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Програма iндивiдуальноТ усноТ спiвбесiд и для вступникiв на ocHoBi повноТ
заг€LпьноТ (профiльноТ) середньоТ укладена за програмами зовнiшнього
незЕLпежного оцiнюваннrl на ocнoBi повноI заг€шьноТ середньоТ школи.

Програму з украiЪськоI мови розроблено з урахуванням чинних програм з

украiнськоТ мови для 5-1 1 класiв i вказiвок MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, а
також L{eHTpy ЗНО.

Матерiал програми з украТнськоТ мови розподiлено за такими роздiлами:
<УкраТнська мова> (<Фонетика. Графiкa>, <<Лексикологiя. Фразеологiя>>, <Будова
слова, Словотвiр>>, <<МорфоЛогiя>>, <<Синтаксиси)), <Стилiстика)), <Орфоепiя>,

uОрфо.рафiя>, <ПунктУацiя>, <<Розвиток мовленнD).

yKPAiHcbKA мовА

1. Фонетика i графiка. Орфоепiя i орфографiя
Звуки. Голоснi i приголоснi звуки. Приголоснi твердi i м'якi. Подовженi

звуки.

БуквИ й iншi графiчнi засоби. Алфавiт. Спiввiдношення звукiв i букв.
Звукове значення букв Я, Ю, €, i, lц та буквосполучень dз, dзь, dMc.

Склад. Наголос.

правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоення букв на позначеннrI
ПОДОВЖеНИХ М'ЯКИХ ПРИГОЛОСнИХ та збiry однакових приголосних звукiв.

спроrцення. Черryвання голосних i приголосних. Написання слiв
iншомовного походження.

2. Будова слова, словотвiр i орфографiя

OcHoBHi способи словотворення в украiнськiй MoBi: префiксал ьний,
СУфiКСаЛЬНИЙ, ПРефiКСНО-сУфiксальний, безсуфiк сний, складання слiв або основ,
перехiд з однiеТ частини мови в iншу.



Вимова i правопис префiксiв ИРе-, ИРИ-, прi-. Найпоширенiшi випадки

чергуваннrI голосних звукiв у коренях слiв: о-а, e-i, е-u. Чергування о, е з i пiсля

)tc, ч, Ш, lЦ, та Z, к, х у коренях слiв. Чергування приголосних звукiв. Сполученi о,

е в складних словах. Написання слiв з пiв-.

Правопис складних i складноскорочених слiв.

3" Лексика i фразеологiя

поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначнi i багатозначнi

слова. Пряме i переносне значення слiв. Синонiми, антонiми. Щiалектнi слова.

запозиченi слова.

Iншомовна лексика. Професiйнi слова. Неологiзми. Фразеологiзми, ix
синтаксична роль.

4. Морфологiя i орфографiя

[менник як частина мови: загilIьне значення, морфологiчнi ознаки,

синтаксИчна ролЬ. IменникИ, Що означають н€tзви icToT i HeicToT. Велика буква i
лапки у власних назвах. Написання i вiдмiнювання прiзвищ, iMeH та iMeH по

батьковi.

рiд, число, вiдмiгtки iменникiв. Типи вiдмiн iменникiв. Незмiннi iменники.

Способи творення iменникiв.

правопис вiдмiнкових закiнчень iменникiв. Правопис найуживанiших

суфiксiв,

як мови: загаlrьне значення, морфологiчнi ознаки,

синтаксична роль.

Якiснi, вiдноснi та присвiйнi прикметники. Повнi i KopoTKi форми
прикметникiв. Ступенi порiвняння прикметникiв, ix утворення.

вiдмiнювання прикметникiв. Способи творення прикметникiв.

правопис вiдмiнкових закiнчень та найважливiших суфiксiв прикметникiв.

написання складних прикметникiв. Написання прiзвищ прикметниковоi

форми.



числiвник як частина мови: загЕLIIъне значеннrI, морфологiчнi ознаки,

синтаксична ропь. Числiвники кiлькiснi (на означення цiлих чисел, дробовi i

збiрнi) i порядковi. Числiвники простi, складнi i складенi,

Вiдмiнювання кiлъкiсних i порядкових числiвникiв.

Правопис числiвникiв.

