


Програма вступних випробувань  з української мови  
та української літератури 

(на основі повної  середньої освіти). 

Рівень стандарту. 
Наказ МОН № 804 від 07.06.2017 року. 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

         Програма вступних іспитів з української мови та літератури складена з 
урахуванням програми зовнішнього незалежного оцінювання і проводяться у 
формі тестового контролю (тестування). 
         Виконання тестових завдань здійснюється за таким форматом завдань, які 
пропонують Українським центром оцінювання якості освіти, серед яких – 

завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
 

Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів 

 

Абітурієнт повинен знати: 
- що вивчають основні розділи науки про мову; 
- основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила; 
- морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови; 
- загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення, 
речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени 
речення, пряму мову; 
- основні поняття мовлення і спілкування; 
- норми українського мовленнєвого етикету. 
 

Абітурієнт повинен вміти: 
- знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, правильно писати слова з 
вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфографічні помилки; 
 

- розставляти розділові знаки при однорідних членах речення, звертанні, 
вставних словах (словосполучення і реченнях), при відокремлених членах 
речення, у складних реченнях, при прямій мові. 
      

Матеріал програми розподілено за розділами: 
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 ненаголошені 
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 
(відповідно до словника фразеологізмів за підручниками рівня «стандарт»).   
 

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.  
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. 
 

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). 
 

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. Порядкові числівники, особливості 
їх відмінювання. Особливості правопису числівників. 
 

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. 
 

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. 
 

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 разом, окремо й через дефіс прислівників і 
сполучень прислівникового типу. 
 

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. Правопис прийменників. 
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). Правопис сполучників. 
Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 
формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток. 
 

Вигук 

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 
Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків. 
 

5. Синтаксис і пунктуація 

 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. 
 

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 ускладнювальних 
засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, 
відокремлених членів речення, звертання). 
 

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. 
 

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). 
 

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. 
 



Речення з однорідними членами .Узагальнювальні 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 уточнювальні члени речення. Розділові знаки в односкладними 
членами. 
 

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. 
 

Складносурядне речення 

Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. 
Смислові зв’ язки між частинами складносурядного речення.   
   

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: 

- складнопідрядні речення з послідовною підрядністю; 
- складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 
- складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю. 

 

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.   
      

Складні речення з різними видами сполучникового й              

безсполучникового зв’язку 

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

Способи відтворення чужого мовлення 

Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої 
мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. 
 



Орфоепія. 

Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через 
фонетичну транскрипцію. Вимова слів з апострофом. 
 Відображення вимови приголосних звуків: 

- [дж], [дз], [дз]; 
- [ґ]; [ж], [ч], [ш], [дж]; 
- груп приголосних (уподібнення, спрощення); 
- м’яких приголосних; подовжених приголосних. 

 

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.  
 

Синтаксична норма 

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. 
Складні випадки синтаксичного узгодження. 
Складні випадки і варіанти синтаксичного керування.    
Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими 
іменниками.  Словосполучення з прийменником по.  Словосполучення з 
прийменниками в(у), при, за, із-за.  
Вживання похідних сполучників. 
Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.  
Пасивні конструкції з дієсловами на –ся. 
Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то.  
Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. 
Прості ускладнені речення. 
Правила побудови складних речень. 
Логічні помилки в складних реченнях. 
 

Пунктуаційна норма 

Пунктуаційна помилка. 
Тире між підметом і присудком у простому реченні. 
Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених 

- звертаннями; 
- однорідними членами речення; 
- відокремленими означеннями, прикладками, обставинами; 
- вставними словами і реченнями. 

Кома в складному реченні. 



Крапка з комою у складному реченні. 
Двокрапка у складному реченні. 
Тире у складному реченні.  
Розділові знаки при прямій мові. 
 

Стилістична норма 

Стилістична помилка. 
Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і 
паронімів. 
Стилістичні особливості слів іншомовного походження. 
Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.  
Оцінна лексика.  
Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.  
Стилістичне забарвлення фразеологізмів. 
Виражальні можливості фразеологізмів. 
Стилістичні особливості засобів словотвору. 
Стилістичні особливості частин мови. 
Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. 
 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

      Основою вивчення літератури є робота над текстом художнього твору: його 
сприймання, інтерпретація й аналіз у єдності форми та змісту, а також 
засвоєння спеціальних історико-літературних і теоретико-літературних 
відомостей і фактів. 
       Програму для вступних випробувань розроблено з урахуванням чинних 

програм з української літератури для 5–11 класів, Програми ЗНО з української 
літератури 2019 року. 
Мета програми – спрямувати підготовку абітурієнтів для вступних 
випробовувань. Програма з української літератури передбачає теоретичну 
підготовку абітурієнтів. 
 

Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів 

Абітурієнт повинен знати: 

- основні теоретико-літературні поняття: художній образ, прототип; 
- тему, ідею, мотив художнього твору;  
- сентименталізм, романтизм, реалізм та їхні ознаки; 
- епос та його жанри ( новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті 
та роману); 
- лірику, її тематичні різновиди та жанри (сонет, гімн, послання, поема; 
- драму та її жанри (комедія, трагедія, трагікомедія, драма, драма-феєрія); 
- види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, 
травестія; 
- український модернізм і його особливості; 
- модерністські напрями й течії. 
Абітурієнт повинен вміти: 



- визначати місце і роль митця в літературному процесі; 
- аналізувати літературний твір чи його уривок; 
- розрізняти види й жанри літературних творів; 
- аналізувати зміст, характеризувати образи прозового твору; 
- визначати провідні мотиви ліричних творів; 
- визначати тематику, проблематику творів; 
- визначати в літературному творі тропи: епітет, порівняння, метафору, 
алегорію, гіперболу. 
 

