
Програма вступного випробування у формі співбесіди  

з іноземцями та особами без громадянства, які вступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра зі спеціальності  

122 «Комп’ютерні науки» 
 

Вступне випробування проводиться з метою: оцінки ступеня підготовленості 

вступників до навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі 

спеціальності «Комп’ютерні науки». 

 

Завдання вступного випробування полягає у тому, щоб оцінити знання та 

вміння слухачів: 

 

правильно складати алгоритми та реалізовувати їх у програмному середовищі; 

розуміти призначення основних складових комп’ютера та визначати необхідну 

конфігурацію; 

створювати локальну комп’ютерну мережу, 

налаштовувати параметри операційної системи. 

створювати і запроваджувати інформаційні системи і технології для 

застосування у різноманітних галузях, відповідно до сучасних вимог і концепцій; 

виконувати організацію, планування завдань в різних сферах людської 

життєдіяльності; 

здійснювати інформаційне моделювання для забезпечення ефективного 

функціонування систем різного класу; 

здійснювати комп’ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й 

оптимізацію виробничих процесів; 

використовувати методології та технології проектування, побудови, 

упровадження, супроводу й експлуатації управлінських структур у різних галузях; 

знати методи і принципи прийняття управлінських рішень; 

використовувати методи і засоби аналізу процесів та явищ; 

 

Комп’ютерні науки 
 

І. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 

 

Тема 1. Основні поняття та методологія дослідження операцій (ДО) 

Історія розвитку та використання методів ДО. Наукова суть ДО. Області 

практичних застосувань методів ДО та мета його вивчення. Основні поняття ДО: 

операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії 

ефективності. Методологія проведення операційного дослідження: визначення мети; 

складання плану розробки; формулювання проблеми; побудова математичної моделі; 

синтез та (або) обґрунтування математичного методу; опрацювання інформації; 

перевірка адекватності моделі; реалізація результатів. Пряма та обернена задачі ДО. 

Класифікація моделей ДО. Поняття про детерміновані та стохастичні моделі ДО і 

основні підходи до їх розв'язування. Проблема багатокритеріальності та її 

розв'язування; згортка критеріїв, переведення критеріїв в обмеження, методи 

послідовних поступок, діалогові методи. 

 

Тема 2. Класичні задачі лінійного програмування (ЛП) 

Поняття про задачу математичного програмування (МП). Загальна постановка 

та класифікація задач МП, поняття складності алгоритмів розв'язування задач МП. 



Побудова математичних моделей задач ДО. Лінійні моделі та зв'язані з ними 

спрощення дійсності: пропорційність і адитивність. Загальна канонічна форма задачі 

ЛП. Графічне розв'язування задач ЛП. Поняття про основні задачі аналізу лінійних 

моделей на чутливість: статус та допустимі межі зміни ресурсів, цінність ресурсів, 

чутливість функції мети. Базисні розв'язки задачі ЛП. Основні теореми ЛП. Алгоритм 

симплекс-методу та його таблична форма. Умови оптимальності та допустимості. 

Особливі випадки симплекс-методу. Методи знаходження початкового базису: 

двоетапний та метод великих штрафів. Двоїстість у задачах ЛП. Поняття прямої та 

двоїстої задач ЛП. Основні теореми двоїстості. Економічна інтерпретація двоїстості. 

Модель транспортної задачі ЛП. Приклади транспортних задач (ТЗ). Методи побудови 

опорного плану ТЗ: північно-західного кута, мінімального елементу, евристичний 

метод Фойгеля. Методи знаходження оптимального плану (метод потенціалів і 

розподільчий). Теореми про потенціали. 

 

Тема 3. Задачі на мережах 

Загальні поняття мережі, потоку. Властивості потоку. Теорема Форда-

Фалкерсона про максимальний потік і мінімальний розріз. Постановка задачі про 

максимальний потік мінімальної вартості. Основні типи потокових задач як частинні 

випадки загальної. Задача про найкоротший ланцюг. Алгоритм Дейкстри. Задача про 

багатополюсний найкоротший ланцюг. Алгоритм Флойда. Задача про знаходження 

максимального потоку та її застосуванні. Алгоритм розташування позначок. 

Параметри мережі: ранні та пізні терміни здійснення подій і робіт, критичний шлях. 

Резерви часу подій і робіт. Метод критичного шляху (CRM). 

 

Тема 4. Задані цілочисельного програмування 

Особливості цілочиседьннх задач. Цілочисельні моделі практичних задач. 

Загальна характеристика основних груп методів розв'язування цілочисельних задач: 

відсічень, комбінаторних, евристичних. Принципи побудови евристичних алгоритмів. 

