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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Програма розроблена на підставі Законів України "Про освіту", "Про 

вищу освіту", Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2018 року №1096, наказу Міністерства освіти і науки України “Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу” за № 1085 від 15.10.2015 р., 

зареєстровано в Міністерстві юстиції за № 1353/27798 від 04.11.2015 р. (із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №622 від 

06.06.2016 р.) Правил прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова у 2019 році. 

Співбесіда з іноземної мови проводиться для прийому осіб на навчання до 

НУК на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які мають 

право брати участь у конкурсі за результатами співбесіди. Категорія таких осіб 

визначена в п. 9 Правил прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова у 2019 році. 

Пропонована програма співбесіди з іноземної мови створена з 

урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

(рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, 

викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів України (2-11 класи). 

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної 

комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та 

враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови. 

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, 

а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації 

(використання мови). 

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного 

мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та 

відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній 
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програмі. 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в 

читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації 

(ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук 

окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують 

інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з 

художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для 

ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для 

вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна 

здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з 

рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 

1500 слів. 

Мета співбесіди з іноземної мови – виявити рівень сформованості 

іншомовної комунікативної компетенції у вступників відповідно до Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних 

програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

2. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ 

Для успішного складання співбесіди з іноземної мови  вступники 

повинні володіти наступними мовленнєвими та мовними вміннями. 

Мовленнєві вміння: 

– розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та 

спеціальністю; 

– розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-

орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;  

– розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному 

середовищі; 

– розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;  

– визначити позицію і точку зору мовця. 



 4 

 

Діалогічне мовлення: 

– реагувати на основні ідей та розпізнавати суттєво важливу інформацію 

під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;  

– чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті ( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному 

середовищі ). Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі 

звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;  

– поводитись адекватно у типових академічних і в професійних 

ситуаціях ( на конференціях, дискусіях в навчальному середовищі ); 

– реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в 

академічному та професійному середовищах;  

– пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди та 

стосуються її напряму, стилю й основних наголосів;  

– виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 

гнучко користуючись загальновживаними фразами. 

Монологічне мовлення: 

– чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, 

щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;  

– продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, 

пов’язаних з навчанням та спеціальністю;  

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання 

висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.  

Читання:  

– розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, популярних та спеціалізованих журналів та Інтернет-ресурсів; 

– визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з 

навчанням за спеціальністю; 

– розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 

висловлювання; 
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– розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 

специфікаціях; 

– розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію 

(листи, факси, електронні повідомлення тощо);  

– розрізняти різні стилістичні реєстри усного та писемного мовлення.  

Письмо: 

– писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 

особистою та професійною сферами; 

– писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, пов’язані 

з навчанням за спеціальністю; 

– готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію; 

– писати з точним ступенем граматичної коректності резюме, протоколи; 

– заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим 

ступенем граматичної коректності; 

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання 

висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс;  

– виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та гнучко реагувати на 

них, користуючись загальновживаними фразами. 

Мовні вміння: 

– мати робочі знання граматичних структур, що є необхідними для 

гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і 

продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;  

– бути ознайомленими з правилами синтаксису, що дають можливість 

розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній 

сферах;  

– володіти широким діапазоном словникового запасу (у тому числі 

термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;  

– розрізняти та використовувати мовні форми, властиві для офіційних та 

розмовних реєстрів. 
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3. СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ 

Співбесіда спрямована на комплексну перевірку вищезазначених умінь та 

навичок, проводиться у вигляді тестування, яке розраховане на 60 хвилин і 

включає в себе 12 завдань. 

Перша частина (1-3) направлена на перевірку вживання лексичних 

одиниць, а саме на знання вступником професійно-орієнтованої лексики. У 

завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із 

наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до 

відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо 

вступник встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант 

відповіді в бланку відповідей. 

Друга частина (4-6) дозволяє виявити знання граматичних конструкцій та 

правил їх використання. До кожного завдання наведено чотири варіанти 

відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо 

вступник вибрав і позначив правильну відповідь в бланку відповідей. 

Третя частина (7-9) орієнтована на перевірку у вступників навичок роботи 

з текстом, а саме перевіряється здатність вступників зрозуміти ідею тексту, його 

сутність, деталі і структуру, виявити головні думки та конкретну інформацію, 

розуміти особливості дискурсу. В даній частині пропонуються два тексти 

розміром 1200 друкованих знаків. Перший текст перевіряє навички спрямовані 

на розуміння автентичного тексту зі спеціальності, другий – націлений на 

пошукове читання та перевірку навичок роботи з текстом професійного 

спрямування. 

Четверта частина (10-12) тесту оцінює мовні вміння вступників, а саме 

застосування знань з англійського синтаксису, граматичних структур, офіційних 

та розмовних реєстрів в конкретній мовній ситуації для вирішення поставленого 

завдання. 

Відповіді заносяться до аркушу співбесіди. За умови правильного 

розв’язання не менше 50 % завдань результат співбесіди для вступників 

оцінюється як "зараховано". 
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