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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та проведення співбесіди при прийомі  

до Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у 2019 році 

 

 

 

Дане Положення розроблено згідно 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.). 

Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного 

предмета (предметів)), визначених цим Положенням (додаток), і мотивованості 

вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо 

надання вступнику рекомендації до зарахування. Перелік осіб, які можуть 

зараховуватись до НУК за результатами співбесіди, визначається Правилами 

прийому до НУК у 2019 році (розділ 9 Правил прийому до НУК). 

Для реалізації права на вступ за співбесідою, вступники на основі повної 

загальної середньої освіти подають заяви тільки у паперовій формі, або заяви в 

електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право 

на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, 

відповідно до Правил прийому до НУК. Копії документів, що засвідчують 

підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, 

вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у 

визначені Правилами прийому до НУК. Не подані своєчасно документи, що 

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за 

співбесідою, унеможливлюють їх реалізацію. 

Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою. 

Факт ознайомлення вступника з наявності/відсутності підстав для 

зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника та підтверджуються 

його особистим підписом під  час подання заяви у паперовій формі. 
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Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття  

ступеня доктора філософії, додаткове вступне випробування проводиться у 

формі співбесіди. 

Подання вступником недостовірних даних про наявність права на 

зарахування за співбесідою є підставою для скасування наказу про зарахування 

в частині, що стосується цього вступника. 

Строки проведення співбесід закордонних українців, статус яких 

підтверджено посвідченням закордонного українця, визначаються у «Положенні 

про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 

2019 році». 

 

1. Для проведення співбесіди, у випадках, передбачених Умовами 

прийому, утворюються предметні екзаменаційні комісії (не менше трьох 

членів), і визначаються їх голови. Склад комісій затверджується наказом голови 

приймальної комісії не пізніше 1 березня. До складу комісій не дозволяється 

вводити осіб, діти яких вступають до НУК у поточному році. Допускається 

включати до складу цих комісій працівників інших закладів освіти та науково-

дослідних установ. 

2. Терміни проведення співбесіди визначаються рішенням приймальної 

комісії до початку проведення вступних випробувань. 

3. Співбесіда передбачає виконання тестів із конкурсних предметів для 

відповідної спеціальності (математика, фізика, біологія, географія, історія 

України, іноземна мова) (додаток), відповідно до програм зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019 року. Обсяг завдань співбесіди не перевищує 25% 

обсягу завдань вступних іспитів відповідних конкурсних предметів. 

Програми проведення співбесід, що повністю відповідають програмам 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, затверджуються головою 

приймальної комісії НУК не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів та оприлюднюються на веб-сайті НУК. 

4. Вступне випробування у формі співбесіди із кожним вступником з 

кожного предмету проводять не менше двох членів комісії в аудиторії, яких 

призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту. На 

співбесіді повинні бути забезпечені спокійні і доброзичливі умови, а 

вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень 



 4 

своїх знань та умінь. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії не 

допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда. Тривалість співбесіди, 

як правило, не більше 1 години (астрономічної). Під час проведення співбесіди 

один з членів комісії видає завдання і відмічає початок роботи, а по закінченню 

відведеного часу збирає аркуші співбесіди, підписані вступниками, та передає їх 

на перевірку. Під час перевірки члени комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який після перевірки передається голові комісії. 

За умови правильного розв’язання не менше 50% завдань результат співбесіди 

для вступників оцінюється як "зараховано". Висновок комісії проставляється в 

аркуші співбесіди, підписується членами комісії та повідомляється вступнику, 

який ставить підпис про ознайомлення з результатами співбесіди. 

5. Бланки аркушів співбесіди зі штампом НУК та екзаменаційні завдання 

зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх 

голові предметної екзаменаційної комісії безпосередньо перед її початком в 

необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі). Аркуші 

співбесіди та екзаменаційні завдання роздаються кожному вступнику в 

аудиторії, де проводиться співбесіда, про що вступник ставить свій особистий 

підпис у відомості одержання-повернення екзаменаційних завдань. 

6. Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день 

її проведення. 

7. Під час співбесіди забороняється використовувати електронні засоби, 

підручники, навчальні посібники, калькулятори та інші матеріали, що не 

передбачено програмами зовнішнього незалежного оцінювання. У разі 

використання вступником під час співбесіди сторонніх джерел інформації (у 

тому числі підказки), вступник відсторонюється від участі у співбесіді, про що 

складається акт. На його роботі член комісії по співбесіді вказує причину 

відсторонення та час. Незалежно від обсягу і змісту написаного виставляється 

оцінка “не зараховано”, апеляції з питань відсторонення від співбесіди не 

розглядаються. Особи, які не встигли за наданий час повністю виконати 

запропоновані задачі та завдання, здають їх незакінченими. 

8. Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у 

зазначений за розкладом час або одержали оцінку “не зараховано”, можуть 

брати участь у конкурсі до НУК на загальних засадах відповідно до Правил 

прийому до НУК. За наявності поважних причин пропуску часу співбесіди, які 

підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання 
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співбесіди з дозволу приймальної комісії в межах встановлених строків їх 

проведення. Перескладання вступного випробовування у формі співбесіди не 

дозволяється. Апеляційні заяви на результати співбесіди не приймаються. 

9. Аркуші співбесіди вступників, зарахованих до НУК, зберігаються у їх 

особистих справах протягом всього строку навчання, аркуші співбесіди не 

зарахованих вступників зберігаються в приймальній комісії протягом одного 

року, після чого знищуються за актом. Екзаменаційні завдання зберігаються в 

приймальній комісії протягом трьох місяців, після чого можуть 

використовуватися в навчальному процесі. 

10. Рішення комісії по співбесіді оформлюється протоколом та виноситься 

на засідання Приймальної комісії, де приймається рішення про зарахування до 

НУК за результатами співбесіди і оформлюється протоколом. Рішення 

приймальної комісії доводиться до відома вступників для загального 

ознайомлення до початку вступних випробувань. 

11. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення приймальна комісія НУК приймає рішення про можливість 

зарахування до НУК за результатами співбесіди з правом навчання за місцем 

проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати заклад освіти. 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      А. М. Мозговий 
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Додаток 

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступу до НУК за результатами 

співбесіди, у тому числі до Херсонської та Первомайської філій НУК 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра 

Спеціальність  
Код 

спеціальності 

Конкурсний 

предмет 

Інженерія програмного забезпечення 121 

математика 

Комп’ютерні науки 122 

Комп’ютерна інженерія 123 

Системний аналіз 124 

Кібербезпека 125 

Інформаційні системи та технології 126 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 

Прикладна механіка 131 

Матеріалознавство 132 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 134 

Суднобудування 135 

Теплоенергетика 144 

Енергетичне машинобудування 142 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 

Електроніка 171 

Телекомунікації та радіотехніка 172 

Технології захисту навколишнього середовища 183 

Річковий та морський транспорт 271 

Економіка 051 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 

Облік і оподаткування 071 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 

Менеджмент 073 

Фізична культура і спорт 017 
біологія 

Екологія 101 

Дизайн 022 
історія України 

або фізика 

Право 081 

історія України 

Економіка (публічні закупівлі) н/б пропозиція 051 

Інженерія програмного забезпечення н/б пропозиція 121 

Комп’ютерні науки н/б пропозиція 122 

Інформаційні системи та технології н/б пропозиція 126 

Екологія н/б пропозиція 101 

Фінанси, банківська справа та страхування н/б пропозиція 072 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність н/б 

пропозиція 
076 

Електроніка н/б пропозиція 171 

Філологія 035.01 іноземна мова 

Облік і оподаткування н/б пропозиція 071 географія 
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Категорії вступників на співбесіду 

1) особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті  

7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

2) особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на  

прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами  

співбесіди; 

3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за  

рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 