Основні ідеї методів відсічень. Метод Гоморі, його недоліки. Метод вектора спаду. 

Схема методу гілок і границь та її основні структурні елементи: стратегії 

розгалуження, границі та їх властивості, стратегія відтинання вузлів. 

Тема 5. Теорія ігор 

Основні поняття теорії ігор: учасники гри, стратегії, виграші. Класифікація ігор 

за ознаками: кількість гравців, потужність множини стратегій; характер взаємодії 

гравців, розмір виграшів, вид функції виграшів, кількість і характер ходів, 

інформованісгь. Загальна характеристика методів розв'язування ігор. Матричні ігри 

двох осіб з нульовою сумою. Означення, приклади. Оптимальні чисті стратегії. 

Теореми про ціну гри і максимін. Оптимальні змішані стратегії та їхні властивості. 

Ціна гри в змішаних стратегіях. Основна теорема матричних ігор. Геометричне 

розв'язування ігор розміром 2*2, 2*n, m*2. Поняття про кооперативні ігри. Біматричні 

ігри та положення рівноваги в біматричних іграх. 

 

Тема 6. Нелінійне програмування. 

Класичний метод оптимізації та метод множників Лагранжа. Метод множників 

Лагранжа та теорія двоїстості. Необхідні й достатні умови існування сідлової точки. 

Теорема Куна-Такера. Квадратичне програмування. Метод Вольфа. Геометричне 

програмування. Задачі опуклого програмування.  

 

 

 

 



Тема 7. Задачі побудови розкладів.   

Розклади для систем конвеєрного типу. Алгоритм Джонсона для конвеєрної 

системи двох верстатів. Методи розв'язування задач побудки розкладів для складання 

конвеєрних систем. 
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ІІ. ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Тема 1. Розширення мови С++ 

Організація програми, операції, пріоритет операцій, простори імен, константні 

змінні і змінні-посилання. Оголошення функцій, передача параметрів за 

замовчуванням і через посилання. Перевантаження функцій. 

Тема 2. Класи 

Оголошення, поля, методи, статичні методи. Конструктори, деструктор. Друзі 

класу. Керування доступом до елементів класу, інкапсуляція. Вкладені класи, 

композиція. 

Тема 3. Об'єкти — екземпляри класів 

Оголошення об'єктів, константні об'єкти. Вказівники і посилання на об'єкти, 

масиви об'єктів. 

Тема 4. Перевантаження операцій 

Операторні функції, перевантаження потокових операцій введення-виведення. 

Перевантаження бінарних та унарних операцій. Операція присвоєння, операція 

перетворення типу. 

Тема 5. Наслідування (успадкування) класів 

Загальні правила наслідування класів. Особливість наслідування закритої та 

захищеної частин базового класу. Порядок викликів конструкторів та деструкторів при 

наслідуванні класів. Присвоєння об'єктів і вказівників на об'єкти при наслідування 

класів. Множинне наслідування. 

Тема 6. Віртуальні методи і поліморфізм 

Види поліморфізму, віртуальні методи класу, механізм їхньої дії. Абстрактні 

методи та абстрактні класи. 

Тема 7. Класи потокового введення-виведення 

Стандартне потокове введення-виведення. Форматування потоків. Робота з 

файлами. 

Тема 8. Шаблони 

Шаблонні функції, шаблонні класи. Друзі шаблонних класів і перевантаження 

операцій шаблонних класів. Наслідування шаблонних класів. Віртуальні методи 

шаблонних класів. 

Тема 9. Бібліотека стандартних шаблонів STL 

Структура бібліотеки, шаблонні класи, алгоритми, ітератори. Рядки символів. 

Вектори, списки, черги, стеки, множини, бітові рядки. 

Тема 10. Ідентифікація та приведення типів 



Перетворення типів і ідентифікація типів під час виконання програми. Операції 

приведення типів. 
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ІІІ. ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Тема 1. Внутрішні форми збереження даних 

Кодування числової та символьної інформації: внутрішні коди цілих і дійсних 

чисел, стандарти кодування символів. 

Тема 2. Базові елементи мови С 

Лексеми. Типи даних. Директиви препроцесору. Бібліотечні функції. 

Характеристика мови програмування С. Структура С-програми. Етапи виконання 

програми. 

Тема 3. Вирази та операції 

Арифметичні та порозрядні операції. Операції порівняння та логічні операції. 

Операції присвоєння, комбіновані присвоєння. Умовна операція та операція розміру 

sizeof. Порядок виконання операцій. Узгодження типів операндів у виразах. 

