
Програми вступних випробувань 
для вступників на денну форму навчання 

на основі повної загальної середньої освіти 
 

Програма з української мови та літератури 
 

Українська мова 

1. Фонетика. Графіка 

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й 

приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення 

на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. 

Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й не наголошені склади. Уподібнення 

приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки 

чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й. 

2. Лексикологія. Фразеологія 

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне 

значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 

Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за походженням. Власне 

українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. 

Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Лексика української мови з погляду 

активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й 

емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. 

Приказки, прислів’я, афоризми. 

3. Будова слова. Словотвір 

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, 

суфікс, закінчення. 

Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні 

способи словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально-суфіксальний, 

суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в 

іншу. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні 

слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах. 

4. Морфологія.  

4.1. Іменник 

Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина 

мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, 

істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду. 

Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають 

лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: 

перша, друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на групи. 

Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях 

іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. 

Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання чоловічих і 

жіночих імен по батькові. 

4.2. Прикметник 

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Явища взаємопереходу 

прикметників з одного розряду в інший. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних 

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

приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Особливості відмінювання 

прикметників (тверда й м’яка групи). 

4.3. Числівник 



Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й 

порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені. Типи відмінювання 

кількісних числівників: 

1) один, одна; 

2) два, три, чотири; 

3) від п’яти до двадцяти, тридцять, п’ятдесят ... вісімдесят; 

4) сорок, дев’яносто, сто; 

5) двісті - дев’ятсот; 

6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд; 

7) збірні; 

8) дробові. 

Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. 

4.4. Займенник  

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

Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди 

займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні, 

відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх відмінювання. Творення й правопис 

неозначених і заперечних займенників. 

4.5. Дієслово 

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

Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, 

дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: доконаний і 

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

Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного та наказового 

способів дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів 

(теперішнього та майбутнього часу й наказового способу). Родові та числові форми 

дієслів (минулого часу й умовного способу). Чергування приголосних в особових формах 

дієслів теперішнього та майбутнього часу. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних 

дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання дієприкметників. 

Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковий зворот. 

4.6. Прислівник 

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. 

Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів Правопис 

прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання 

прислівників разом і через дефіс. 

4.7. Службові частини мови 

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: 

непохідні (первинні) й похідні (вторинні, утворені від інших слів). Групи прийменників за 

будовою: прості, складні й складені. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками 

іменника. 

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні (часові, 

причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, наслідкові). 

Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, 

складні, складені). 



Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 

формотворчі, словотворчі, модальні. 

4.8. Вигук 

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 

Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. 

5. Синтаксис 

5.1. Словосполучення 

Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. 

Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення. Головне й 

залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням 

головного слова. Словосполучення непоширені й поширені. 

5.2. Речення 

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок 

слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою висловлювання 

(розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні й неокличні); за 

будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні й односкладні); за 

наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю 

необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю засобів 

ускладнення (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, 

відокремлених членів речення, звертання). 

5.2.1. Просте двоскладне речення 

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження 

присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений 

(іменний і дієслівний). Способи їх вираження. 

5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні 

Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. 

Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, обставин. 

Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні (обставина способу дії, 

присудок). 

5.2.3. Односкладні речення 

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом 

вираження та значенням головного члена: односкладні речення з головним членом у 

формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові) 

та односкладні речення з головним членом у формі підмета (називні). Способи вираження 

головних членів односкладних речень. Розділові знаки в односкладному реченні. 

5.2.4. Речення з однорідними членами 

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. 

Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, 

реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, 

прикладки - непоширені й поширені. Відокремлені додатки, обставини. Відокремлені 

уточнюючі члени речення. Розділові знаки в односкладними членами. 

5.2.5. Складне речення 

Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному: 

1) інтонація й сполучники або сполучні слова; 

2) інтонація. 

Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й 

безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. 

5.2.5.1. Складносурядне речення 

Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. 

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. 

5.2.5.2. Складнопідрядне речення 



Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні 

сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні. Основні 

види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та 

ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові). Складнопідрядні 

речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами: 

1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю; 

2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 

3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю. 

5.2.5.3. Безсполучникове складне речення 

Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між 

складовими частинами-реченнями: 

1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними); 

2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною). 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 

5.2.5.4. Складні речення з різними видами сполучни¬кового й безсполучникового 

зв’язку 

Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. 

5.3. Способи відтворення чужого мовлення 

Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови 

непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. 

6. Стилістика 

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 

публіцистичний), їх основні ознаки, функції. 

7. Орфоепія 

Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через фонетичну 

транскрипцію. Відображення вимови приголосних звуків: 

 [дж], [де], [де’]; 

 [ж], [ч], [ш], [дж]; 

груп приголосних (уподібнення, спрощення); 

м’яких приголосних; 

подовжених приголосних. 

Вимова слів з апострофом. 