Повний перелік творів з української літератури до  вступних випробувань 
(відповідно до ЗНО 2020) : 

 

Усна народная творчість 

 «Віють вітри» (пісня Марусі Чурай). 
 «За світ встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай). 
 «Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня). 
 «Чи не той то хміль…» (історична пісня). 
 «Дума про Марусю Богуславку». 
 «Ой летіла стріла» (народна балада). 
  

Давня українська література 

  «Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, уривок про помсту 
княгині Ольги). 

 «Слово про похід Ігорів». 
 «Dе Ііbеrtatе» (Григорій Сковорода). 
 «Всякому місту – звичай і права» (Григорій Сковорода). 
 «Бджола та Шершень» (Григорій Сковорода). 
  

Твори кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. 
 «Енеїда» (Іван Котляревський). 
 «Наталка-Полтавка» (Іван Котляревський). 
 «Катерина» (Тарас Шевченко). 
 «Кавказ» (Тарас Шевченко). 
 «Сон (У всякого своя доля…)» (Тарас Шевченко). 
 «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (Тарас Шевченко). 
 «Заповіт» (Тарас Шевченко). 
 «Чорна рада» (Пантелеймон Куліш). 
 «Кайдашева сім’я» (Іван Нечуй-Левицький). 
 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний) – 1 та 4 частини твору. 
 «Мартин Боруля» (Іван Карпенко-Карий). 
 «Захар Беркут» (Іван Франко). 
 «Чого являєшся мені у сні?..» (Іван Франко). 
 «Мойсей» (Іван Франко). 

 

 

Твори літератури ХХ ст. 

 «Тіні забутих предків» (Михайло Коцюбинський). 



 «Іntermezzo» (Михайло Коцюбинський). 
 «Камінний хрест» (Василь Стефаник). 
 «Valse mélancolique» (Ольга Кобилянська). 
 «Соntra spem spero!» (Леся Українка). 
 «Лісова пісня» (Леся Українка). 
 «Блакитна Панна» (Микола Вороний). 
 «Чари ночі» (Олександр Олесь). 
 «О слово рідне! Орле скутий!..» (Олександр Олесь). 
 «О, панно Інно…» (Павло Тичина). 
 «Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина). 
 «Ви знаєте, як липа шелестить…» (Павло Тичина). 
 «У теплі дні збирання винограду…» (Максим Рильський). 
 «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий). 
 «Майстер корабля» (Юрій Яновський). 
 «Любіть Україну!» (Володимир Сосюра). 
 «Місто» (Валер’ян Підмогильний). 
 «Моя автобіографія» (Остап Вишня). 
 «Сом» (Остап Вишня). 
 «Мина Мазайло» (Микола Куліш). 
 «Різдво» (Богдан-Ігор Антонич). 
 «Зачарована Десна» (Олександр Довженко). 
 «Пісня про рушник» (Андрій Малишко). 
 «Ти знаєш, що ти – людина…» (Василь Симоненко). 
 «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко). 
 «Лебеді материнства» (Василь Симоненко). 
 «Наша мова» (Василь Голобородько). 
 «Модри камінь» (Олесь Гончар). 
 «Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник). 
 «Господи, гніву пречистого…» (Василь Стус). 
 «Балада про соняшник» (Іван Драч). 
 «Два кольори» (Дмитро Павличко). 
 «Маруся Чурай» (Ліна Костенко). 
 «Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна Костенко). 
  

Твори письменників-емігрантів 

 «Тигролови» (Іван Багряний). 
 «Уривок з поеми» (Євген Маланюк). 

 

 Вступний іспит з української мови і літератури проводиться у вигляді 
письмового тестового контролю. Екзаменаційний тест складається з двох типів 
завдань: 

 

- Перша частина є формою перевірки знань абітурієнтів з української мови. 
Ця частина складається з 15 питань. За кожне правильно виконане завдання 
нараховується 4 бали. 



- Друга частина завдань передбачає знання абітурієнтами української 
літератури та складається з 10 питань. За кожну правильну відповідь 
нараховується 4 бали. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, якщо виконав 
всі тестові завдання з двох частин - 100 балів. 

 

Для ефективної підготовки до вступного іспиту з української мови та 
літератури пропонуються схвалені Міністерством освіти і науки України 
широко апробовані в практиці збірники тестових завдань, а також нові 
посібники для самостійної підготовки вступників. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 
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7. Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. 
закладів / О. П. Глазова. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 240 с. : іл. 
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таблиці. –К.: Видавництво « Весна», 2018. 
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[lporpanna 3 MareMarilKt4 na 6aei noBHCIT saranbnol cepe&Hboi ocnirr,r

Mera tecryeaHHR 3 MareMarhKn y 2A21' poqi - or.linrru cryninu ni4roroeleuocri ecrynnuxie:
Merolo KoHKypcHoro eirq60py Arff HaBqaHHn y 3aRraAax $axoeoi nepe4rr,rrqoi oceirh.