Тема 4. Оператори мови С 

Оператори-вирази: присвоєння, виклик функції, порожній оператор. Умовні 

оператори: if, switch. Оператори циклу: for, while, do- while. Оператори переходу: goto, 

break, continue, return. 

Тема 5. Вказівники та масиви 

Оголошення вказівників, звертання до даних через вказівники. Адресна 

арифметика. Оголошення та ініціалізація масивів. Звертання до елементів масиву через 

індекси і через вказівники. Багатовимірні масиви. 

Тема 6. Символьні рядки 

Оголошення та ініціалізація символьних рядків. Звертання до елементів 

символьних рядків. Бібліотечні функції для роботи із символами та символьними 

рядками: введення-виведення символів і рядків, класифікації і перетворення символів, 

операцій над символьними рядками тощо. Масиви символьних рядків і масиви 

вказівників на початки рядків. 

Тема 7. Структури та об'єднання 

Структури: оголошення, ініціалізація, присвоєння. Звертання до полів 

структури. Об'єднання: оголошення, взаємонакладання полів, застосування. 

Декларація перейменування типів typedef. 

Тема 8. Введення-виведення даних, операції з файлами 

Файли і потоки, буферизація даних. Відкриття і закриття потоків, аналіз 

помилок. Керування поточною позицією файлу. Витирання та перейменування файлів. 



Функції потокового введення-виведення: посимвольний обмін, обмін рядками 

символів, обмін блоками даних. Форматне введення-виведення даних, специфікації 

формату. 

Тема 9. Функції 

Структура функцій. Прототипи функцій. Виклик функцій. Взаємодія 

фактичних і формальних параметрів, передавання значень та адрес. Масиви і 

символьні рядки як параметри функцій. Опрацювання структур у функціях. Рекурсивні 

функції. 
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ІV. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 

 

Тема 1. Архітектура комп'ютерних мереж 

Багаторівневий підхід. Протокол і стек протоколів. Еталонна модель взаємодії 

відкритих систем (OSI). Стек протоколів TCP/IP. 

Тема 2. Методи комутації в комп'ютерних мережах 

Комутація каналів. Комутація пакетів. 

Тема 3. Технології фізичного рівня 

Скручені пари. Коаксіальний кабель. Оптоволоконні кабелі. Методи 

кодування. Безпровідні середовища. Технології широкосмугового сигналу (FHSS, 

DSSS, OFDM). Технологія CDMA. Супутниковий зв'язок. 

Тема 4. Локальні мережі 

Підрівень доступу до фізичного середовища МАС (Media Access Control). 

Методи доступу до фізичного середовища CSMA/CD та CSMA/CA. Мережі сімейства 

Ethernet. Стандарти IEEE 802.3.хх. Формати кадрів. Мережі Ethernet, що базуються на 

комутаторах. Адресна таблиця (таблиця просування). Алгоритм покриваючого дерева 

(Spanning Tree Protocol). 

Тема 5. Безпровідні мережі 

Стандарт IEEE 802.11 безпровідних мереж (Wi-Fi). Управління доступом до 

середовища передавання. 

Тема 6. Стек протоколів TCP/IP 

Адресація в стеку протоколів TCP/IP. Internet Protocol версії 4 (IPv4). Формат 

пакета. Класи мереж та IP-адреси. Маска. Структуризація мереж за допомогою масок. 

Безкласова міждоменна маршрутизація. Протоколи ARP та RARP. Протокол ІСМР. 

Маршрутизація. Протоколи OSPF, RIP, BGP. Протокол TCP. Формат блока даних 

транспортного протоколу TCP. Управління потоком, вікно. Протокол UDP. Формат 

блока даних транспортного протоколу UDP. 

Тема 7. Віддалений доступ 

Модеми серії V. Технологія xDSL. Модеми ADSL. Безпровідний доступ. 
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V. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ 

 

Тема 1. Сучасний стан розвитку проблемної області моделювання систем 

Моделювання як метод наукового пізнання. Використання моделювання під 

час дослідження і проектування АСУ. Перспективи розвитку методів і засобів 

моделювання систем. Ієрархічні діалогові системи моделювання та проектування. 

Тема 2. Основні поняття моделювання систем 

Принципи системного підходу в моделюванні систем. Класифікація видів 

моделювання. Можливості та ефективність моделювання систем на обчислювальних 

машинах. 

Тема 3. Математичні схеми моделювання систем 

Основні підходи до побудови математичних моделей систем. Неперервно-

детерміновані моделі: D-схеми. Багатоканальна система автоматичного управління. 

