


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Програма співбесіди при прийомі на навчання для здобуття ступеня 

«Бакалавр» (далі – Програма співбесіди) розроблена на підставі Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти.  

Національний університет водного господарства та природокористування 

проводить вступні випробування у формі співбесіди з української мови та літератури 

та математики для осіб, які мають на це право.  

Матеріал у програмі підібраний з урахуванням цілей і завдань, які визначають 

загальний і професійно орієнтований рівні сформованості комунікативної 

компетенції вступників. 

Співбесіду з кожним вступником проводить комісія у складі не менше двох 

осіб – членів комісії з проведення співбесіди, яких призначає голова комісії з 

проведення співбесід згідно з розкладом у день співбесіди. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відзначають правильність 

відповідей в аркуші усної відповіді (співбесіди), який по закінченні співбесіди 

підписується вступником та членами відповідної комісії. 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

 

2. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ ПРОГРАМИ 

 

2.1.Перелік тем з дисципліни «Українська мова та література» 

 

Українська література 

 

1. Усна народна творчість 
Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і родинно-

побутових пісень.  

Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».  

Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль».  

Тематика, зміст, образи народних балад і дум. «Дума про Марусю Богуславку». 

Балада «Ой летіла стріла».  

2. Давня українська література 
«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги).  

«Слово про похід Ігорів».  

Григорій Сковорода «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та 

Шершень», афоризми.  

3. Література кінця XVIII — початку XX ст. 

Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка».  

Тарас Шевченко «Катерина», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «І мертвим, 

і живим...», «Заповіт».  

Пантелеймон Куліш «Чорна рада».  

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я».  

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 частини).  



Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля».  

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

4. Література XX ст. 
Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків».  

Ольга Кобилянська «Valse mélancolique». 

Леся Українка «Contra spem spero», «Лісова пісня».  

Микола Вороний «Блакитна Панна». 

Олександр Олесь «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»  

Павло Тичина «О панно Інно…», «Пам’яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа 

шелестить».  

Максим Рильський «У теплі дні збирання винограду». 

Володимир Сосюра «Любіть Україну!».  

Юрій Яновський «Майстер корабля». 

Микола Хвильовий «Я (Романтика)».  

Валер’ян Підмогильний «Місто».  

Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом».  

Микола Куліш «Мина Мазайло».  

Богдан-Ігор Антонич «Різдво».  

Олександр Довженко «Зачарована Десна».  

Андрій Малишко «Пісня про рушник».  

Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…», «Ти знаєш, що ти – людина?», 

«Лебеді материнства». 

Василь Голобородько «Наша мова». 

Олесь Гончар «Модри камінь». 

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном».  

Василь Стус  «Господи, гніву пречистого…». 

Іван Драч «Балада про соняшник».  

Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», «Маруся Чурай».  

5. Твори українських письменників-емігрантів 
Іван Багряний «Тигролови».  

Євген Маланюк «Уривок з поеми». 

6. Сучасний літературний процес 
Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище.  

 

2.2. Перелік тем з дисципліни «Математика» 

 

Алгебра і початки аналізу 

Розділ 1. Числа і вирази 

Тема 1. Дійсні числа (натуральні, цілі, рацiональнi та iррацiональні), їх 

порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними. 

Властивості дій з дійсними числами; правила порівняння дійсних чисел; 

ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10; правила округлення цілих 

чисел і десяткових дробів; означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня 

n-го степеня; властивості кopeнів; означення степеня з натуральним, цілим та 



раціональним показниками, їхні властивості; числові проміжки; модуль дійсного 

числа та його властивості.  

Тема 2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. 

Текстові задачі.  

Відношення, пропорції; основна властивість пропорції; означення відсотка; 

правила виконання відсоткових розрахунків.  

Тема 3. Рацiональнi, iррацiональнi, степеневі, показникові, логарифмiчнi, 

тригонометричні вирази та їхні перетворення.  

Означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними; означення 

тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності; означення 

одночлена та многочлена; правила додавання, вiднiмання i множення одночленів та 

многочленів; формули скороченого множення; розклад многочлена на множники; 

означення алгебраїчного дробу; правила виконання дій з алгебраїчними дробами; 

означення та властивості логарифма, десятковий i натуральний логарифми; основна 

логарифмічна тотожність; означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числового аргументу; основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї; 

формули зведення; формули додавання та наслідки з них.  

Розділ 2. Рiвняння, нepiвнocтi та їх системи 

Тема 1. Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, 

логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, неpiвності та їх системи. 

3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до розв'язування текстових 

задач.  

Рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з однією 

змінною; нepiвність з однією змінною, означення розв'язку нepiвнocтi з однією 

змінною; означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх 

розв'язань; рівносильні рівняння, нерівності та їх системи; методи розв'язування 

раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмiчних, тригонометричних 

рівнянь і нерівностей.  

Розділ 3. Функції 

Тема 1. Числові послідовності. 

Означення арифметичної та геометричної прогресій; формули n-го члена 

арифметичної та геометричної прогресій; формули суми n перших членів 

арифметичної та геометричної прогресій; формула суми нескінченної геометричної 

прогресії зі знаменником |q| < 1. 

Тема 2. Функціональна залежність. Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, 

показникові, логарифмiчнi та тригoнометричнi функції, їх основні властивості.  

Означення функції, область визначення, область значень функції, графік 

функції; способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, указаних 

у назві теми; означення функції, оберненої до заданої. 

Тема 3. Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні 

елементарних функцій. Правила диференціювання.  

Рівняння дотичної до графіка функції в точці; означення похідної функції в 

точці; фізичний та геометричний зміст похідної; таблиця похідних елементарних 

функцій; правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій; 

правило знаходження похідної складеної функції.  



Тема 4. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків 

функцій.  

Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку; екстремуми 

функції; означення найбільшого i найменшого значень функції.  

Тема 5. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного 

інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій.  

Означення первісної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції; 

таблиця первісних функцій; правила знаходження первісних; формула Ньютона-

Лейбнiца.  

Розділ 4. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та 

елементи статистики 

Тема 1. Перестановки, комбінації, розміщення (без повторень). 

Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові 

характеристики. 

Означення перестановки, комбінації, розміщення (без повторень); 

комбінаторні правила суми та добутку; класичне означення ймовірності події, 

найпростіші випадки підрахунку ймовірностей подій; означення вибіркових 

характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення); 

графічна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації.  

Геометрія 

Розділ 1. Планіметрія 

Тема 1. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості 
Поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута; аксіоми планіметрії; 

суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута; властивості суміжних та вертикальних 

кутів; властивість бісектриси кута; паралельні та перпендикулярні прямі; 

перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої; 

ознаки паралельності прямих; теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса.  

Тема 2. Коло та круг  

Коло, круг та їх елементи; центральні, вписані кути та їх властивості; 

властивості двох хорд, що перетинаються; дотичні до кола та її властивості.  

Тема 3. Трикутники 

Види трикутників та їх основні властивості; ознаки рівності трикутників; 

медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості; теорема про суму кутів 

трикутника; нерівність трикутника; середня лінія трикутника та її властивості; коло, 

описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник; теорема Піфагора, 

пропорційні відрізки прямокутного трикутника; співвідношення між сторонами і 

кутами прямокутного трикутника; теорема синусів; теорема косинусів.  

Тема 4. Чотирикутники 

Чотирикутник та його елементи; паралелограм та його властивості; ознаки 

паралелограма; прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості; середня 

лінія трапеції та її властивість; вписані в коло та описані навколо кола 

чотирикутники.  

 

 

 



Тема 5. Многокутники 
Многокутник та його елементи, опуклий многокутник; периметр многокутника; 

сума кутів опуклого многокутника; правильний многокутник та його властивості; 

вписані в коло та описані навколо кола многокутники.  

Тема 6. Геометричні величини та їх вимірювання  

Довжина відрізка, кола та його дуги; величина кута, вимірювання кутів; 

периметр многокутника; формули для обчислення площі трикутника, 

паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, 

кругового сектора.  

Тема 7. Координати та вектори на площині  

Прямокутна система координат на площині, координати точки; формула для 

обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат 

середини відрізка; рівняння прямої та кола; поняття вектора, довжина вектора, 

колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора; додавання, віднімання 

векторів, множення вектора на число; розклад вектора за двома неколінеарними 

векторами; скалярний добуток векторів та його властивості; формула для 

знаходження кута між векторами, що задані координатами; умови колінеарності та 

перпендикулярності векторів, що задані координатами.  

Тема 8. Геометричні перетворення  

Основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, симетрія 

відносно точки і відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення 

подібності, гомотетія); ознаки подібності трикутників; відношення площ подібних 

фігур. 

Розділ 2. Стереометрія 

Тема 1. Прямі та площини у просторі  

Аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї; взаємне розміщення прямих у просторі, прямої 

та площини у просторі, площин у просторі; ознаки паралельності прямих, прямої і 

площини, площин; паралельне проектування; ознаки перпендикулярності прямої і 

площини, двох площин; проекція похилої на площину, ортогональна проекція; 

пряма та обернена теореми про три перпендикуляри; відстань від точки до площини, 

від точки до прямої, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними 

прямими, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими; ознака 

мимобіжності прямих; кут між прямими, прямою та площиною, площинами.  

Тема 2. Многогранники, тіла і поверхні обертання  

Двогранний кут, лінійний кут двогранного кута; многогранники та їх елементи, 

основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда; тіла 

і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: 

циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера; перерізи многогранників та тіл 

обертання площиною; комбінації геометричних тіл; формули для обчислення площ 

поверхонь, об’ємів многогранників i тіл обертання.  

Тема 3. Координати та вектори у просторі  

Прямокутна система координат у просторі, координати точки; формула для 

обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат 

середини відрізка; поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні 

вектори, координати вектора; додавання, віднімання векторів, множення вектора на 



число; скалярний добуток векторів та його властивості; формула для знаходження 

кута між векторами, що задані координатами; умови колінеарності та 

перпендикулярності векторів, що задані координатами. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

1. Завдання співбесіди при прийомі на навчання для здобуття ступеня 

«Бакалавр» включає сім питань, два з яких із української мови та літератури  та п’ять 

із математики. 

2. Кожне питання оцінюється за 12-бальною шкалою. Результат співбесіди зі 

вступником оцінюються як середнє арифметичне всіх оцінок за кожне поставлене 

запитання і округлюється з точністю до 0,01. 

3. Завдання 1 з української мови та літератури оцінюється до 12 балів у разі, 

якщо вступник демонструє достатні знання норм українського правопису і вміння їх 

практично застосовувати на письмі. Завдання 2 з української мови та літератури 

передбачає усну відповідь на питання з української літератури та оцінюється 

максимальною оцінкою в 12 балів, якщо вступник:   

- адекватно розуміє зміст заданої теми і правильно розкриває її;  

- чітко та послідовно формулює свої думки;  

- використовує мовні засоби, що відповідають нормам української літературної 

мови.  

4. Завдання з математики оцінюється в 12 балів у разі, якщо: 

- отримано правильну відповідь; 

- наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування; 

- відсутні помилки в обчисленнях та перетвореннях. 

5. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів 

зі співбесіди складає не менше 4-ох балів (за 12 -бальною шкалою) за завдання із 

математики та не менше 4-ох балів (за 12-бальною шкалою) за завдання з української 

мови та літератури. 
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