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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

Для участі у конкурсі абітурієнт складає усну співбесіду, яка включає 

предмети: українську мову та математику.  

За співбесіду з даних предметів абітурієнт може набрати максимальну 

кількість балів за правильні відповіді на завдання: 50 балів – українська мова, 50 

балів – математика, відповідно до таблиць. 

Конкурсний бал з української мови 

 
Завдання Розділ  Кількість балів 

1 Орфографія 0 – 5  

2 Орфографія 0 – 10 

3 Морфологія 0 – 10 

4 Лексикологія та 

фразеологія   

0 – 10 

5  Синтаксис та пунктуація 0 – 15 

Всього  0 – 50  

 

Конкурсний бал з математики 

 
Завдання Розділ  Кількість балів 

1 Алгебра  0 – 5  

2 Алгебра 0 – 10 

3 Геометрія  0 – 10 

4 Алгебра 0 – 10 

5 Геометрія 0 – 15 

Всього  0 – 50  

 

Оцінка за співбесіду (конкурсний бал) визначається сумою балів з обох 

предметів від 0 до 100 балів.  

На підставі конкурсного балу визначається рейтинговий бал учасника за 200-

бальною шкалою. 

Рейтинговий бал абітурієнта обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів, 

відповідно до таблиці переведення конкурсного балу в рейтинговий бал. Цей бал 

використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до 

навчального закладу. 

 

Таблиця переведення конкурсного балу в рейтинговий бал абітурієнта 

 
Конкурсний 

бал 

Рейтинговий 

бал  

100-200  

Конкурсний 

бал 

Рейтинговий 

бал  

100-200  

Конкурсний 

бал 

Рейтинговий 

бал 

100-200  

Конкурсний 

бал 

Рейтинговий 

бал 

100-200  

1.  не склав 26.  126.  51.  151.  76.  176.  

2.  не склав 27.  127.  52.  152.  77.  177.  

3.  не склав 28.  128.  53.  153.  78.  178.  

4.  не склав 29.  129.  54.  154.  79.  179.  

5.  105.  30.  130.  55.  155.  80.  180.  

6.  106.  31.  131.  56.  156.  81.  181.  

7.  107.  32.  132.  57.  157.  82.  182.  

8.  108.  33.  133.  58.  158.  83.  183.  

9.  109.  34.  134.  59.  159.  84.  184.  

10.  110.  35.  135.  60.  160.  85.  185.  

11.  111.  36.  136.  61.  161.  86.  186.  

12.  112.  37.  137.  62.  162.  87.  187.  
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13.  113.  38.  138.  63.  163.  88.  188.  

14.  114.  39.  139.  64.  164.  89.  189.  

15.  115.  40.  140.  65.  165.  90.  190.  

16.  116.  41.  141.  66.  166.  91.  191.  

17.  117.  42.  142.  67.  167.  92.  192.  

18.  118.  43.  143.  68.  168.  93.  193.  

19.  119.  44.  144.  69.  169.  94.  194.  

20.  120.  45.  145.  70.  170.  95.  195.  

21.  121.  46.  146.  71.  171.  96.  196.  

22.  122.  47.  147.  72.  172.  97.  197.  

23.  123.  48.  148.  73.  173.  98.  198.  

24.  124.  49.  149.  74.  174.  99.  199.  

25.  125.  50.  150.  75.  175.  100.  200.  

 

Мінімальний конкурсний (прохідний) бал абітурієнта становить – 5, що 

відповідає рейтинговому балу 105.  

 

ПРОГРАМА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

(українська мова) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета й завдання вивчення української мови визначені державною програмою 

з української мови, яка водночас визначає основний зміст навчання і вимоги та 

критерії оцінювання його результатів.  

Основна мета вивчення української мови у закладах освіти України на сучасному 

етапі полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано 

користуватися засобами державної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах 

мовленнєвої діяльності.  

Програму для індивідуальної усної співбесіди розроблено на основі Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови з урахуванням чинної 

програми з української мови для 5–9 класів (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804).  