Дискретно-детерміновані моделі: F-схеми. Скінченні дискретно-детерміновані 

автомати Мілі та Мура. Дискретно-стохастичні моделі: Р-схеми. Скінченні дискретно-

стохастичні автомати Мілі та Мура. Неперервно-стохастичні моделі: Q-схеми. Система 

масового обслуговування М/М/1. Узагальнені моделі: А-схеми. Агрегативні системи. 

Оператор спряження агрегатів. Представлення системи масового обслуговування 

М/М/1 у вигляді агрегату 

Тема 4. Способи відображення вхідних даних та компонентів систем 

Збір фактичного матеріалу. Представлення вхідних даних: технологічні карти, 

блок-схеми, органіграми, багатофункціональні діаграми. Конструювання моделі. 

Моделювання компонентів: прямі і обернені задачі. 

Тема 5. Методи моделювання випадкових величин 

Вибірковий метод Монте-Карло. Процедури машинної генерації 

псевдовипадкових чисел: апаратний спосіб, табличний спосіб, алгоритмічний спосіб. 

Алгоритми моделювання рівномірно розподілених випадкових величин. Конгруентні 

методи: мультиплікативний конгруентний метод, змішаний конгруентний метод, 

адитивний конгруентний метод. 

Тема 6. Аналіз даних 

Ідентифікація закону розподілу. Критерії перевірки гіпотез: критерій Пірсона, 

критерій Колмогорова-Смірнова. Підбір кривих. Регресивний аналіз. Лінійна 

регресивна модель. Оцінка кореляції: коваріація, коефіцієнт кореляції. Експертні 

оцінки: метод Дельфи. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА  
 

Програма вступного випробування з української мови відповідає змісту освіти та 

державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів.  

 
Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Фонетика. Графіка», 

«Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», 

«Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення». 

  

Назва розділу, теми Знання 

Предметні вміння та 

способи навчальної 

діяльності 

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 

Абітурієнт повинен уміти: 

Визначати в словах голосні, 

тверді і м’які, дзвінкі й глухі 

приголосні, ненаголошені й 

наголошені голосні; ділити 

слово на склади; визначати 

звукове значення букв у слові. 

Визначати місце букв в 

алфавіті, розташовувати слова 

за алфавітом; розпізнавати 

явища уподібнення 

приголосних звуків, 

спрощення в групах 

приголосних, основні випадки 

чергування голосних і 

приголосних звуків, 

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  

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; 

пояснювати значення 

фразеологізмів, приказок, 

прислів’їв, крилатих висловів, 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати їх 

у мовленні  

3. Будова слова. 

Словотвір 

Будова слова. Основа слова й 

закінчення. Значущі частини 

слова: корінь, префікс, суфікс, 

Відділяти закінчення слів від 

основи, членувати основу на 

значущі частини, добирати 



Назва розділу, теми Знання 

Предметні вміння та 

способи навчальної 

діяльності 

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  

спільнокореневі слова, слова з 

однаковими префіксами й 

суфіксами; розрізняти форми 

слова й спільнокореневі 

слова, правильно вживати їх 

у мовленні; визначати спосіб 

творення слів  

4. Морфологія. 

4.1. Іменник 

Морфологія як розділ 

мовознавчої науки про частини 

мови. Іменник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Іменники власні 

та загальні, істоти й неістоти. Рід 

іменників: чоловічий, жіночий, 

середній. Іменники спільного 

роду. Число іменників. Іменники, 

що вживаються в обох числових 

формах. Іменники, що мають лише 

форму однини або лише форму 

множини. Відмінки іменників. 

Відміни іменників: перша, друга, 

третя, четверта. Поділ іменників 

першої та другої відмін на групи. 

Особливості вживання та 

написання відмінкових форм. 

Букви -а(-я),      -у(-ю)в 

закінченнях іменників другої 

відміни. Відмінювання іменників, 

що мають лише форму множини. 

Невідмінювані іменники в 

українській мові. Написання і 

відмінювання чоловічих і жіночих 

імен по батькові  

Розпізнавати іменники, 

визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, 

належність іменників до 

певної групи за їхнім 

лексичним значенням, 

уживаністю в мовленні; 

визначати основні способи 

творення іменників; 

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 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 

Розпізнавати прикметники, 

визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль; 

розряди прикметників за 

значенням; утворювати 

форми ступенів порівняння 

якісних прикметників, повні й 

короткі форми якісних 

прикметників; розрізняти 

основні способи творення 

відносних і присвійних 
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ступенів порівняння прикметників. 