Tecroei 3aBAaHHr fio.rnra'orb B ToMy, 14o6 orlinrarn 3HaHHR ra yminnn :
- oy,qyaail'r MareMarHqHi rvro4eai pea.flbHnx o6'exrie, npoqecia i rnuu4 ra ,qocni,4xynarn qi nno,qeni
saco6afvt 14 MareMarn xH ;
- BHKoHyBaTH MareMarHvni porpaxynxra (anxoxyrarra,qii s !tHc.rtaMH, no.qaHHMl,r n pitnnx Sapmax, 4ii:
aigcorxamn I cr<na$arura poea'R:yaarn aa4avi Ha nponopqii', na6nraxeni o6quclennn roqo);
- BHKoHyBaTH neperBopeHHtl BHpa3ie {poayrvrirra guicroee 3HaqeHHR Koxnoro e.fleMeHra Bnpa3y,
3HaxoAHTt4 gonyerunni SHaqeHHfl suienux, saaxogtlrn qucnoeisHar{eHxn aupasie np6 3a4aHnx
3HaqeHHRX enniusr,rx roqo);
- 6ygyearu fi anaaiayaarn rpa$ixra nafinpocriu.rnx $ynxqioHa.fibHl4x 3aRex{Hocrefi, gocni.qxyaaril iiHi
eracrnaocri;
- poae'Rayaana pienRnnn, xepienocri ta ix cNctennu, pose'RsyBarn rercroBi aaga,ri ga AonoMoro1g
pieuRnu, xepisnocrefi ra l'xtrix cncreM;
- 3HaxoAHrl'l Ha pncyHKax reoMerpHrtHi Sirypn ra BcraHo8.npBaru ixxi elacrneocri;
- 3HaxoAhrH xinlxicui xapaKrepttcrl4Kh reoMerpnqHhx $iryp {*osxntnt eennynur ryrir, uouqi, o6'ennu};- pose'Rayearn nafinpocriuli xom6iHaropni sagaui ra o6qnclnearn fimoripnocri enna46o6hx nogih;
- axaliryearr in$opnaar-1ito, uq,o noAaHa e rpaQivnifi ,ta6,nnuniia, rercroeiil ra inu.lr,rx $opruax.

Ilpegnnerni yuinnn ra cnoco6n Haa.{aauxoi gin,nuxocri :
MTEEPA I NOqATKI4 AHA/II3Y.
Pos4ir 1.qfi C,r|A I BU9A3V1.
l',Qificxi tlHcna {narypanuni, qiai, paqionanunira ippaqiona.nuui}, ix nopiennnnn ra 4ii s HnMn.r"lrc.qoni
MHoxHHH ra cnieei4noueHHfi anix nrttau.
3Harr: B.nacrnBocri 4ifi s gihcxnmu qncnawn;
- npaBnna nopiantunR gificnr,rx r{hcefl;
- osHaKH nogilunocri xarypa.aut nxqncen Ha 2,3,5, g, L0;
- npaBHna o(pyrneHHR Llilr,rx vncel i ,qecnrxoerx rqpo6is;
- o3HaqeHHR KOpeHg n-ro creneHn ra apnSmeil4qHoro KopeHn n-ro creneHR;
- B.nacrllBocri xopenie;
- o3HaqeHHtl creneHf, 3 HarypanbHwta, tlinwm ra paqionalbHHM noKaBHHKaMH, ixni enacruaocri;
- qHcnoei nponaixxn;
- MoAyrb 4ificnoro qnc,na ra fioro glacpreocri.

Bmirn: poapianrrn BHAfi qHcen ra qHcnoBHx nporuixxie;
- nopisrrceatn ryiitcni qncna;
- BHKoHyBarn 4ii s.qificnnrun qhcnaMH;
- BuKoptrcroByBarn o3HaKH noginunocri;
- 3Haxo4Hrt4 HenoBHy qacrKy ra ocraqy ei4 4inenxn oAHoro Harypa,fibgoro qr4c.na Ha inule;
- neperBoptosatH aettqafi nnia gpi6 y AectrHoBHil ra HecxiH,{ennnri nepio4nvxnfi gecRrxoenft gpi6 - y
zeuuailnnil;
- oxpyrrloBarn 4iri qxc.na i4ecnrxoei gpo6n;
- BHKop HcroByBarr enacrheocri Mo &V An.qo po3e,naa H HR 3aAaq.

2.Bi.qHouexHfi ra nponopqii. BigcorxH. ocHoeHi eagasi na ai4corxu.
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3naru: signoueunr, nponopqii;
- ocHoBHa anacrheicru nponop4ii;
- o3HaqeHHs ni4corxa;
- npaBnna BilKoHaHHf ni4corronnx poapaxynxia.

Bmiru: 3HaxoAt4Tt4 eignouennR qncen y enran4i eig,corxa, ei,qcorox ei4 uncna, qHc,fio sa 3HaqeHHRru fioro
eigcorxa;
- pose'Rayearn ea4avi na ei4corxoei po*paxynxn Ta nponopqii - BHaxoAHrH sirqHouennn qficefl y
tsHrnf,Ai eiAcorxa, aigcorox ciLL4ncna, qHcflo F6 FHaqeHHrru fioro BiAeorxa;
* posa'niytsarn saAaqi na eigcorxoBi pospaxyHxn ra nponop4ii.