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Орфографія», «Лексикологія. 

Фразеологія»,«Морфологія», «Синтаксис», «Пунктуація», «Стилі мовлення».  

Індивідуальна усна співбесіда передбачає очне або дистанційне оцінювання 

підготовленості вступника, за результатами якого виставляється одна позитивна 

оцінка за шкалою 100-200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку 

вступника. Форма проведення співбесіди (очна або дистанційна) напряму залежить 

від ситуації в регіоні та місця знаходження вступника.  

Співбесіда проводиться на основі Програми проведення усної індивідуальної 

співбесіди. Кожен вступник отримує 5 завдань та протягом 15-20 хвилин виконує їх. 

Додаткові запитання, у разі потреби точного й об'єктивного уявлення про знання 

абітурієнта, можуть бути задані лише в межах переліку питань для індивідуальної 

усної співбесіди. 

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

Вимоги до знань та умінь з української мови:  
 знати зміст мовних понять і термінів;  

 знати мовні явища, закономірності, правила орфографії та пунктуації;  
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 знати значення мовних одиниць та особливості їх функціонування;  

 уміти розпізнавати мовні явища й закономірності;  

 аналізувати, групувати, класифікувати, систематизувати мовні явища;  

 установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;  

 визначати істотні ознаки мовних явищ;  

 відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових;  

 

ПРОГРАМА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

1.1 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.  
Алфавіт. Наголос. Основні випадки уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення в групах приголосних. Основні випадки чергування у-в, і-й. Правопис 

літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. 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. Найпоширеніші випадки чергування 

приголосних звуків. 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. 

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

прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.  

1.2 Лексикологія. Фразеологія  

Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та 

переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми. Лексика 

української мови за походженням. Власне українська лексика. Загальновживані 

слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Застарілі й нові слова. 

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про фразеологізми.  

1.3 Будова слова. Словотвір  

Будова слова. Спільнокореневі слова й форми того самого слова.  

1.4 Морфологія  

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

Іменники власні й загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, 

середній. Число іменників. Відмінювання іменників. Невідмінювані іменники в 

українській мові. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. 

Кличний відмінок (у власних чоловічих та жіночих іменах).  

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

Відмінювання прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і 

найвищий, способи їх творення (проста і складна форми). Зміни приголосних при 

творенні ступенів порівняння прикметників.  

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

Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, особливості їх 

відмінювання. Особливості правопису числівників. Узгодження числівників з 

іменниками. Уживання числівників для позначення часу й дат.  

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

Відмінювання займенників. Творення й правопис неозначених і заперечних 

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

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

дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Способи дієслова: дійсний, 

умовний, наказовий. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. 

Особові закінчення дієслів І та II дієвідміни. 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. Дієприкметниковий 

зворот. Безособові форми на -но, -то.  

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот.  

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

Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при 

творенні прислівників вищого і найвищого ступенів. Правопис прислівників на -о, -

е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо й через 

дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.  

Службові частини мови  
Прийменник як службова частина мови. Зв'язок прийменника з непрямими 

відмінками іменника. Правопис прийменників.  

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю: сурядні і підрядні. Групи сполучників за вживанням 

(одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис 

сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови.  

Частка як службова частина мови. Правопис часток.  

Вигук як частина мови. Правопис вигуків.  

1.5 Синтаксис  
Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і 

сурядний зв'язок між словами та частинами складного речення. Головне й залежне 

слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням 

головного слова. Словосполучення непоширені й поширені.  

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів 

у реченні. Види речень 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 

ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, 

словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертань)  

Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного 

речення. Зв'язок між підметом і присудком.  
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Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні. Означення. 

Прикладка як різновид означення. Додаток. Обставина. Порівняльний зворот.  

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).  

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. 

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

Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення 

з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки - непоширені й 

поширені. Відокремлені додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени 

речення. Розділові знаки в ускладненому реченні.  

Складне речення. Типи складних речень за способом зв'язку їх частин: 

сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між частинами 

складного речення.  