8. Орфографія 

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. 

Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знака. 

Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких 

приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. 

Позначення чергування приголосних звуків на письмі. Правопис великої літери. Лапки у 

власних назвах. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів 

з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис 

складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. 

Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у 

прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови. Особливості написання 

числівників. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс 

(прислівників, службових частин мови, вигуків). 

9. Розвиток мовлення 

Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої діяльності; 

адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне 

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

мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, 

правильність). Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми. Мовні засоби зв’язку речень у 



тексті. Типи мовлення (розповідь, опис, роздум). Структура тексту типу розповіді, опису, 

роздуму. 

 

Українська література 

1. Усна народна творчість 

Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень. 

Тематика, зміст, образи народних балад і дум. Історичні пісні «Зажурилась 

Україна», «Чи не той то хміль». 

2. Давня українська література 

«Слово про похід Ігорів». 

Григорій Сковорода. «Всякому місту - звичай і права», «Бджола та Шершень». 

Полемічна література. Іван Вишенський. 

3. Література кінця XVIII — початку XX ст. 

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка». 

Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся». 

Тарас Шевченко. «Катерина», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»), 

«Кавказ», «До Основ’яненка», «І мертвим, і живим...», «Заповіт», «Мені однаково», «Ісаія. 

Глава 35». 

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада». 

Марко Вовчок. «Інститутка». 

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». 

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 

Українська драматургія другої половини XIX ст. 

Іван Карпенко-Карий. «Хазяїн». 

Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей». 

Ольга Кобилянська. «Людина». 

Леся Українка. «І все-таки до тебе думка лине», «Contra spem spero», «Лісова 

пісня». 

Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків». 

Василь Стефаник. «Камінний хрест». 

4. Література XX ст. 

Павло Тичина. «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить». 

Володимир Сосюра. «Любіть Україну», «Так ніхто не кохав». 

Юрій Яновський. «Вершники» (новела «Подвійне коло»). 

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». 

Микола Куліш. «Мина Мазайло». 

Остап Вишня. «Мисливські усмішки». 

Олександр Довженко. «Зачарована Десна», «Україна в огні». 

Андрій Малишко. «Пісня про рушник». 

Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти - людина?». 

Ліна Костенко. «Маруся Чурай». 

Іван Драч. «Балада про соняшник». 

Дмитро Павличко. «Два кольори». 

Василь Стус. «На колимськім морозі калина», «Сто років, як сконала Січ». 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». 

5. Твори українських письменників-емігрантів 

Іван Багряний. «Тигролови». 

Василь Барка. «Жовтий князь». 

Улас Самчук. «Марія». 

Євген Маланюк. «Сучасники», «Шевченко». 

6. Сучасний літературний процес 

Загальний огляд, основні тенденції. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  

 
Зміст тесту визначається на основі Програми з української мови і літератури  

 

Загальна кількість завдань тесту – 35.  

На виконання тесту відведено 60 хвилин.  

 

Тест з української мови і літератури складається із завдань двох форм:  

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді  
До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один 

правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив 

правильну відповідь. 

2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано 

інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, 

необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити 

логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно встановив 

відповідність 

 

Критерії оцінювання завдань тесту з української мови і літератури:  

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 2 бала: 2 

бала, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або 

вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.  

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 2, 4, 6 

або 8 тестових бали: 2 бала за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 

0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не 

надано.  

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання тесту з української мови і літератури, – 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма вступного випробування з математики 
 

1.АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛIЗУ 

1.1.ЧИСЛА І ВИРАЗИ  

Рацiональнi та iррацiональні числа. Правила дiй з цiлими i рацiональними числами. 

Означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня. Властивостi 

кopeнів. Означення степеня з натуральним, цiлим та рацiональним показниками, їхнi 

властивостi. Арифметичнi дiї з дiйсними числами. Дiї зі степенями з рацiональним 

показником.  

Означення вiдсотка. Правила виконання вiдсоткових розрахунків. Формули простих 

i складних вiдсоткiв. Oсновні задачі на відсотки. 

Рацiональнi, iррацiональнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi, тригонометричнi 

вирази та їх тотожнi перетворення. Означення i властивостi логарифма, десятковий i 

натуральний логарифми.  Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового 

аргументу. Спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного й того самого 

аргументу. Формули зведення. Формули додавання та наслiдки з них. Перетворення 

тригонометричних виразів. 

 

1.2. РIВНЯННЯ І НEPIВHOCТI 

Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показниковi, логарифмiчнi, 

тригонометричнi рiвняння, неpiвності та їxнi системи. Означення рiвняння з однiєю 

змiнною, кореня (розв'язку) рiвняння з однiєю змiнною. Означення нepiвності з однiєю 

змiнною, розв'язку нepiвнocтi з однiєю змінною. Означення розв'язку системи рiвнянь з 

двома змiнними. Означення рiвносильних рiвнянь, нерiвностей та їx систем. Методи 

розв'язування систем лiнiйних рiвнянь. Методи розв'язування рацiональних, 

iррацiональних i трансцендентних рiвнянь, нерiвностей та їхніх систем.  