займенник як частина мови: загапьне значення, морфологiчнi ознаки,

синтаксична роль. Розряди займенникiв. Вiдмiнювання займенникiв. Правопис

займенникiв (не в особових займенниках З-i особи пiсля прийменникiв, дефiс у

неозначених займенниках, Hj у заперечних займенниках).

дiсслово як частина мови: загапьне значення, морфологiчнi ознаки,

синтаксична роль. Особливi форми дiсслова - дiеприслiвник, дiеприкметник.

Неозначена форма дiеслова, Способи дiеслiв (дiйсний, умовний, наказовий). Часи

дiеслiв. Щiеслова I i Il дiсвiдмiн. Безособовi дiеслова. Способи творення дiсслiв.

Правопис дiеслiв. Безособовi дiеслiвнi форпли на-но, -mо.

Дiеприкметник як особ-цива форма дiеслом: загuLпьне значення,

морфологiчнi ознаки, синтаксична роль. Активнi i пасивнi дiеприкметники, ik

творення.

Вiдмiнювання дiеприкметникiв. .Щiеприкметниковий зворот.

Правопис дi сприкметникiв.

Дiсприс.lliвник як особлива форма дiеслова: загаJIьне значення, морфологiчнi

ознаки, синтаксична роль. Щоконаний i недоконаниiт вид дiеприслiвникiв, ik

творення. Вiдмiнтовання дiеприкметникiв. liеприслiвниковий зворот. Правопис

дiсприслiвникiв.

Приспiвник як частина мови: значення, морфологiчнi ознаки, синтаксична

роль. Ступенi порiвняння прислiвникiв. Способи ix творення



Розряди прислiвникiв.

Правопис прислiвникiв. Букви Н i нн У прислiвниках. Не i Hi з

прислiвниками, u та i в кiнцi прислiвникiв. Щефiс у прислiвниках.

Написання прислiвникiв р€вом i окремо.

Прийменник. Непохiднi i похiднi прийменники. Правопис прийменникiв

рЕвом i окремо.

Сполrrник. Сполуrники сурядностi i пiдрядностi. Правопис сполуrникiв

р€вом 1 окремо

5. Синтаксис i пунктуацiя

Словосполучення. Будова i види словосполучень за способом вираження

головного слова.

Просте речення. Види реченъ за

питалънi, спонукальнi. Окличнi речення.

присудок простий i складений; додаток,

вираження.

метою висловлювання]

Члени речення (пiдмет

означення, обставини) i

розповiднi,

i присудок;

способи ix

Прикладка як рiзновид означення. Порiвн яльний зворот.

роздiловi знаки в кiнцi речення, Тире мiж пiдметом i присудком. Роздiловi

знаки при прикладах i порiвняльних зворотах.,

речення двоскладнi i односкладнi. Рiзновиди односкладних речень. Повнi i
неповнi реченнrI.

сднорiднi чlтени речення. Узагальнююче слово при однорiдних членах

речення. Однорiднi й неоднорiднi означення.

Роздiловi знаки при однорiдних членах речення.

ЗВеРТаННя i BcTaBHi слова (словосполучення, речення). Роздiловi знаки при

них.

Частка. Формотворчi, заперечнi та модальнi частки. Написання часток бо,

но, mо, оm, muкu. Не з рiзними частинами мови.



Вiдокремленi другоряднi члени реченнlI, в тому числi уточнюючi.
роздiловi знаки при вiдокремлених членах речення.

складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення.
Складнопiдрядне речення iз сполуlниками i сполучними словами. OcHoBHi

види пiдрядних речень. Складне речення з кiлькома пiдрядними.

роздiловi знаки в складносурядному i складнопiдрядному реченнях.
Безсполуrникове складне речення. Роздiловi знаки у безсполу{никовому

складному реченнi.

складне речення з рiзними видами сполучникового

зв'язку. Роздiловi знаки в ньому.

Пряма й непряма мова. I]итата. Щiалог.

Роздiловi знаки при прямiй MoBi, цитатi, дiалозi,

безсполучникового

б. Стилiстика

Стилi мовлення (розмовний, науковий. художнiй, публiцистичний,

офiцiйно-дiловий), ix ocHoBHi ознаки, функцiТ.

ICTOPLЯ УКРАiНИ

YKpaiHa в рокu IIершоi cBimoBoi вiйнu. Серпень 19t4 - лuсmопаd ]918
poKiB.