3.Paqioaanuni, ippa4ion anani, creneNeBi, noHaBHt,rKoBi, norapusnni,.u*i, rpurouor*erpnuui BNpaBH ra ixni
nepeTBopeHHf,.

3Harn: 03HaqeHHff o6lacri rqonycntMr4x sHaqeHb gmiunnx BHpaSy ri annixnrrwr;
- o3HaqeHHR TOTOXHO pienUX Bupaaie, ToroxHoro neperBopeHHn BHpa3y, roroxnocri;
- o3HaqeHHR oAHOqneHa Ta MHOrOq.[eHa;
- npaBHra Ao4aBaHHR/ eiAHimannn i nnnoxenuR o4novneuie ra runorovlexie;
- $opnnyln cxopoqeHoro MHox(eHHR;
- posKnaA MHOrOqreHa Ha MHoxHHHtr;
- o3HaqeHHn aare6paivnoro gpo6y;
- npaBuna BHKoHaHHf, 4ifi a anre6paiqxhn ta 4po6arvua;
- o3HaqeHHfl ra BracrHBocri norapn$Ma, AectrKoerafi i narypaluuyrfi norapr$mr,r;
- ocHoBHa norapn$rrnisua loroNxicru;
- o3HaqeHHg cHHyca, KoctlHyca' TaHreHca/ KoTaHreHca qnc/loBofo apryMeHry;
- ocHoBHa rpnroHomerpHqHa roroxnicru ra uacni4rn a nei;
- @panynx 3BeAeHHe;
- Qopruynn AoAaBaHHH ra nacni4xn 3 HHX.
Bnairr: BhKoHyBarH roroxri neperBopeHnn pa4ionaauxnx, ippar4ioHarbHH& creneHeBHx, noKa3HHKoBlrx,
norapn$miuHl4x, TphroHoMerpnt{HHx nupaeie ra 3HaxorqHrH ix qncrose 3HaqeHHH npu saAaHnx
BHaqeHHRx sfvliuFn4x.

Posgin 2. ptBHffHHtt, HEptBHOCT| TA ix cncreun.

l.Iittifixi, xaa4parni, paqionanani, ippaqiona.nbni, noxaexuxoei,lorapn$miuni, rpnroxonnerpnuni
pisrRnnn, nepianocri ta ix cnctennu. 3acrocyaannR pienRnu, nepienocreil ra ix cncreM go poea'nsyBaHHff
TeKCTOBI4X 3aAaq.

3narn:pienRnnn s ognieo svtiHttoto, 03Ha'{eHHR KopeHr {pose'mxy) pisnnnnn a ognierc s^ iFtFtoto;
- nepienictu a ognien aminxoo, oanaqeHHn pora'naxy nepisnocri e o4nien anninnoru;
- o3Ha'{eHHR pose'Rsxy cHcreMH piennnu 3 ABoMa sl inut4frnr,t ra MeroAH ix pose'nsaxu;
- piauoclrnuni piennmnn, nepiunocri ra ix cucremn;
- Mero.qil poaa'nsyeannn pa4ionarunux, ippaqioNaauHnx, noKa3HHKsBr,rx, loraprsmirnmx,
TphronoMerpuq H HX pienn nu.
Bnniru:poae'F3yBarn pienRnnn i Hepienocri nepuoro ra Apyroro crenenie, a raxox piennnnn i nepienocri,
u4o 3BOArTbcr Ao Hr4x;
- pose'neyaarn cttcreMu piannnu i nepieuocrefi nepuroro i 4pyroro crenenie, a raxox ri, u4o 3BoAFTbcg
AO HHX;

- poae'R3yearn piannxnR i nepienocri, t4o nnicrnro crenexeei, noxa3HHKoBi, norapn$nniqsi ra
TpH roH oM erputni enpazn ;
- poee'nayearr piennnnn, r4o nnicrnru rpHroHoMerprvni enpaau;
- pose'nayearu ippaqionaloni piaarnxn;
- 3acrocoByBarh 3aFa/lbni mero4u ra npnilomr {po:xna4anHf, Ha MHoxHr,rKn, aaMina arvrinnoi,
3acrocyBaHHf Bnacrnsocreft $ynxqifi) y npoqeci poee'nsyeannR pieHRxu, uepienocrefi ra chcreM;
- Kopt4cryBarncn rpaSivHt4M MeroAonn posa'Rsyeannr i4ocniAxeunR pienRHu, nepienocrefi ra cncrem;
- 3acrocoBysarn piennnnR, nepianoc'ri ra cncreMr Ao poas'aryaanHfl TexcroBl4x 3a4aq;
- pore'*ayearn piennxnR i nepienocri, u10 nnicrRru erninny nig auaxonn Mo$ynni
- pola'*ayeanr pianauna, nepienocri Ta o4creMh 3 napamerpamH.