 

1.3. ФУНКЦIЇ 

Лiнiйнi, квадратичнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi та триroнометричнi 

функцiї, їx основні властивостi. Область визначення і множина значень. Означення 

функцiї, оберненої до заданої. Похiдна функцiї, її геометричний та механiчний змicт. 

Похідні елементарних функцiй. Похiдна суми, добутку й частки функцiй. Похiдна 

складеної функцiї.  

Дослiдження функцiї за допомогою похiдної. Достатня умова зростання (спадання) 

функцiї на промiжку. Означення точок екстремуму та екстремумiв функцiї. Необхiдна i 

достатня умови екстремуму функцiї. Означення найбiльшого i найменшоro значень 

функцiї.  

Первiсна та визначений iнтеграл. Криволінійна трапеція. Таблиця первiсних 

елементарних функцiй. Правила знаходження первiсних. Формула Ньютона- Лейбнiца. 

Основні властивості та обчислення інтеграла.  

 

2. ГЕОМЕТРIЯ  

2.1. ПЛАНIМЕТРIЯ  

Геометричні фігури та їхні властивості. Аксіоми планiметрiї. Найпростiшi 

геометричнi фiгури на площинi. Трикутники, чотирикутники, многокутники. Властивоcтi 

трикутників, чотирикутників i правильних многокутників. Означення рівності та 

подібності фігур, ознаки piвнocтi та подiбностi фігур.  

Геометричнi величини та їх вимірювання. Градусна та радiанна мiри кута. Площi 

фiгур.  

Координати та вектори. Координати точки. Координати середини вiдрiзка. 

Рiвняння прямої та кола. Piвні вектори. Колiнеарнi вектори. Координати вектора. 



Додавання векторiв. Множення вектора на число. Кут мiж векторами. Скалярний добуток 

вeктopiв.  
 

2.2. СТЕРЕОМЕТРIЯ  

Геометричні фігури. Аксiоми cтepeoмeтpiї. Взаємне розміщення прямих і площин у 

просторi. Многогранники i тiла обертання, їх види та властивості. Побудови в просторі.  

Геометричні величини. Вiдстанi вiд точки до площини, вiд прямої до паралельної 

їй площини, мiж паралельними площинами, мiж мимобіжними прямими. Мiри кутів мiж 

прямими й площинами. Площі поверхонь, об'єми многогранникiв i тiл обертання.  

Координати та вектори у просторi. Координати точки. Координати середини 

вiдрiзка. Piвні вектори. Координати вектора. Додавання векторiв. Множення вектора на 

число. Кут мiж векторами. Скалярний добуток векторiв. 

 

 

Критерії оцінювання вступного випробування з математики 
 
 

Пропоновані тести призначені для проведення вступних випробувань з математики 

за курс основної школи. 

Тести складені у 5 варіантах, кожен з яких має три частини. 

Перша частина містить 20 завдань, кожне з яких оцінюється 0,25 бала. Ці завдання 

мають алгоритмічний характер. Виконання  їх вимагає від абітурієнта вміння розв’язання 

завдань за відомими алгоритмами в стандартних ситуаціях, які містять один крок. 

Друга частина містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється 0,3 бала. Розв'язання їх 

вимагає від абітурієнта вміння виконання двох-трьох кроків в стандартних ситуаціях. 

Третя частина містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється 0,8 бала. Розв'язання цих 

завдань вимагає застосування базових знань, вмінь в ситуаціях, що передбачають більш 

високий рівень оперування математичними поняттями. Систематизація і актуалізація 

відомих знань (теорем, аксіом, алгоритмів), що виступають засобом розв'язання 

конкретних задач, здійснюється в цьому випадку на основі значно складнішої аналітичної 

діяльності. 

Такий підбір завдань дозволяє здійснювати оцінку результатів основних видів 

навчальної математичної діяльності: умінь складати математичні моделі життєвих 

ситуацій, здійснювати оперування математичними поняттями, символами, проводити 

логічні міркування, конструювати математичні (геометричні) об'єкти, переходити від 

одних форм представлення математичних знань до інших тощо. 

Три частини кожного варіанту охоплюють розділи програми базової загальної 

середньої школи з алгебри і геометрії. 

Загальна сума балів, отримана вступником за результатами вступного 

випробування не може перевищувати 12 балів і складається як сума балів за кожну з трьох 

частин.  

Наприклад: 

Абітурієнт  відповів на 18 завдань першої, 4 завдання другої і 2 завдання третьої 

частин. В такому разі його сума балів дорівнює:  

S=(18х0,25)+(4х0,3)+(2х0,8)=7,3бала. 

 
 