УКРаiЪа в геополiтичних планах краТн Антанти i I]ентральних держав. Вiйна

Та yKpaTHcbKi поl-tiтичнi сили. Головна украIнська рада. Союз Визволення УкраТни.

Загацьна украТнсъка рада" BocHHi дiТ на територiТ УкраТни в 1914_1917 рр.

УкРаТнцi в армiях воюючих держав. УкраiЪськi сiчовi стрiльцi. Полiтика

Росiйсъкол iплперiТ та Австро-Угорпtини на 5чкраТнських землях у 1914-1917 рр.

Повсякденне життя на фронтi й у тилу.



Почаmок YKpaiHcbKoi революцii. Березень tgt 7 - KBimeHb l91B poKiB.

Причини, рушiйнi сили та перiодизацiя Украiнськоi революцiт |9|7-192\

рр. УкраТнська I]ентральна Рада. Михайло Грушевський. Всеукраiнський

нацiональний конгрес. Укратнiзацiя apMiT, Вiльне козацтво. Вiдно аини

I_{ентральноТ Ради з Тимчасовим урядом. I Унiверсал I_{ентральноТ Ради.

Генеральний ceKpeTapiaT. Володимир Винниченко. Itr Унiверсал У[Р. Збройний

виступ самостiйникiв. Прихiд до влади у PociT бiльшовикiв: позицiя yIP.
Боротьба за владу в Кисвi 28-зl жовтня |911 р. III Унiверсал ytp. Внутрiшня та

зовнiшнЯ полiтика I]ентралЪноi Ради пiсля проголошення УкраТнськоi Народноi

республiки. Встановлення кордонiв. Галицько-буковинський курiнъ Сiчових
стрiльцiв. ПодiТ 1917 року в Криму. Курултай i Кримська Народна Республiка.

КримсьКотатарськиЙ нацiональний рух. Початок агресiТ бiльшовицькоТ Росii
проти унр. Проголошення в XapKoBi бiльшовицъкоТ влади в УНР. Перша вiйна

бiльlловицькоТ PociT з УНР. Бiй пiд Крутами. IV YHiBepc€Lп YtP: проголошення

нез€Lпежностi УНР. Бiльшовицько-росiйська окупацiя УкраТни. Мирний договiр
унР iз I_{ентральнимИ державаМи. Вигнання бiльШовикiв iз територiТ УНР. Похiд
Петра Болбочана на Крим. Законотворча дiяльнiсть УЦР взимку-навеснi 1918 р.

Конституцiя УНР.

РОЗzОРmання YKpaiHcbKoi революцii. Бороmьба за вidновлення

dерuсавносmi. KBimeHb 1918 - лuсrпопаd 192I poKiB.

ГеТьпланський переворот i утворення YKpaiHcbKoT !ержави. Внутрiшня

ПОЛiТИКа Урядiв гетьмана П. Скоропадського. ЗовнiIIлня, rяqэ.;ti,грtкsa ypяlliB l,eTbMaHa

II" СКОроrтадOькФг{.}, fIрлччт,ттяи падiнлля режие{у г€ттзь{itldд П" СкорогrадськOго.

Прихiд до влади Щиректорii, Внутрiшня полiтика урядiв Щиректорii. Зовнiшня

ПОлiтика урядiв !иректорiТ. Военна iнтервенцiя Антанти на пiвднi УкраiЪи. Дру.а
вiЙна бiдьшовицькоТ PociТ з УНР. Утворення ЗУНР. Внутрiшня полiтика урядiв

ЗУНР. Зовнiшня полiтика урядiв ЗУНР. Акт злуки УНР i ЗУНР. Украiнський

нацiональниЙ рух на Буковинi й у Закарпаттi. Причини та наслiдки yKpaiHcbкo-

ПольськоТ вiЙни l918-1919 рр. <Чорткiвська офензива)). <Киiвська катастрофa>.

Перший <<Зимовий похiд>. f,енiкiнсъкий режим в YKpaTHi. Бiльшовицький режим в



УкраiЪi. Ухвалення конституцiТ УСРР 1919 р. Варшавська угода мiж унр i
Польщею. Змiст Ризького мирного договору. t8 березня |921 р.Другий <Зимовий

похiд> ApMiT УНР.

В Сmан о влення колtу нiсmuчн о zo mо mа,limарноzо р енс шму в Укр aiHi.