Po:4ir 3.SYHHtlti.

l'flinifini, KBaAparhqHi. cteneneai, noKa3HHxoei, norapr$nniqnira rpraroHoMerpnvxi $ynxq[i, ix ocnoani
eaacrheocri. lacroei nocligoenocri.
3narn: o3HaLleHHt $yux4ii, o6aacru BH3Ha'4eHHfl, oonacrb sHaqeHb eynxqii, rpaeix eynxqiI- cnoco6u 3arqaHHR Qynxqifi, ocxorni B"nacTnrocri ra rpaSixra Qynxr4ifi, yHa3aHlrx y uasai reun;
- o3naqeHHR Synxqii o6epnenoi go :a,qanoi;
- o3HaqeHHr apn$meruvsoi ra reolnerpnvHoi nporpecifi;
- Qopnnylu n-ro qreHa aprQruernvnoi ra reoMerpnvnoi nporpecifi;
- $oprvryarl cyMfi n nepunx qneHie apn$merrunoi ra reonnerpnvuoi nporpecifi;
- Qopnnyna cymn necxinqesnoi reoMerpnqHoi nporpeciisi anannexnnronn lql > 1.
Bnairr :axaxorq,rn o6racrr BH3H aq eH HR, o6l acrt 3HaqeH b Qyn x4ii;
- gocaigxyearu Ha napnicra (nenaBnicru), nepio4r.rvuicra gynxqin;
- 6ygyaarn rpaSixra eneMeHrapnnx Synx4ifi, Fxa3aHr,ix y nassiremh;
- BcraHoB.rtFBarH B.nacrHaocri qncnoarax Qynxr1ifi, 3alqaHHX $oprvrynon a6o rpa$ixorvr; :
- BhxoprcroByBarr{ n epersopen ne rpa giri a $yn xqift ;
- poaa'nlyearu sarqaui na apnsrueruqHy ra reomerpnrtHy nporpecii.

2.floxigxa $ynxqii, iT reomerpnqnnfi ra $ianvnrafi annicr. floxi4ni erenaenrapnnx eyxxqifi. flpaeuna
gn@penqiroBaHHfi.

3uarr:piexnHHR Aon4rtHoi go rpaSixa $ynx4ii a rov4i;
- o3naqeHHfl noxigHoi $ynxUii a rorlqi;
- $isnvxnfi Ta reomerpnqHnil snnicr noxi4xoi;
- ra6nnqa noxignr,rx elemenrapnrx $ynxqifr;
- npaeilna sHaxoAXeHnn noxi4noT cyrun, go6yrry, qacrxtr geox Synxqifi;
- npaBHno 3HaxolqxeHun noxignoi crRa4enoi Syxx4ii - sHaxo4r,rn4 xyroanfi xoefiqienr i xyr uax4ly
gornuuoi.qo rpaQixa $ysxqii s ro,l4i.
Br*iru :sHaxognrn n oxi4n i el enn enra p n r,rx $yn x4i fi ;
- sHaxoAr4Th ql4cro8e 3HaqeHHR noxi4xoi $yxxqiT a rouqi Atf, 3aAaHoro aHar{eHHf, apryMeHry;
- BHaxoAHTtr noxi,qxy cyrun, ,qo6yrxy i uacrxn 4eox Qynxqifi;
- 3naxorqnrn noxi4ny cxaageutri $ynxqii;
- poea'layearn aa4aui 3 BHKopHcraHHfiM reoMerpnqHoro ra {isnrlroro BMicry noxi4noi.

3.floc,niAxennn gyxxqii 3a rqonoMoron noxigr-roi. I1o6y4oaa rpaeixia Synx4ift.
3nars: AocrarHe yMoBa 3pocraHHR (cna,qaHnn) synxqii xa nponnixxy;
- eKcrpemyMn gynxqii;
- o3HaqeHHs nafi6iauuoro i nailmenuloro 3HaqeHb fynxqii.
Bmirn :anaxo4nrn npolaixKt4 MoHoroH nocri eyr xqii;
- 3HaxoAl4Tt4 eKsrpeMyMl4 Qyxxqii 3a Aononnoron noxignoi, nafi6inuure ra nafinenue 3naqeHHfl Synxqii;-4ocni4xyearr 

$ynx4ii 3a gonoMoroto noxi4noira 6y4yaarn ix rpa$ixr,r;
- pose'RsyearH npHKnaAni aagavi Ha 3HaxoAxennn safi6iluuux i safiRaenu.tl,tx 3HaqeHb.

4-Ilepeicxa ra BH3HaqeHuft inrerpar. 3acrocyaarHf, Br43HaqeHoro ixrerpara go o6vncreHHf, nnoul
npteoainifi nux rpaneqifi
3naru: o3HaqeHHr nepei*roi Oynxqii, BH3HaqeHoro iurerpala, xpueonixifiHoi rpaneqii;
- ra6luqn nepeicnnx Syxxqifi;
- npaBuna 3HaxoAlKeHnn nepsicuux;
- Qopnnyra Huprona -,flefi6niqa.

Bnnirn :anaxognrn nepsicny, BH KopHcroeyrortH ii ocsoani eracrneocf ;
- Eacrocoayaau $oprayny Hunroxa-/lefi6xiqa 4nn o6wcleHHfl Bt4sHaqeHoro inrerpana;
- odqncnrcearn nnou4y xpneoria i fi noi rpa neqii 3a rqonoMoron inrerpaaa;
- pole'Rsyearn nafinpocrirui npnma4ni sagaui, r4o 3BoAf,rbcs Ao 3HaxoAlKeHHn inrerpala.
Porgin4. E/lEMEHTI4 HoMElHATOPvlKl{, noqATHH TEopli linaoelpFtocrEti TA enenrtrnrpt
CTATl,lCTHKt4.



