


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Програма індивідуальної усної співбесіди для вступників спеціальностей  

012 дошкільна освіта, 013 початкова освіта,  073 менеджмент, 121 Інженерія 

програмного забезпечення передбачає очне або дистанційне оцінювання 

підготовленості вступників, які претендують на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Для успішного результату співбесіди вступник повинен володіти 

ґрунтовними знаннями шкільної програми з дисциплін «Українська мова» та 

«Математика» за 5-9 клас. Програму співбесіди розроблено на основі Закону 

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

середньої освіти та з урахуванням чинних програм: 

- з української мови для шкіл з українською мовою навчання (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) 

- з математики (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 

№ 1/11-8269). 

У запропонованій програмі індивідуальної усної співбесіди наведено 

перелік та зміст розділів шкільної програми з української мови та математики, 

які виносяться на співбесіду. Цей перелік дасть можливість вступнику 

систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання 

потрібно звернути увагу при підготовці до майбутнього випробування. 

Час проведення індивідуальної усної співбесіди до 15 хвилин. 

Індивідуальна усна співбесіда складається з двох предметів: 

1. українська мова  

2. математика (алгебра та геометрія) 

Загальна кількість завдань – 6, з них 3 з української мови, 3 з математики. 

Всі завдання відрізняються за складністю та формою. 

Вступнику під час проведення співбесіди надається бланк відповідей.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МАКТЕМАТИКИ 

 

Максимальна кількість балів, що може отримати вступник під час 

індивідуальної усної співбесіди – 200. Конкурсний бал (КБ) за результатами 

співбесіди визначається за формулою:  

 

КБ=(БУ+БМ + ПК+100) 

 

де:  

    БУ – кількість балів за завдання з української мови (до 40 балів); 

    БМ – кількість балів за завдання з математики (до 50 балів); 

    ПК – кількість балів за успішне закінчення підготовчих курсів  

ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ» у 2022 році (до 10 балів). 
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Оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди з української 

мови відбуваються на основі засвоєних вступниками знань і сформованих умінь 

та навичок: 

- правильно писати слова з вивченими орфограмами; 

- знаходити й виправляти орфографічні помилки; 

- знати лексикологію української мови: розрізняти синоніми, омоніми, 

антоніми, пароніми, однозначні та багатозначні слова, пряме й переносне 

значення слів; 

- розуміти і пояснювати образне значення фразеологізмів; 

- застосовувати морфологічні норми української мови; 

- вміти ставити розділові знаки за допомогою вивчених правил у простих 

та складних реченнях; 

- дотримуватися норм мовленнєвого етикету. 

Програма також передбачає перевірку рівня сформованості умінь ключової 

компетентності спілкування державною мовою: 

- використовувати українську мову як державну для духовного, 

культурного й національного самовияву;  

- володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;  

- усно й письмово тлумачити поняття, факти; висловлювати думки, 

почуття, погляди; 

- оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування;  

- реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних 

явищ;  

- здійснювати адекватний змістові й умовам спілкування добір мовно-

виражальних засобів;  

- володіти  засобами української мови — її стилями, типами, жанрами; 

- правильно вимовляти й писати слова, творити їх граматичні форми; 

- конструювати речення й тексти;  

- дотримувати норм етикету під час спілкування. 

Завдання з української мови містить дві частини: завдання частини 1 

спрямовані на демонстрацію вступником орфографічних та пунктуаційних норм 

сучасної української мови (згідно з темами розділів «Орфографія», 

«Пунктуація») (5 речень по 4 бали кожне). Максимальна кількість балів за 1 

частину – 20 балів. Частина 2 містить два теоретичні питання, які розкривають 

рівень базової та основної підготовки вступника (знання теоретичного матеріалу 

з української мови, лексики, вміння розмежовувати частини мови, члени 

речення, визначати відмінності у вияві спільних граматичних категорій у різних 

частинах мови, вміння аналізувати структуру речень тощо). Максимальна 

кількість балів за 2 частину з української мови – 20 балів (по 10 балів за кожне 

теоретичне питання). 