1921-1929 рокu.

ВХОДЖеНня УСРР до складу СРСР. Полiтика ((военного комунiзму>>

МасовиЙ голод у пiвденних губернiях усрР (1921-192З рр,). Антицерковна

КаМПаНiя. Причини ,га особливостi впровадження НЕПу в УкраiЪi. Вiдбудова

НаРОДНОГО ГОСПоДарства. Процес стабiлiзацiТ економiчного та соцiального життя в

УКРаiЪi. Нацiональна полiтика радянськоi влади в УСРР. Причини <украТнiзацiТ>.

Суспiльно-полiтичне життя. Лiквiдацiя багатопартiйноотi. Утворення Кримськоi

Асрр. Молдавська Асрр. Кампанiя з лiквiдацii неписьменностi дорослих.

Полiтика бiльшовикiв щодо релiгii та церкви в YKpaTHi.

Ушв ер d мс е ння б iл ь u,l о в u tl ь ко z о mо mа,цim ар н о zo р Фtc uлrу в Укр aiH i.

1929-1939 рокu.

Радянська модернiзацiя в YKpaTHi. Причини та cyTHicTb форсованоТ

iНдУстрiалiзацiТ. Причини полiтики насильницькоi колективiзацiL CyTHicTb

полiтики форсованоТ колективiзацii. \9З2-19ЗЗ рр. Голодомор в YKpaTHi.

ВЗаемозв'язок мiж рiзними складовими економiчноi полiтики сталiнського

РеЖИМУ (iндустрiалiзацiя, колективiзацiя, (культурна революцiя, MacoBi репресii).

Змiни в соцiальнiй cTpyкTypi населення. Нацiонально-демографiчнi змiни.

Особливостi суспiльно-полiтичного життя перiоду. |9З4 р. перенесеннrI

столицi УСРР з Харкова до Киева. Полiтичнi процеси 1920-х - початку 1930-х рр.

MacoBi репресiТ та ix iдеологiчне виправдання бiльшовицьким режимом.

Iдеологiзаuiя суспiльного життя, культ особи. Антирелiгiйна кампанiя.

Захidноукраiнськi землi в мiltсвоеннuй перiоd. 1921-1939 рокu.

ПравовиI"I статус украТнських земель у складi Польrцi. Нацiон.tгIьна полiтика

та мiжнацiональнi вiдносини. Осадництво. Пацифiкацiя. Економiчне i соцiапьне



становиlце населення. УкраТнська кооперацiя. Просвiтнi органiзацiТ краю. Дндрiй
тт Тептицъкий. Украiъськi полiтичнi органiзацiт. Украiъське народно-демократичне

об'еднання. Украiнська вiйськова органiзацiя й Органiзацiя украiЪських
нацiоналiстiв, Свген Коновалець. УкраiЪськi землi у складi PyMyHiT.

татарбунарське повстання. Суспiльно-полiтичне життя. Украiнська нацiонаJIьна

партiя, УкраiЪсЬкi землi у складi Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття.

суспiльно-полiтичне й економiчне життя. Карпатська Укратна. Карпатська Сiч.

Августин Волошин. Кулътурне й релiгiйне життя на захiдноукраiнських теренах в

УМОВаХ iНОЗемного панування. Полiтичне та культурне життя украiнськоi
полiтичноТ емiграцii.

YKpaIHa в рокu fpyzoi cBimoBoi вiйнu. l939 - 1945 рокu.
УКРаТнОьке питання в мiжнароднiй полiтицi напередоднi !ругоi cBiToBoi

вiйни. Наслiдки радянсько-нiмецьких договорiв 19з9 Р. Для украiнських земель i

2З СерПня \9З9 р. мiж СРСР i Нiмеччиною. Початок ЩругоТ cBiToBoT вiйни,

ОКУПаЦiя Червоною армiею Галичини, Волинi, Пiвнiчноi Буковини, Хотинщини

Та Пiвденноi БессарабiТ. MacoBi полiтичнi репресiТ |9З9-\940 рр. Наслiдки

ПОЛiТИКи радянiзацii новоприеднаних до УРСР територiй. Початок нiмецько-

РаДЯнсЬкоi вiЙни. Суть гiтлерiвського плану <Барбароссо). Мобiлiзацiйнi заходи.