Особливості відмінювання 

прикметників (тверда й м’яка 

групи)  

прикметників; відмінювати 

прикметники; відрізняти 

правильні форми 

прикметників від помилкових 

4.3. Числівник Числівник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди 

числівників за значенням: кількісні 

(на позначення цілих чисел, 

дробові, збірні) й порядкові. Групи 

числівників за будовою: прості й 

складені. Типи відмінювання 

кількісних числівників:  

1) один, одна;  

2) два, три, чотири;  

3) від п’яти до двадцяти, 

тридцять, п’ятдесят ... 

вісімдесят;  

4) сорок, дев’яносто, сто;  

5) двісті – дев’ятсот;  

6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд;  

7) збірні;  

8) дробові.  

Порядкові числівники, особливості 

їх відмінювання. 

Особливості правопису 

числівників 

Розпізнавати числівники, 

визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, 

розряди числівників за 

значенням, основні способи їх 

творення, відмінювання; 

відрізняти правильні форми 

числівників від помилкових; 

добирати потрібні форми 

числівників і 

використовувати їх у 

мовленні; визначати 

сполучуваність числівників з 

іменниками  

4.4. Займенник Займенник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Співвіднесеність займенників з 

іменниками, прикметниками й 

числівниками. Розряди 

займенників за значенням: особові, 

зворотний, присвійні, вказівні, 

означальні, питальні, відносні, 

неозначені, заперечні. Особливості 

їх відмінювання. Творення й 

правопис неозначених і 

заперечних займенників  

Розпізнавати займенники, 

визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, 

розряди займенників за 

значенням, основні способи їх 

творення, відмінювання; 

відрізняти правильні форми 

займенників від помилкових, 

правильно добирати потрібні 

форми займенників і 

використовувати їх у 

мовленні 



Назва розділу, теми Знання 

Предметні вміння та 

способи навчальної 
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4.5. Дієслово Дієслово як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Форми дієслова: 

дієвідмінювані, відмінювані 

(дієприкметник) і незмінні 

(інфінітив, дієприслівник, форми 

на -но,       -то). Безособові 

дієслова. Види дієслів: доконаний і 

недоконаний. Творення видових 

форм. Часи дієслова: минулий, 

теперішній, майбутній. Способи 

дієслова: дійсний, умовний, 

наказовий. Творення форм 

умовного та наказового способів 

дієслів. Словозміна дієслів І та II 

дієвідміни. Особові та числові 

форми дієслів (теперішнього та 

майбутнього часу й наказового 

способу). Родові та числові форми 

дієслів (минулого часу й умовного 

способу). Чергування приголосних 

в особових формах дієслів 

теперішнього та майбутнього часу. 

 

Дієприкметник як особлива 

форма дієслова: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Активні та пасивні 

дієприкметники. Творення 

активних і пасивних 

дієприкметників теперішнього й 

минулого часу. Відмінювання 

дієприкметників. 

Дієприкметниковий зворот. 

Безособові форми на-но, -то. 

 

 

 

 

Дієприслівник як особлива форма 

дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

Дієприслівники доконаного й 

недоконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковий зворот 

Розпізнавати дієслова, 

особливі форми дієслова, 

безособові дієслова; 

визначати загальне значення 

дієслова, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, 

часи й способи дієслів, 

дієвідміни, особливості 

словозміни  кожної 

дієвідміни; використовувати 

один час і спосіб у значенні 

іншого; розрізняти основні 

способи творення дієслів, 

зокрема видових форм, форм 

майбутнього часу 

недоконаного виду, форм 

умовного та наказового 

способу дієслів; відрізняти 

правильні форми дієслів від 

помилкових. 

 

 

Розпізнавати дієприкметники 

(зокрема відрізняти їх від 

дієприслівників), визначати 

їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль, 

особливості творення, 

відмінювання; відрізняти 

правильні форми 

дієприкметників від 

помилкових; добирати й 

комунікативно доцільно 

використовувати 

дієприкметники та 

дієприкметникові звороти в 

мовленні. використовувати 

дієприкметники в мовленні.  

Розпізнавати дієприслівники, 

визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, 

основні способи їх творення; 

відрізняти правильні форми 

дієприслівників від 

помилкових; правильно 

будувати речення з 

дієприслівниковими 

зворотами 



Назва розділу, теми Знання 

Предметні вміння та 

способи навчальної 

діяльності 

4.6. Прислівник Прислівник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди 

прислівників за значенням. 

Ступені порівняння  прислівників: 

вищий і найвищий. Зміни 

приголосних при творенні 

прислівників вищого та найвищого 

ступенів. Правопис прислівників 

на -о, -е, утворених від 

прикметників і дієприкметників. 