Flepecranoexn (6es noeropenr). Kot*6inaropni npanuaa cyMh ra go6yrxy. firuoeipnicru anna4xoaoi
nogii. Bn6ipxoei xapaxrepncrnKH.
3narN: o3HaqeHHr nepecraHoBxn (6er noeropeHo);
- xonn6inaropni npaerla cyMH Ta 4o6yrxy;
- K,nacilqHe 03HaqeHHF finnoeipnocri nogii, nafinpocriu"li annagrn ni4paxynr<y fittnoeipnocrefi nogifi;
'SsHaqeltHR nu6ipxoanx xapaxrepmcrnn pngie Aanlrx {po rurax eu6ipnm, Mo,q,a, megiana, cepe4He
=narennn);
- rpafiuxa. tadrnuna, TeKcroBa ra iHu.ti Qopnnra no4aHHfi crarucruqnoi insopnnaqii.
Bmiru : pora'n3yBaru na ft n pocri u.ri xo*r6i xarop ni ea4au i;
- o6qncnrcsarn e uafinpocriurmx BilnaAKax finnoripnocri erna4xoenx nogirtr;
- o6qncRpearH Ta araniryearr sr,l6ipxonixapaKTepucrnxN pn4ia gannx (posrnax an1ipxn,MoAa,
ue.q,iana, cepe4H€ rxauennfi ).
|.EOMETPIN,
Posgia 1. IlJlAH I M ETPIfi .

l.Hafinpocriui reomerpr,rvni girypu na nlou{nsira ix anacruaocri.
3narn: noHRTTR ToqHH i npnrvror', npoMeHR, aigpi:xa, namaxol xyra;
- axciorun n,rra n irrnerpii;
- cynaixniTa BeprHxaruni xyrr, 6icexrprca xyra;
- BracrHBocri cyrvrixnnx ra BeprHKansnnx xyria;
- elacrneicro Gicexrpnc,4 KWa;
- napanefibHi ra nepnen4lrxynnpxi npnnni;
- nepneHAHKyrnp i noxil.na, cepe4rnunfi nepneHA&tKylxp, ai,qcraau ei4 rollig go nprnnoi;
- o3HaKH napalenbHocri npnrunx;
-TeopeMa Oaaeca, y3aranbHeHa reopeMa Oaleca.
Baniru: 3acrocoByBarh o3HaqeHHf,, o3HaKH Ta BracrmBocri Hafinpocriurrx reomerpur.tHHx 0iryp go
poaa'Rrysa nnr nRa n imer pwl*t4x3aAaq ra 3aAaq n paxrnrt Horo sr$icry.

2.Hono ra Kpyr - Ho.no, Kpyr ra'ii eneueurn;
3xarn:qenrpaauni, antacaHi Kyrh ra ix enacrnaocri;
- BiracrHBocriABox xopA, qo nepernFranrbcf,;
- gornvni Ao Kona ra iT sracrneocri
Bnrtirn:Eacrocotsyearu Ha6yri BHaHHR go posr'rayaaHHr nnanirrn*rpuqHHX aagaq ra 3a4aq npaHTlrrtHoro
smicry.

3.Tpr,rxyrnnxn.
3uarn:eugu rpnxyrnuxis ra ix ocHoeHi aaacrnaocri;
- o3HaKH pienocri rprxyrnnxie;
- nae,{iana, Eicexrpnca, Bhcora rpnxyrHmxa ra i.x elacrneocri;
- Teopema npo cyMy xyria rpuxyrxnxa;
- xepienicru rpHKyrH nKa;
- cepeAHn ninin rprxyrHnxa ra iT aracrusocri;
- Kono, onHcaHe HaBKo.no rpnKyrnuxa, i rono, BnHcaHe I TpHKyrHhK;
- reopema lli6aropa, n ponopr_1i fi n i sigpiaxr,r n pfl MoKyrHoro rpt4 Kyr.H !4 Ka;
- cnieeigxonress* rvrix cropoHaMH i xyrannu npf,MoKyTHoro rpHKyrHHKa;
- Teopema cNnycie;
- reopema xocl,rxycie.
Bmirn: xlacrQixyaaru rpr4KytHnxu sa cropoHaMr4 Ta Kyramr4;
- pose'Rayearn rpvt<yrHntll ;
- 3acrocoByBaTH o3HaqeHHn ra BnacrllBocTi pisnnx an4ia rpnxyrrnxia go poae'nsysaxnR
nnanimerpnqHHx 3aAaq ra 3aAaq npaKTHqHoFo annicry;
- 3HaxoAHTt'l pagiycl,t Kora, onucaHoro HaBKoto rprxyrHnfia, i xofla, BnHcaHoFo B TpHKlrrHhK.
4.t{orupnxyrnrx.



3narn: qornpHKyrHrax ta fioro ereMeHTt,t;
- naparefiorpaM Ta fioro enacrnsocri;
- o3HaKl,| napanenorpaMa;
- npnMorytHnx, poM6, KBaApar/ rpaneqin ra ix enactnsocri;
- cepegHfl ninin rpaneqii ra ii enacrneicru;
- enucaHi B Kotora onucani HaBKoflo Kona '.torr4pt4KyruhKr4.