Злочини комунiстичного тоталiтарного режиму. Вiдступ Червоноi apMii. Окупацiя

Украiни вiйськами Нiмеччини ,га iT союзникiв. Нацистський окупацiйний режим.

Суть гiтлерiвського плану <<Ост>>. Нацистський <новий порядок)) в YKpaTHi. Опiр

ОКУПантам. УкраТнськиЙ визвольниЙ рух. Утворення УПА. Польсъко-украТнський

конфлiкт. Розгортання радянського партизанського руху. Щiяльнiсть радянських

партизанiв. Вигнання нiмецьких вiйськ та ikHix союзникiв з Правобережноi та

Пiвденноi УкраiЪи. Щепортацiя кримських татар та iнших народiв Криму (травень

1944 р.), Завершення бойових дiй на територiТ УкраiЪи. УкраiЪцi у вiйськових

формуваннях держав Об'сднаних Нацiй. Завершення Щругоi cBiToBoT вiйни.

YKpaiHa в першi повоеннi рокu. l945-1953 рокu.



участь урср У зовнiшrнiй полiтицi Радянського Союзу. Встановлення

кордонiв урсР у мiжнародних договорах. Адмiнiстративно-територiальнi змiни.

обмiн населенням мiж урсР i Польщею. MacoBi депортац i (|944-19аб рр.).
внутрiшньополiтична й економiчна ситуацiя В урср. Полiтика влади щодо
економiчного життя населення. Вiдбудова промисловости. Масовий голод в

YKpaTHi 1946-|941 рр. Посилення радянiзацiТ та репресii у захiдних областях

урср' особливостi та наслiдки. Причини ^fа наслiдки (саморозпуску) угкц.
Полiтика влади щодо релiгiйного життя населення, УкраТнський визвольний рух у
|944-1950-х рр. Операцiя <Захiд>. Операцiя <Вiсла>, Полiтико-iдеологiчне i

кулътурне життя УкраiЪи. OcBiTa.

YKpaiHa в уJиовах dесmшлiнiзацi:i. 1953 - 1964 рокu.
cyTHicTb процесу лiбералiзацiт суспiльно-полiтичного життя урср в

серединi 1950-19бO-х рр. Змiни адмiнiстративно-територiа;rьного устрою урср.
причини входження Кримськоi областi до складу Урср, Змiни в промисловостi.

змiни в сiльському господарствi. Змiни в соцiальнiй сферi. Спроби реформування

управлiння економiкою. Здобутки й особливостi розвитку культури. Виникнення

руху <шiстдесятникiв>>. Антирежимнi виступи 1960-х рр.

YKpaiHa в перiоd за?осmрення крuзuраdянськоi сuсmе.uu.

Сереduна 1960 - почоmок l980-x poKiB.

Iдеологiчнi орiснтири партiйно-радянського керiвництва. Причини

ПОлiтико-iдеологiчноТ кризи радянського ладу в УкраiЪi. Змiни в полiтичному

КеРiвництвi УРСР на початку l970-x рр., ik наслiдки. Ключовi положеннrI

КонституцiТ УРСР 1978 р. Спроби економiчних реформ у другiй половинi 1960-х

рр. Спроби економiчних реформ у другiй половинi 1960-х рр. ТенденцiТ розвитку,

здобутки та проблеми соцiальноТ сфери. Явища у сферi культури та духовного

життя. ЗросiЙrцення. lисидентський рух: течiТ, форми i методи боротьби, причини

активiзацiТ. Значення опозицiйного руху.

Вidновлення незшлеilсносmi Украiнu. rlочаmок 19ВO-х - 1991 рокu.



ЗмiсТ та ocHoBHi напрЯми полiТики (пеРебудови>. ПочатОк <перебУдовиD.

причини та наслiдки загострення соцiально-економiчнот кризи. особливостi
соцiально-економiчноТ ситуацiТ в урср. Фiнансове становище та погiршення

житт€вого рiвrтя населення, причини та наслiдки. Падiння авторитету KIT[.
чорнобильсъка катастрофа. Зростання соцiальнот та нацiональнот активностi

украiнського суспiлъства наприкiнцi 19ВO-х рр. Культура. !уховне вiдродження.