Написання разом, окремо й через 

дефіс прислівників і сполучень 

прислівникового типу 

Розпізнавати прислівники, 

визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, 

розряди прислівників за 

значенням, ступені 

порівняння прислівників, 

основні способи творення 

прислівників; відрізняти 

правильні форми 

прислівників від помилкових; 

добирати й комунікативно 

доцільно використовувати 

прислівники в мовленні 

4.7. Службові частини 

мови  

Прийменник як службова частина 

мови. Групи прийменників за 

походженням: непохідні 

(первинні) й похідні (вторинні, 

утворені від інших слів). Групи 

прийменників за будовою: прості, 

складні й складені. Зв’язок 

прийменника з непрямими 

відмінками іменника. 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 

Розпізнавати прийменники, 

визначати їхні морфологічні 

ознаки, групи прийменників 

за походженням і за будовою; 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 

форми прийменників у 

мовленні  

 

 

Розпізнавати сполучники, 

визначати групи сполучників 

за значенням і синтаксичною 

роллю, за вживанням і 

будовою; правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати сполучники 

в мовленні  

 

 

 

 

Розпізнавати частки, 

визначати групи часток за 

значенням і вживанням; 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 

частки в мовленні 

4.8. Вигук Вигук як частина мови. Групи 

вигуків за походженням: непохідні 

й похідні. Значення вигуків. 

Звуконаслідувальні слова. 

Правопис вигуків  

Розпізнавати вигуки, 

визначати групи вигуків за 

походженням; правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати вигуки в 

мовленні  



Назва розділу, теми Знання 

Предметні вміння та 

способи навчальної 

діяльності 

5. Синтаксис 

5.1. Словосполучення. 

Завдання синтаксису. 

Словосполучення й речення як 

основні одиниці синтаксису. 

Підрядний і сурядний зв’язок між 

словами й частинами складного 

речення. Головне й залежне слово 

в словосполученні. Типи 

словосполучень за морфологічним 

вираженням головного слова. 

Словосполучення непоширені й 

поширені  

Розрізняти словосполучення 

й речення, сурядний і 

підрядний зв’язок між 

словами й реченнями; 

визначати головне й залежне 

слово в підрядному 

словосполученні; визначати 

поширені й непоширені 

словосполучення, типи 

словосполучень за способами 

вираження головного слова  

5.2. Речення Речення як основна синтаксична 

одиниця. Граматична основа 

речення. Порядок слів у реченні. 

Види речень у сучасній 

українській мові: за метою 

висловлювання (розповідні, 

питальні й спонукальні); за 

емоційним забарвленням (окличні 

й неокличні); за будовою (прості й 

складні); за складом граматичної 

основи (двоскладні й односкладні); 

за наявністю чи відсутністю 

другорядних членів (непоширені й 

поширені); за наявністю 

необхідних членів речення (повні 

й неповні); за наявністю чи 

відсутністю ускладнювальних 

засобів (однорідних членів 

речення, вставних слів, 

словосполучень, речень, 

відокремлених членів речення, 

звертання)  

Розрізняти речення різних 

видів: за метою 

висловлювання, за емоційним 

забарвленням, за складом 

граматичної основи, за 

наявністю чи відсутністю 

другорядних членів, за 

наявністю необхідних членів 

речення, за будовою, за 

наявністю чи відсутністю 

однорідних членів речення, 

вставних слів, 

словосполучень, речень, 

відокремлених членів 

речення, звертання  

5.2.1. Просте 

двоскладне речення 

Підмет і присудок як головні 

члени двоскладного речення. 

Особливості узгодження присудка 

з підметом. Способи вираження 

підмета. Типи присудків: простий і 

складений (іменний і дієслівний). 

Способи їх вираження 

Визначати структуру 

простого двоскладного 

речення, способи вираження 

підмета й присудка (простого 

й складеного), особливості 

узгодження присудка з 

підметом; правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати прості 

речення 

5.2.2. Другорядні члени 

речення у двоскладному 

й односкладному 

реченні 

Означення узгоджене й 

неузгоджене. Прикладка як 

різновид означення. Додаток. Типи 

обставин за значенням. Способи 

вираження означень, додатків, 

обставин. Порівняльний зворот. 

