрiУ — при розв’язуваннi
геометричних задач.

8. Виконувати на площинi операцiУ над векторами (додавання I
вiднiмання векторiв, множення вектора на число) I виконувати Ух при
розв’язуваннi практичних задач I вправ.

9. Застосовувати похiдну при дослiдженнi функцiй на зростання
(спадання), на екстремуми I для побудови графiкiв функцiУ.

10. Застосовувати iнтеграл для знаходження площi фiгур, обмежених
нескладними графiками.