При оцінюванні відповіді з української мови основна увага приділяється 

наступним критеріям: 

- повнота і правильність відповіді; 

- ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 

- мовленнєве оформлення відповіді. 
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Відповідь вступника має бути зв’язним, логічно послідовним 

повідомленням на певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, 

правила до конкретних випадків. 

Оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди з математики 

відбуваються на основі засвоєних вступниками знань і сформованих умінь та 

навичок: 

- володіти обчислювальними навичками при виконанні дії з раціональними 

числами (натуральними, цілими, звичайними і десятковими дробами); 

- уміти виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів 

(многочленів, дробово-раціональних виразів, які містять степені і корені), 

тригонометричних виразів; 

- уміти розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого 

степенів і ті, що зводяться до них, а також розв'язувати задачі за допомогою 

рівнянь та їх систем; 

- уміти будувати графіки функцій, передбачених програмою; 

- уміти зображати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови 

на площині; 

- володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які 

використовуються для розв'язання різних практичних задач; 

- уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні 

задач на обчислення та доведення. 

Частина з математики містить три завдання, які оцінюються: 

1) завдання з математики середнього рівня (10 балів) 

2) завдання з математики достатнього рівня (15 балів) 

3) завдання з математики високого рівня (25 балів) 

 При оцінюванні відповіді  з математики основна увага приділяється 

наступним критеріям: 

- розв’язання має бути математично грамотним і повним;  

- методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть 

бути різними; якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо 

навести розв’язання лише одним способом;  

- за розв’язання завдання, у якому обґрунтовано отриману правильну 

відповідь, виставляють максимальну кількість балів;  

- під час виконання завдання можна застосовувати без доведення й посилань 

будь-які математичні факти та твердження, які містяться в підручниках і 

навчальних посібниках, що входять до переліку підручників, рекомендованих 

(допущених) Міністерством освіти і науки України.  
  



5 

РОЗДІЛИ З ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ  

 

Назва 

розділу 

Зміст мовного матеріалу Вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки вступників 

1. Орфографія  Спрощення в групах приголосних. 

Правопис літер, що позначають 

ненаголошені голосні [е], [и], [о] в 

коренях слів.  

Сполучення йо, ьо. Правила вживання 

м’якого знака (знака м’якшення). 

Правила вживання апострофа. 

Подвоєння букв на позначення 

подовжених м’яких приголосних і 

збігу однакових приголосних звуків. 

Правопис н та нн у прикметниках і 

дієприкметниках. 

Правопис префіксів і суфіксів. 

Найпоширеніші випадки чергування 

голосних і приголосних звуків. 

Правопис великої літери. Лапки у 

власних назвах.  

Написання слів іншомовного 

походження.  

Написання найпоширеніших складних 

слів разом і через дефіс. Правопис 

складноскорочених слів.  

Правопис часток не / ні з різними 

частинами мови 

Правопис неозначених і заперечних 

займенників. 

Написання разом, окремо й через 

дефіс прислівників і сполучень 

прислівникового типу. 

Вступник повинен вміти: 
розпізнавати явища 

уподібнення й спрощення 

приголосних звуків, основні 

випадки чергування 

голосних і приголосних 

звуків, чергування у-в, і-й; 

розпізнавати вивчені 

орфограми; правильно 

писати слова з вивченими 

орфограмами, знаходити й 

виправляти орфографічні 

помилки на вивчені правила 

2. Лексикологія. 

3. 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. Лексичні запозичення з 

інших мов. Загальновживані слова. 

Професійна, діалектна, розмовна 

лексика. Терміни. Застарілі й нові 

слова (неологізми). Нейтральна й 

емоційно забарвлена лексика.  

Поняття про фразеологізми, джерела 

походження фразеологізмів 

Пояснювати лексичні 

значення слів; добирати до 

слів синоніми й антоніми та 

використовувати їх у 

мовленні; уживати слова в 

переносному значенні; 

знаходити в тексті й доречно 

використовувати в мовленні 

вивчені групи слів за 

значенням (омоніми, 

синоніми, антоніми, 

пароніми); пояснювати 

значення фразеологізмів, 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати їх 

у мовленні 
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4. Морфологія  

 

4.1. Іменник  

Іменник як частина мови: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Іменники власні та загальні, 

істоти й неістоти. Рід іменників: 

чоловічий, жіночий, середній, 

спільний. Рід незмінюваних іменників 

іншомовного походження. Число 

іменників. Відмінювання іменників.  