Функції порівняльного звороту в 

реченні (обставина способу дії, 

присудок)  

Розпізнавати види 

другорядних членів та їхні 

типи й різновиди, визначати 

способи вираження означень, 

додатків, обставин, роль 

порівняльного звороту; 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 

виражальні можливості 
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другорядних членів речення в 

мовленні; правильно 

розставляти розділові знаки 

при непоширеній прикладці, 

порівняльному звороті 

5.2.3. Односкладні 

речення 

Граматична основа односкладного 

речення. Типи односкладних 

речень за способом вираження та 

значенням головного члена: 

односкладні речення з головним 

членом у формі присудка 

(означено-особові, неозначено-

особові, узагальнено-особові, 

безособові) та односкладні 

речення з головним членом у 

формі підмета (називні). Способи 

вираження головних членів 

односкладних речень. Розділові 

знаки в односкладному реченні  

Розпізнавати типи 

односкладних речень, 

визначати особливості 

кожного з типів; правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати виражальні 

можливості односкладних 

речень у власному мовленні  

5.2.4. Просте 

ускладнене речення 

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 ускладненому 

реченні 

Розпізнавати просте речення 

з однорідними членами, 

звертаннями, вставними 

словами, словосполученнями, 

реченнями, відокремленими 

членами (означеннями, 

прикладками, додатками, 

обставинами), зокрема 

уточнювальними, та 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 

виражальні можливості таких 

речень у мовленні; правильно 

розставляти розділові знаки 

в них 

5.2.5. Складне речення Ознаки складного речення. Засоби 

зв’язку простих речень у 

складному:  

1) інтонація й сполучники або 

сполучні слова;  

2) інтонація.  

Типи складних речень за способом 

зв’язку їх частин: сполучникові й 

безсполучникові. Сурядний і 

підрядний зв’язок між частинами 

складного речення 

Розпізнавати складні речення 

різних типів, визначати їхню 

структуру, види й засоби 

зв’язку між простими 

реченнями. Добирати й 

конструювати складні 

речення, що оптимально 

відповідають конкретній 

комунікативній меті. 

Правильно розставляти 

розділові знаки, будувати 

схему такого речення 



Назва розділу, теми Знання 

Предметні вміння та 

способи навчальної 
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5.2.5.1. Складносу-рядне 

речення 

Єднальні, протиставні та розділові 

сполучники в складносурядному 

реченні. Смислові зв’язки між 

частинами складносурядного 

речення  

Розпізнавати складносурядні 

речення, визначати смислові 

зв’язки між частинами 

складносурядного речення; 

комунікативно доцільно 

використовувати його 

виражальні можливості в 

мовленні  

5.2.5.2. Складнопід-

рядне речення 

Складнопідрядне речення, його 

будова. Головне й підрядне 

речення. Підрядні сполучники й 

сполучні слова як засоби зв’язку у 

складнопідрядному реченні. 

Основні види підрядних речень: 

означальні, з’ясувальні, обставинні 

(місця, часу, способу дії та 

ступеня, порівняльні, причини, 

наслідкові, мети, умовні, 

допустові). Складнопідрядні 

речення з кількома підрядними, їх 

типи за характером зв’язку між 

частинами:  

1) складнопідрядні речення з 

послідовною підрядністю; 

2) складнопідрядні речення з 

однорідною підрядністю;  

3) складнопідрядні речення з 

неоднорідною підрядністю  

Розпізнавати 

складнопідрядні речення, 

визначати їхню будову, 

зокрема складнопідрядних 

речень з кількома 

підрядними, відображати її в 

схемі складнопідрядного 

речення; визначати основні 

види підрядних речень, типи 

складнопідрядних речень за 

характером зв’язку між 

частинами. Правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати виражальні 

можливості складнопідрядних 

речень різних типів у процесі 

спілкування  

5.2.5.3. Безсполучникове 

складне речення 

Типи безсполучникових складних 

речень за характером смислових 

відношень між складовими 

частинами-реченнями:  

1) з однорідними частинами-

реченнями (рівноправними);  

2) з неоднорідними частинами 

(пояснюваною і пояснювальною). 

Розділові знаки в 

безсполучниковому складному 

реченні 

Розпізнавати 

безсполучникові складні 

речення; визначати смислові 

відношення між їхніми 

частинами-реченнями 

(однорідними й 

неоднорідними), особливості 

інтонації безсполучникових 

складних речень; правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати виражальні 

можливості 

безсполучникових складних 

речень у мовленні  

5.2.5.4. Складні речення 

з різними видами 

сполучникового й 

безсполучникового 

зв’язку 

Складні речення з різними видами 

сполучникового й 

безсполучникового зв’язку 

Визначати структуру 

складних речень з різними 

видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку; 

правильно й комунікативно 

доцільно використовувати 

виражальні можливості 

речень цього типу в мовленні 
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5.3. Способи 

відтворення чужого 

мовлення 

Пряма й непряма мова. Речення з 

прямою мовою. Слова автора. 