ЗагальноукраТнсъкий страйк шахтарiв. Полiтичнi реформи. Формування

багатопартiйностi. УкраТнський нацiонально-демократичний рух. Створення

НаРОДноГо руху УкраТни за перебудову. Вибори до ВерховноТ Ради УРСР i до

мiсцевих рад. Ухв€UIення ЩекларацiТ про державний cyBepeHiTeT. <<Революцiя на

гранiтi>. Створення АвтономноТ Республiки Крим (12 лютого 1991 р.). Меджлiс

кримськотатарського народу (червень 1991 р.). Спроба державного перевороту в

срсР у серпнi 1991 р. Акт проголошення незzuIежностi УкраiЪи. Проведення

референдумУ та виборiв Президента УкраТни. ВсеукраТнський референдум 1

грудня 1991 р. Мiжнародне визнання УкраТни.

СmаНОвлення Украiнu як незаленсноi dерlrcавu. 1992 - 2004 рокu.

flеРЖаво'гворчi процеси в незалежнiй YKpaTHi. Заснування Збройних Сил.

ПОВеРнення кримських татар на батькiвщину. Статус Криму. Суспiльно-полiтичне

ЖИТТЯ. Особливостi формування багатопартiйностi. Ухвалення КонституцiТ |996

р.та змiн до неТ. EKoHoMiKa Украiни в 1991-1998 рр. та в 1998-2004 рр.Риси
еКОномiчного та соцiального життя. Грошова реформа (1996 р.). !емографiчнi та

МiГРацiйнi процеси. Олiгархiчна система. Початок iнтеграцii у европейський,

СВiтовий простiр. Украiна в системi мiжнародних вiдносин. Полiтична розбудова

СУспiльства. Ру"" протесту на початку 2000-х рр. Помаранчева революцiя,

Культура й дчховнiсть.

Творення HoBoi Украiнu. 2005 - 20l9 рокu.

Суспiльно-полiтичне життя Украiни в 2005-2013 рр. Авторитарний режим

BiKTopa Януковича. <Революцiя Гiдностi> в YKpaTHi. Причини <Революцii

Гiдностi>>. <Небесна сотня)). Анексiя Росiсю Криму. Агресiя Pocii проти УкраiЪи.



Росiйсько-украТнська вiйна. Щобровольчi батальйони. Реакцiя cBiToBoi спiльноти.

Спроби мирного врегулювання. Чинники формуваннJI громадянсъкого суспiльства

в незапежнiй Украiнi. Соцiально-економiчний розвиток УкраТни до i пiсля 2014 р.,

ocHoBHi тенденцii та суперечностi. Свроiнтеграцiйний постl-п Украiни: угода про

асоцiацiю мiж Украiною та €С. Режим безвiзового в'iЪду в краiни еС для

громадян Украiни. Важливiсть для УкраiЪи полiтичноi асоцiацiТ, економiчноТ

iнтеграцiТ та впровадження безвiзового режиму з СС. Культура й духовнiсть.



з
дrу

амЕльник
ку

МЕТОДИКА I КРИТЕРIi
оцiнюваЕня результатiв iндивiдуальноТ ycHoi спiвбесiди

1. Завдання iндивiдуальноi усноi спiвбесiди для вступникiв на ocHoBi

cTBopeHi за програмами зовнiшньогоповноi загальноi (профiльноi) середньоi

Еезалежного оцiнюванrrя на ocHoBi повноi загальноi середньоi школи.

2. Перевiрка знань проводиться методом iндивiдуальноi усноТ вiдповiдi.
Розроблено З0 BapiaHTiB, якi складаються з 8 питань i охопlпоють програмний
матерiал в повному обсязi.

З. Критерiiоцiнювання,

Максимальна сума ба.пiв за вiдповiдь скJIадае - 200 балiв.

Мiнiмальна - l00 балiв.

Кожна BipHa вiдповiдь оцiнюсться в 25,0 балiв.

4. Результати перевiрки знань абiтlрiентiв заносяться у <Вiдомiсть> i
аркуш усноi вiдповiдi, якi е офiцiйними документами устаЕовленого зразка.
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Критерi'i оцiнювання вiдповiдi вступника

фаховоi iндивiдуальноi усноi вiдповйi

Номер питання Бальна шкала

оцlнюванця
1 25,0
2 ?ý n
_) 25,0
4 7ý о

5 ?ý о
6 25,0
7 25,0
8 ?ý п

загальна кiлькiсть 200,0