Розпізнавати іменники; 

визначати належність 

іменників до певної групи за 

їхнім лексичним значенням, 

уживаністю в мовленні; 

правильно відмінювати 

іменники, відрізняти 

правильні форми іменників 

від помилкових; 

використовувати іменники в 

мовленні, послуговуючись 

їхніми виражальними 

можливостями 

4.2.Прикметник  Прикметник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

Розряди прикметників за значенням 

(якісні, відносні, присвійні).  

Ступені порівняння якісних 

прикметників: вищий і найвищий, 

способи їх творення.  

Розпізнавати й відмінювати 

прикметники; визначати 

розряди прикметників за 

значенням; утворювати 

форми ступенів порівняння 

якісних прикметників; 

відрізняти правильні форми 

прикметників від 

помилкових 

4.3. Числівник  Числівник як частина мови: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Групи числівників за будовою. 

Розряди числівників за значенням. 

Уживання числівників для 

позначення часу й дат 

Розпізнавати й відмінювати 

числівники; відрізняти 

правильні форми 

числівників від помилкових; 

правильно використовувати 

їх у мовленні; визначати 

сполучуваність числівників 

з іменниками; правильно 

утворювати форми 

числівників для позначення 

часу й дат 

4.4. Займенник  Займенник як частина мови: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди займенників за 

значенням. 

Розпізнавати й відмінювати 

займенники; відрізняти 

правильні форми 

займенників від 

помилкових, правильно 

використовувати їх у 

мовленні; правильно писати 

неозначені й заперечні 

займенники 

4.5. Дієслово Дієслово як частина мови: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Вид дієслова (доконаний і 

недоконаний). Форми дієслова: 

дієвідмінювані, відмінювані 

(дієприкметник) і незмінні (інфінітив, 

дієприслівник, форми на -но, -то). 

Безособове дієслово.  

Способи дієслова: дійсний, умовний, 

наказовий.  

Розпізнавати дієслова, 

особливі форми дієслова, 

безособове дієслово; 

визначати види, часи й 

способи дієслів; відрізняти 

правильні форми дієслів від 

помилкових; правильно 

писати особові закінчення 

дієслів. та наказового 

способів дієслів.  
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Дієприкметник як особлива форма 

дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Активні та 

пасивні дієприкметники. 

Дієприкметниковий зворот. 

Дієприслівник як особлива форма 

дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

Дієприслівниковий зворот. 

 

Розпізнавати 

дієприкметники (зокрема 

відрізняти їх від 

дієприслівників), визначати 

їхні морфологічні ознаки й 

синтаксичну роль; 

відрізняти правильні форми 

дієприкметників від 

помилкових; добирати й 

комунікативно доцільно 

використовувати 

дієприкметники, 

дієприкметникові звороти та 

безособові форми на -но, -то 

в мовленні.  

Розпізнавати 

дієприслівники, визначати 

їхні морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль; 

відрізняти правильні форми 

дієприслівників від 

помилкових; правильно 

будувати речення з 

дієприслівниковими 

зворотами 

4.6.Прислівник Прислівник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Ступені 

порівняння прислівників: вищий і 

найвищий.  

Розпізнавати прислівники, 

визначати їхню синтаксичну 

роль, ступені порівняння 

прислівників; відрізняти 

правильні форми ступенів 

порівняння прислівників від 

помилкових; правильно 

писати прислівники й 

сполучення прислівникового 

типу; добирати й 

комунікативно доцільно 

використовувати 

прислівники в мовленні 

4.7. Службові 

частини мови 

Прийменник як службова частина 

мови. Сполучник як службова частина 

мови. Групи сполучників за 

значенням і синтаксичною роллю: 

сурядні й підрядні. Групи 

сполучників за вживанням (одиничні, 

парні, повторювані) та за будовою 

(прості, складні, складені).  

Частка як службова частина мови.  

Розпізнавати прийменники, 

визначати їхні морфологічні 

ознаки; правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати 

прийменники в мовленні. 