Заміна прямої мови непрямою. 

Цитата як різновид прямої мови. 

Діалог  

Визначати в реченні з 

прямою мовою слова автора й 

пряму мову, речення з 

непрямою мовою; 

замінювати пряму мову 

непрямою; правильно й 

доцільно використовувати в 

тексті пряму мову й цитати; 

правильно вживати розділові 

знаки в конструкціях із 

прямою мовою та діалогом 

6. Стилістика Стилі мовлення (розмовний, 

науковий, художній, офіційно-

діловий, публіцистичний, 

конфесійний), їх основні ознаки, 

функції  

Розпізнавати стилі мовлення, 

визначати особливості 

кожного з них; 

користуватися 

різноманітними 

виражальними засобами 

української мови в процесі 

спілкування для 

оптимального досягнення 

мети спілкування  

7. Орфоепія Відображення вимови голосних 

(наголошених і ненаголошених) 

через фонетичну транскрипцію.  

Відображення вимови 

приголосних звуків:  

1) [дж], [дз], [дз′]; 

2) [ґ]; 

3) [ж], [ч], [ш], [дж]; 

4) груп приголосних (уподібнення, 

спрощення); 

5) м’яких приголосних; 

6) подовжених приголосних. 

Вимова слів з апострофом  

Визначати особливості 

вимови голосних і 

приголосних звуків; 

наголошувати слова 

відповідно до орфоепічних 

норм  

8. Орфографія Правопис літер, що позначають 

ненаголошені голосні [е], [и], [о] в 

коренях слів. Спрощення в групах 

приголосних. Сполучення йо, ьо. 

Правила вживання м’якого знака. 

Правила вживання апострофа. 

Подвоєння букв на позначення 

подовжених м’яких приголосних і 

збігу однакових приголосних 

звуків. Правопис префіксів і 

суфіксів. Позначення чергування 

приголосних звуків на письмі. 

Правопис великої літери. Лапки у 

власних назвах. Написання слів 

іншомовного походження. Основні 

правила переносу слів з рядка в 

рядок. Написання складних слів 

разом і через дефіс. Правопис 

Розпізнавати вивчені 

орфограми й пояснювати їх 

за допомогою правил; 

правильно писати слова з 

вивченими орфограмами, 

знаходити й виправляти 

орфографічні помилки на 

вивчені правила  

( 

( ( 



Назва розділу, теми Знання 

Предметні вміння та 

способи навчальної 

діяльності 

складноскорочених слів. 

Написання чоловічих і жіночих 

імен по батькові, прізвищ. 

Правопис відмінкових закінчень 

іменників, прикметників. 

Правопис нта нну прикметниках і 

дієприкметниках, нез різними 

частинами мови.  

9. Розвиток мовлення Загальне уявлення про спілкування 

й мовлення; види мовленнєвої 

діяльності; адресант і адресат 

мовлення; монологічне й 

діалогічне мовлення; усне й 

писемне мовлення; основні 

правила спілкування. Тема й 

основна думка висловлювання. 

Вимоги до мовлення (змістовність, 

логічна послідовність, багатство, 

точність, виразність, доречність, 

правильність). Текст як 

середовище функціонування 

мовних одиниць. Основні ознаки 

тексту: зв’язність, 

комунікативність, членованість, 

інформативність. Зміст і будова 

тексту, поділ тексту на абзаци, 

мікротеми. Способи зв’язку речень 

у тексті. Класифікація текстів за 

сферою використання, метою, 

структурними особливостями. 

Тексти різних стилів, типів, жанрів 

мовлення  

Уважно читати, 

усвідомлювати й 

запам’ятовувати зміст 

прочитаного, диференціюючи 

в ньому головне та 

другорядне. Критично 

оцінювати прочитане.  

Аналізувати тексти різних 

стилів, типів і жанрів. 

Будувати письмове 

висловлення, логічно 

викладаючи зміст, 

підпорядковуючи його темі й 

основній думці, задуму, 

обраному стилю та типу 

мовлення, досягати 

визначеної комунікативної 

мети. Уміти формулювати, 

добирати доречні аргументи і 

приклади, робити висновок, 

висловлювати власну 

позицію, свій погляд на 

ситуацію чи обставин; 

правильно структурувати 

текст, використовуючи 

відповідні мовленнєві 

звороти. Знаходити й 

виправляти похибки та 

помилки в змісті, побудові й 

мовному оформленні власних 

висловлювань, спираючись на 

засвоєні знання 

 