Bmirn: 3acrocoBycari,t o3naqeHHfl, o3naKH Ta B/racruBocri pisxr,tx aN4ia uornpnxyrnrxia go
pole'ReyeaHnR nlaninnetpuqHltx BaAaq ra 3a4aq npaKTuqHoro s,uicry.
5.Mnoroxyrnuxn.

3Harn: MHoroKyrHhx ra fioro eflemeHTlt, onyxauri MHoroKyfHHK;
- nepHMeTp MHoroKyrHHKa;
- cyMa xyrie onyxnoro MHoroKyrHnKa;
- npaBHnbHHfi runoroxyrHnK Ta fioro elacrnsocri;
- enucaxi B Ko,no ra onncani HaBKo.no Kora MHoroKyrHHKy,t"
Bmiru: 3acrocoByBarh 03HaqeHHfl Ta B,nacrhBocri nnxoroxyrnnxie go pose'neyBaHHr uaxinnerpnunux
3aAaq Ta 3aAaq npaKTHqHoro arrlicry.
5.feonnerpnqni eeanqnnN ra ii auruipruaauun.
3naru: AoB)t(HHa ei4pisxa, Ho/ta ra fioro nqyrn;
- BenH'{nHa xyra, annnipnEaunn xyria;
- nepHMeTp MHOTOKyIHHKa;
'Sopnaynn prnn o6uncaeHHs nrouliTpHlryTHHKa, napa/rcnorpaMg, por*6a, Hmilqpara/ Tpaneq1,
nFaBHJlbHOrO nfiHofoKyTHHKa, Kpyfa, KpytoBsro ceKTopa.

Bmirn: 3HaxoAHn4 AoBxt4Hr4 ei4pisxia, rpagycHira pagianai uipu xyrie, n.rrouqi reomerpr4qHrax $iryp;
- o6qncnpearn AoBxhHy *ola ra froro Ayr, nnoqy Kpyra/ KpyroBoro cexropa;
- BHKopHcroByBarh Soptuyau nrot4 reoMerpltqHnx Siryp nqo poae'nsyaannR nnaninnerpnqHilx 3agaq ra
3aAaq n pa KTr,tr{ Horo sruicry,

6.Koopgnnarnra Bexropr na nnoqnui .
3xanr : n pnnnoxyrHa cncreMa Hoop4n Har xa n n oulr,t x i, HoopAH H arn To'{KH;
- foprvryna p,nn a$uncnennR ni4crani nnix ABoMa rosKaMH ra $opnnyna gna o$uncneHHn KoopAHHar
ceperquHh ai4pisxa;
- pienRnxn npnmsira xo,na;
- noHnrrs BeKTopa/ AoBxthHa BeKTopa, xolineapni BexTopri, pieni eexropn, KoopAHHarh BeKTopa;
- AoAaBaHHR, aigrin*anxn aexropia, M?toutenHf, tsexTopa Ha t{ylcfio;
- po3HIaA BeKropa sa ABoMa nexolineapHHMH Fexropaul1
- cxaarpnrft 4o6yror aexropie ra fiors nrtacrnaocri;
- $opmyna Arn 3HaxoA)KeHHR xyra nnix BeKropaMH, uqo aagani KoopghHaraMH;
- vMoBt4 xo.nineapnocrira nepneHAHHy/tRpHocri rexropin, qo eagani xooBAHHaraMH.
Bnnirn: sHaxo&hrn Koop4lrnarn cepe.qilHu eirqpiaxa ra Bi4craHb ruix 4sonna roqgagr{;
- cxnaAarn piennnnr npnnaoira pieHnunn xona;
- enxoAyearvt gi'i= BeKropaMH;
- 3HaxoAHrH cxaaapnrfi godyrox eexropie;
- 3acrocoeyBarn KoopAnHarn i eexropu 4o porn'RsyBaHHn nnanimerprqHux 3aAar{ Ta 3arqaq
npaKTHqHoro annicry

T.Feomerpuvni neperaopeHHs

3nan+:octtoeni argr ta sMicr reoMerphqHhx neperBopenb Ha nnouqr,rxi (pyx, crr*erpi* ai4nocno rovxr,r i
siAnocno npnrvroi', noBopor, napanenbHe nepeHeceHHfl, neperBopenxn no4i6Hocri, ronnorerin);
- o3Haxl4 no4i6xocri rprxyrnnxia;
- ei,qnouennq nnou{ no4i6nrax $iryp
Bmiru: BuKopucroByearu anasJvieocri ocnognnx eugia reoMerplrqHnx nepersopeub, ogHaKn nogi6Hocri
rpxxyrnrxie go poss'nsyBaHHr nnaninnerprqHHX 3a.qa'{ Ta 3aAaq npaKTHqHoro snAicry.
Posgin2.CTEPEOMETPlR.

l.flpnrvri ra nret4rHt4 y npocropi.