Складносурядне речення. Єднальні, протиставні й розділові сполучники в 

складносурядному реченні. Смислові зв'язки між частинами складносурядного 

речення. Розділові знаки в складносурядному реченні.  

Складнопідрядне речення. Складнопідрядне речення, його будова. Головна й 

підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв'язку в 

складнопідрядному реченні. Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, 

обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, 

мети, умови, допустові). Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові 

знаки в них.  

Безсполучникове складне речення. Безсполучникове складне речення. Розділові 

знаки в безсполучниковому складному реченні.  

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

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку, 

розділові знаки в ньому.  

Способи відтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови 

непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. Розділові знаки в конструкціях 

із прямою мовою, цитатою та діалогом.  

Вимоги, пропоновані до усної відповіді та критерії оцінювання знань, 

вмінь та практичних навичок абітурієнтів  при складанні індивідуальної усної 

співбесіди на основі базової загальної середньої освіти 

При підготовці до співбесіди абітурієнт може використовувати будь-які 

підручники і навчальні посібники за шкільним курсом української мови. 

 При відповіді на питання абітурієнт повинен чітко сформулювати всі необхідні 

правила. Екзаменатор може задати додаткові питання з метою з'ясування ступеня 

розуміння абітурієнтом матеріалу, що викладається. Відповідь на завдання 

абітурієнт зобов'язаний як можна повніше записати на листку усної відповіді.  Час 

на підготовку – 20 хв. 

Кожен варіант складається з п’яти. За правильне виконане завдання можна 

отримати максимальну кількість балів, подану в таблиці. 
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Завдання Розділ  Кількість балів 

1 Орфографія 0 – 5 

2 Орфографія 0 – 10 
3 Морфологія 0 – 10 

4 Лексикологія та 
фразеологія 

0 – 10 

5 Синтаксис та 
пунктуація 

0 – 15 

  

Нарахування балів за відповідь. Конкурсний бал з української мови є сумою 

балів набраних абітурієнтом за п’ять завдань. Максимальна кількість – 50 балів.  

Сума балів з математики та української мови є рейтинговим балом абітурієнта.  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1 Українська мова (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти / Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, В.І. Новосьолова, – К.: Педагогічна 

думка, 2018  

2 Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти 

/ Олександр Авраменко. — К.: Грамота, 2019  

3 Українська мова: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. 

мовою: профільний рівень/М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман. — К.: Освіта, 2010  

4 Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 класу середньої школи, вид 5-те. 

— К.: Вікторія, 2004.  

5 Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандарту ∕ О. В. Заболотний, В.В.Заболотний. — К.: 

Генеза, 2010  

6 Ющук І. Українська мова. — К: Либідь, 2004.  

7 Українська мова: навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації ∕ 

Т.М.Антонюк, О.С.Стрижаковська, Л.М.Авдіковська. – Чернівці: ДрукАрт, 2014  

8 Український правопис, схвалений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 

травня 2019 року № 437; затверджений Українською національною комісією з 

питань правопису (протокол від 22 жовтня 2018 року № 5)  

9 Український правопис. – К.: Наукова думка, 2015 

 

ПРОГРАМА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

(математика) 

 

Програму усної співбесіди з математики розроблено на основі Закону України 

«Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої 

освіти та з урахуванням чинної навчальної програми з математики для 5-9 класів, 

затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804. 
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Програма з математики складається з трьох розділів. Перший розділ містить 

перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник 

(вміти правильно їх використовувати при розв'язанні задач). У другому розділі 

вказано формули та теореми, які використовуються при розв’язку завдань. У 

третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має 

володіти вступник. 

На співбесіді з математики вступник повинен показати: 

а) чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань правил, 

ознак, теорем, передбачених програмою; 

б) впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, 

передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв'язанні задач і вправ. 

 

 

І. ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ 

 

Арифметика і алгебра. 
1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння 

натуральних чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення натуральних чисел. 

2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні 

і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і 

складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший 

спільний дільник, найменше спільне кратне. 

3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний 

дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. 

Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби. 

4. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та 

його властивості. 

5. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення. 

6. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі квадратного 

тричлена). 

7. Поняття функції. Способи задания функції. Область визначення, область 

значень функції. Функція, обернена до даної. 

8. Означення і основні властивості функцій: лінійної у = кх + b, квадратичної у 

= ах2 +bх+с, степеневої у = хn . 

9. Рівняння. Розв'язування рівнянь, корені рівнянь. Рівносильні рівняння. 

Графік рівняння з двома змінними. 

10. Нерівності. Розв'язування нерівностей. Рівносильні нерівності. 

11. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв'язування систем. Корені 

системи. Рівносильні системи рівнянь.  

12.Арифметична та геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми n перших 

членів прогресій. 

 

Геометрія 
1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина кута. 

Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних 

фігур. Відношення площ подібних фігур. 
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2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії. 

3. Вектори. Операції над векторами. 

4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника. 

5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні властивості. Види 

трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. 

6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їхні 

основні властивості. 

7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між 

відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент. 

8. Центральні і вписані кути; їхні властивості. 

9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, прямокутника, 

паралелограма, квадрата, ромба, трапеції. 

10.Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа 

сектора. 

 

II. ОСНОВНІ ФОРМУЛИ І ТЕОРЕМИ 

 

 Алгебра  
1. Функція у = ах+b, її властивості і графік. 

2. Функція у = k/х, її властивості і графік. 

3. Функція у = ах2 +bх+с, ЇЇ властивості і графік. 

4. Формула коренів квадратного рівняння. 

5. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. 

6. Властивості числових нерівностей. 

7. Вирази. Вирази із степенями. Тотожні вирази. Одночлени. 

8. Дії над многочленами. 

9. Різниця квадратів. Квадрат двочлена. Розкладання многочленів на множники. 

10. Рівняння. Системи рівнянь. 

11. Раціональні вирази. Перетворення раціональних виразів. 

12. Квадратні корені і дійсні числа. 

13. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. 

14. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. 

15.Розв'язування задач за допомогою системи рівнянь.  

16. Дії над дійсними числами. 

 

Геометрія 
1. Властивості рівнобедреного трикутника. 

2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка. 

3. Ознаки паралельності прямих. 

4. Сума кутів трикутника. Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника. 

5. Коло, описане навколо трикутника. 

6. Коло, вписане в трикутник. 

7. Дотична до кола та її властивість. 

8. Вимірювання кута, вписаного в коло. 

9. Ознаки рівності, подібності трикутників. 

10.Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. 
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11.Формула відстані між двома точками площини.  

12.Формула знаходження координат векторів.  

13.Найпростіші геометричні фігури та їх властивості.  

14.Суміжні і вертикальні кути. 

15.Сума кутів трикутника. Паралельність прямих. Зовнішні кути трикутника. 

16. Геометричні побудови. 

17. Чотирикутники. 

18. Теорема Піфагора. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного 

трикутника. 

19.Площі геометричних фігур. 

 

III. ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ 

  

Вступник повинен уміти: 
1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і 

звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями. 

2. Виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, виразів. 

3. Будувати і читати графіки лінійної. 

4. Розв'язувати рівняння і нерівності першого і другого степеня, а також 

рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв'язувати системи рівнянь та 

нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них. 

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

6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші 

побудови на площині. 

7. Використовувати відомості з геометрії при розв'язуванні алгебраїчних, а з 

алгебри - 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. 

 

 

Вимоги, пропоновані до усної відповіді та критерії оцінювання знань, 

вмінь та практичних навичок абітурієнтів  при складанні вступних іспитів на 

основі базової загальної середньої освіти 

При підготовці до співбесіди абітурієнт може використовувати будь-які 

підручники і навчальні посібники за шкільним курсом математики, але при цьому 

необхідно пам'ятати, що окреме питання чи кілька питань шкільної програми, 

об'єднані загальним змістом. 

 При відповіді на питання абітурієнт повинен чітко сформулювати всі необхідні 

означення і теореми. Екзаменатор може задати додаткові питання з метою 

з'ясування ступеня розуміння абітурієнтом матеріалу, що викладається. 