Розпізнавати сполучники, 

визначати групи 

сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю, за 

вживанням і будовою; 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 
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сполучники в мовленні. 

Розпізнавати частки. 

5. Синтаксис 

5.1. Речення 

Речення як основна синтаксична 

одиниця. Граматична основа речення. 

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 другорядних членів 

(непоширені й поширені); за 

наявністю необхідних членів речення 

(повні й неповні); за наявністю 

ускладнювальних засобів (однорідних 

членів речення, звертань, вставних 

слів, словосполучень, речень, 

відокремлених членів речення)  

Розрізняти речення різних 

видів: за метою 

висловлювання, за 

емоційним забарвленням, за 

будовою, складом 

граматичної основи, за 

наявністю другорядних 

членів, за наявністю 

необхідних членів речення, 

за наявністю 

ускладнювальних засобів 

(однорідних членів речення, 

звертань, вставних слів, 

словосполучень, речень, 

відокремлених членів 

речення) 

5.1.1. Просте 

двоскладне 

речення  

Підмет і присудок як головні члени 

двоскладного речення. Зв’язок між 

підметом і присудком.  

Визначати структуру 

простого двоскладного 

речення, особливості зв’язку 

між підметом і присудком; 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 

прості речення. Правильно 

вживати тире між підметом і 

присудком 

5.1.2. 

Другорядні 

члени речення 

у двоскладному 

й одно склад-

ному реченні 

Означення. Прикладка як різновид 

означення. Додаток. Обставина.  

Розпізнавати види 

другорядних членів; 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 

виражальні можливості 

другорядних членів речення 

в мовленні 

5.1.3. 

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)  

Розпізнавати типи 

односкладних речень, 

визначати особливості 

кожного з типів; правильно 

й комунікативно доцільно 

використовувати виражальні 

можливості односкладних 

речень у власному мовленні 

5.1.4. Складне 

речення 

Типи складних речень за способом 

зв’язку їхніх частин: сполучникові й 

безсполучникові. Сурядний і 

підрядний зв’язок між частинами 

складного речення  

Розпізнавати складні 

речення різних типів, 

визначати їхню структуру, 

види й засоби зв’язку між 

простими реченнями; 

добирати й конструювати 

складні речення, що 

оптимально відповідають 
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конкретній комунікативній 

меті 

5.1.5. Способи 

відтворення 

чужого 

мовлення 

Пряма й непряма мова. Заміна прямої 

мови непрямою.  

Замінювати пряму мову 

непрямою; правильно й 

доцільно використовувати в 

тексті пряму мову й цитати; 

правильно вживати 

розділові знаки в 

конструкціях із прямою 

мовою, цитатою та діалогом 

6. Пунктуація Тире між підметом і присудком. 

Порівняльний зворот. 

Речення з однорідними членами. 

Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами. Речення зі 

звертанням. Речення зі вставними 

словами, словосполученнями й 

реченнями, їхнє значення. Речення з 

відокремленими членами. 

Відокремлені означення, прикладки – 

непоширені й поширені. Відокремлені 

додатки, обставини. Відокремлені 

уточнювальні члени речення. 

Розділові знаки в складних реченнях. 

Розділові знаки в конструкціях із 

прямою мовою. 

 

 

 

РОЗДІЛИ З ДИСЦИПЛІНИ МАТЕМАТИКА,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ  

 
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, запис числа 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 та від'ємні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його геометричний зміст. 

Порівняння додатних та 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. Властивості арифметичних дій. 

7. Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення буквених 

виразів. Обчислення за формулами. Перетворення виразів: розкриття дужок, зведення 

подібних доданків. 

8. Поняття про пряму пропорційну залежність 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 і 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. 

13. Одночлен. Піднесення одночлена до степеня. 

14. Многочлен. Степінь многочленна. Додавання, віднімання і множення многочленів. 

Розкладання многочленна на множники. 

15. Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого множення для 

розкладання многочленна на множники.. 

16. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. 

17. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних дробів. 

Додавання, віднімання, множення і 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 із степенями. 

19. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості квадратних 

коренів. Наближене значення квадратного кореня. 

20. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. Квадратне рівняння. 

Формули кореня квадратного рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь. 