3naru:axciomn i reopennr crepeonnerpii;



- B3aeMHe po3Miu{eHHn npfiMt4x y npocTopi, npnMoi ra flnoulnHH y npocropi, nnot4HH y npocropi;
- o3Haxh napane/rbHocri npsMHXr nprMoi i nnouqnnn, nnoqnH;
- napanenbHe npoeKryBaHHS;
- o3HaKH nepneHAHKyrnpxocri npnmoi i naouqr,*nr, ABox nnoqnH;
- npoex4in noxnnoi Ha nnoqnHy, oproroHa.[uxa npoexqin;
- flpflMa ra ofepnena reopemu nporpn nepilenA$Kynspr4;
- ai,qcrana eig rouxl'r Ao ntct4hnn, ei,q touxx ,qo npnnnoi', ni4 nprrvro? Ao naparenunoi ifi nnor4r.rnn, nnix{
napanerbHHMil npgMHMU, RniX napanerbHr4Mu nnolqHHannn, nnix nnnrnooixultMH npRMt4Ml,t;
- o3HaHa nnnmoEixxoeri npf,MHX;
- xyr mix npFMnMu, npflMoro ra nrolqt4noro, n,nolqnHaMn.

Bmiru: 3acrocoeyearr osHaqeHHf,/ osHaKH Ta BnaerrBocri napanelunux i nepneHAHHyJtf,pHr,tx npnltnnx i
nnorqnH rqo pore'RryBaHHfl erep€oMerpnr{HHx gar4aq ra taAaq npafiTncHoro suicry;
- sHaxorqr,rru aaanaqeni aigcraxiTB BerHqnHH xyriB y npocropi.

2.MnororpaHHnHtl"Tina i noecpxni o6epraHHn

Snarn :4eorp aH Hnfr Kyr, fii*ifr Hnft xyr 4aorpa H HorCI Kyra ;
- MnororpaHHHNH Ta i'x enemerrn, ocxoBHi BHAII MHororpannnxia: npH3Ma/ napanenenine4, nipanRiga,
apiaaxa nipanniga;
- rina i noeepxui o6eprarxn ra i'x e,nemeHTu, ocHoBHi engu ril i noaepxoxu o6eprannn: 4nlingp, KoHyc,
apiaannfi KoHyc, xynn, c$epa;
- nepepialt MHororpaHHHxie ra rin o6epranHR nnou{HHop;
- rom6inaqii reoMerpnqHux rin;
- $optnyllt 4rn o6uNc.rreHHt nnol4 noBepxoHb/ o6'ennle MHororpaHHhxie irin o6epraHun.

Bmirn: poaB'nayaatn aa,{avi Ha o6qhc.neHHn nnou4 noeepxoHb la o6'eRaie reoMerpu'{Huxtin;
- BcraHoB^roBarH 3a po3roprxoto noeepxni BhA reoMerpnunoro rila;
- 3acrocoByBarr 03Ha'.reHHr ra BracrnBocri ocHosHr4x angia nnnororpanHnxia, rin i noaepxona
o6epranna 4o pose'RsyBaHHn crepeoMerpr,rr{Hilx Bagaq ra 3aAaq npaKrnqHoro amicry.

3.Koop4unarn ra BeKropn y npocropi.

3narn:npnanoKyrna chcrema KoopAhHar y npocropi, Koop4taHarh roqxH;
- $optuyaa ppa o6tncnexnn ei4crani uix ABoMa roqKaMH ra Soprvryaa p,na oluneneHnn KoopAHHar
cepeAhHH aigpiaxa;
- noHsrrn BeKTopa, AoBx{HHa BeKTopa, xorineapni BeKTopr,{, pioni eexroph, KoopAHHarH BeKTopa;
- AoAaBaHHn, signimann* eerropia, MHoxeHHf, BeKTopa Ha qhcJro;
- cxanepnnfi 4o6yron nexropiera iloro anacrNeocri;
- $opnnyna AnR 3HaxoAH{eHHR xyra n,tix BeKTopaMH, n4o ea4ani KoopAilHaraMu;
- yMoBH xoaineapnocri ra nepneHAfiKyrrpHocri aexropie, r4o ra4ani KoopAHHaraMH.

Bnairr: 3HaxoAr,rrn Koop4rHaril cepeAilHr si4piaxa ra ei4cranu nnix 4eonna roqHaMH;
- BHKoHyearu .qii a BexropaMx;
- enaio,qnrr cxannpnnfi go6yrox aexropie;
- 3asrocoByBarh xoopAu+aru i eexropu 4o poaa'RayBaHHfi crepeoMerphqHHX 3aflaq r€ gaAaq

npaKrHqHoro srnicry.


	- що вивчають основні розділи науки про мову;
	- основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
	- морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
	- загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову;
	- основні поняття мовлення і спілкування;
	- норми українського мовленнєвого етикету.
	- знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфографічні помилки;
	- розставляти розділові знаки при однорідних членах речення, звертанні, вставних словах (словосполучення і реченнях), при відокремлених членах речення, у складних реченнях, при прямій мові.
	- основні теоретико-літературні поняття: художній образ, прототип;
	- тему, ідею, мотив художнього твору;
	- сентименталізм, романтизм, реалізм та їхні ознаки;
	- епос та його жанри ( новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману);
	- лірику, її тематичні різновиди та жанри (сонет, гімн, послання, поема;
	- драму та її жанри (комедія, трагедія, трагікомедія, драма, драма-феєрія);
	- види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія;
	- український модернізм і його особливості;
	- модерністські напрями й течії.
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