Розповідаючи розв’язання задач абітурієнт зобов'язаний дати повне теоретичне 

обґрунтування свого розв’язання. Екзаменатор може попросити абітурієнта 

сформулювати теореми, на підставі яких була розв’язана задача. Навіть якщо задача 

розв’язана правильно, але абітурієнт не зміг усно обґрунтувати в достатній мірі 

свого розв’язання, кількість балів за розв’язання цієї задачі буде знижена. 
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Відповідь на завдання абітурієнт зобов'язаний як можна повніше записати на 

листку усної відповіді: повний хід розв’язку алгебраїчно виразу, скорочення дробу; 

зображення геометричної фігури з усіма відповідними позначеннями; побудова 

графіків функцій.  Час на підготовку – 20 хв. 

Кожен варіант складається з п’яти завдань алгебри та геометрії. За правильне 

виконане завдання можна отримати максимальну кількість балів, подану в таблиці. 

 

Завдання Розділ  Кількість балів 

1 Алгебра  0 – 5 

2 Алгебра 0 – 10 

3 Геометрія  0 – 10 

4 Алгебра 0 – 10 

5 Геометрія 0 – 15 

  

Нарахування балів за відповідь. Конкурсний бал з математики є сумою 

балів набраних абітурієнтом за п’ять завдань. Максимальна кількість – 50 балів.  

 

Література 

1. Бевз  Г.П.,  Бевз  В.Г.  Математика:  Підручник  для  6  кл.  загальноосвіт.  

навч.закладів. - К.: Генеза, 2006. 

2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. -

К.: Зодіак-ЕКО, 2008. 

3. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів.- 

К.: Зодіак-ЕКО, 2009. 

4. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Геометрія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. 

-К.: Вежа, 2008. 

5. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Геометрія: Підручник для 7 кл. 

загальноосвіт. навч. закладів. - К.: Вежа, 2007. 

6. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. 

навч.закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2007. 

7. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. 

навч.закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2008. 

8. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 9 кл. загальноосвіт.навч. 

закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2009. 

9. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра: Підручник для 9 

кл.загальноосвіт. навч. закладів. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009. 

10. Кінащук Н.Л., Біляніна О.Я., Черевко І.М. Алгебра: Підручник для 7 

кл.загальноосвіт. навч. закладів. - К.: Генеза, 2008. 

11. Мерзляк  А.Г.,  Номировський  Д.А., Полянський  В.Б.,  Якір  М.С.  Алгебраїчний 

тренажер. - X.: Гімназія, 2009. 

12. Мерзляк  А.Г.,  Полонський  В.Б.,  Якір  М.С.  Алгебра:  Підручник  для  7  кл. 

загальноосвіт. навч. закладів. - X.: Гімназія, 2007. 

13. Мерзляк  А.Г.,  Полонський  В.Б.,  Якір  М.С.  Алгебра:  Підручник  для  8  кл. 

загальноосвіт. навч. закладів. - X.: Гімназія, 2008. 

14. Мерзляк  А.Г.,  Полонський  В.Б.,  Якір  М.С.  Математика:  Підручник  для  5  кл. 



12 

загальноосвіт. навч. закладів. - X.: Гімназія, 2005. 

15. Мерзляк  А.Г.,  Полонський  В.Б.,  Якір  М.С.  Математика:  Підручник  для  6  кл. 

загальноосвіт. навч. закладів. - X.: Гімназія, 2006. 

16. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра 8: Підручник для класів із 

поглибленим вивченням математики. - X.: Гімназія, 2008. 

17. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра 9: Підручник для класів із 

поглибленим вивченням математики. - X.: Гімназія, 2009. 

18. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія 8: Підручник для класів із 

поглибленим вивченням математики. - X.: Гімназія, 2008. 

19. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія 9: Підручник для класів із 

поглибленим вивченням математики. - X.: Гімназія, 2009. 

 

Приклади розв’язків завдань. 
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