21. Системи рівнянь. Розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та 

його геометрична інтерпретація. Розв'язування найпростіших систем, одне рівняння яких - 

першого, а друге - другого степеня. Розв'язування текстових задач за допомогою складання 

рівнянь, систем рівнянь. 

22. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з однією 

змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією змінною. 

23. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи завдання функції. 

Графік функції. 

25.  Функції: у = kx + b, у = k х,  у = k/x,  y =aх2   + b х + с,  у = x . Їх властивості і графіки.  

 

Геометрія 

I. 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 

паралельність і перпендикулярність 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. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості. 

6. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане навколо 

трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в трикутник. 

7. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників. Ознаки подібності 

трикутників (без доведення). 

8. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від точки до 

прямої. 

9. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. 

10. Довжина кола. Довжина дуги. Число π. 

11. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, трикутника, 

паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площа круга та його частин. 

12. Синус, косинус і тангенс кута. 
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13. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Теореми 

синусів і косинусів. Розв'язування трикутників. 

14. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками 

площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола. 

15. Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума 

векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Координати вектора. 

II. Основні теореми і формули 
Алгебра 

1. Функція у = kx, її властивості і графік. 

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

3. Функція у = kx + b, її властивості і графік. 

4. Функція у = хn, її властивості і графік. 

5. Функція у = ах2 + b х + с, її властивості і графік. 

6. Формули коренів квадратного рівняння.  

7. Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників. 

8. Формули скороченого множення: 

(а ± b)2 =а2 ± 2аb + b2, (а + b)( а - b) = а2 -b2. 

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

10. Розв'язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.  

11.  Розв’язування систем двох лінійних рівнянь:  

a1 x+b1 y=c1 

a2 x+b2 y=c2 

     

Геометрія 

1. Властивості рівнобедреного трикутника. 

2. Властивості бісектриси кута. 

3. Ознаки паралельності прямих. 

4. Теорема про суму кутів трикутника. 

5. Властивості паралелограма і його діагоналей. 

6. Ознаки рівності, подібності трикутників. 

7. Властивості прямокутника, ромба, квадрата, 

8. Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника. 

9. Теорема про кут, вписане в коло. 

10. Властивості дотичної до кола. 

11. Теорема Піфагора та наслідки з неї. 

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

13. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

14. Сума векторів та її властивості. 

15. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. 

16. Рівняння кола. Площа, довжина кола. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1. Авраменко О. Довідник з української мови та літератури (завдання в тестовій формі) для 

підготовки до ЗНО (частина 1) . 

2. Антонюк Т.М., Стрижаковська О.С. Українська мова: навч. посіб. для студентів. 

3. Білецька О. Українська мова. Міні-довідник. 

4. Гайванюк Н. Українська мова. Тестовi завдання. 5-11 класи. 

5. Тищенко О., Авраменко О.  Українська мова. Правопис у таблицях, тестові завдання. 

6. Ткачук Т. Українська мова. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. Частина 

1. Довідник. 

7. Ющук І.П. Українська мова: практикум з правопису української мови. 

8. Зручний і красивий ресурс із великою базою вправ, головний акцент яких  - допомогти 

розібратись зі «складними випадками». Режим доступу:  https://ukr-mova.in.ua/exercises/  

9. Відеоуроки, тести на всі 200. Режим доступу: https://navsi200.com/videos/,  

https://navsi200.com/tests/ukrayinska-mova/ 

10. Тренажер з правопису української мови. Режим доступу: http://webpen.com.ua/ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МАТЕМАТИКИ 

 

1. Істер О. С. Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів  / О.С.Істер – Київ:  

Генеза, 2017. – 272 с. 

2. Мерзляк А. Г. Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів  / А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонський, М.С. Якір – Х.: Гімназія, 2017. – 240 с., іл. 

3. Бевз Г.П. Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів   / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. – 

К.: Освіта, 2017. – 254 с.    

4. Прокопенко Н.С. Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів  / Н.С. 

Прокопенко, Ю.О. Захарійченко, Н.Л.  Кінащук. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – 289 с. : іл. 

5. Істер О. С. Геометрія: підруч. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закладів  / О. С. Істер. – К. 
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