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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 2021 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2020 року №1274, 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 2021році. 

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. VIII Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2021 

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. 

2.1. ЧИТАННЯ 

Мета - виявити рівень сформованості умінь вступників самостійно читати 

і розуміти автентичні тексти у визначений проміжок часу, а також через 

використання мови з'ясувати рівень володіння лексичним і граматичним 

матеріалом, який дає їм можливість вільно спілкуватись у типових ситуація 

іншомовної комунікативної взаємодії. 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності 

в читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації 

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

окремих фактів (вибіркове читання). 



 4

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-

довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали. Зміст текстів узгоджується 

з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) 

та для шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2). 

Тексти можуть містити візуальну інформацію до змісту, що допоможе 

вступнику визначити мету повідомлення. У більших за обсягом автентичних 

текстах, які можуть бути представлені у вигляді фрагментів із брошур, 

журнальних оголошень або інформації з веб- сторінок, запитання, спрямовані на 

пошук окремих фактів, повинні стосуватися інформації з якою вступники 

можуть зустрітись у реальних ситуаціях спілкування. Послідовність 

сформульованих запитань відповідає логіці появи цієї інформації в тексті. 

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5% 

незнайомих слів, а для вивчального 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 складає 1600 (рівень В1) та 2100 слів (рівень В2). 

Вимоги до практичного володіння умінням читати для базового рівня (В1) 

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння вступника 

виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити 

висновки, висловлювати власне ставлення до о триманої інформації. 

Вступник уміє 

читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному 

матеріалі; 

виокремлювати загальну інформацію та детальну інформацію із текстів, 

що використовуються в повсякденному спілкуванні; 

виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події та інше; 

диференціювати основні факти і другорядну інформацію; 

розрізняти фактографічну інформацію та враження; 

сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми; 

працювати з різножанровими текстами; 
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переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної 

інформації для виконання певного завдання; 

визначати структуру тексту і розпізнавати логічні зв’язки між його 

частинами. 

встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, малюнка, 

схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі. 

Вимоги до практичного володіння умінням чи гати для поглибленого 

рівня (В2) (додатково до базового рівня) розуміти деталі, думку та ставлення 

автора у тексті, визначати мету, ідею висловлювання вміти відтворювати 

зв’язність та послідовність логічних зв’язків у тексті. 

Типи текстів 

статті із періодичних видань; 

особисті листи; 

листівки; 

оголошення, реклама; 

розклади (уроків, руху поїздів тощо); 

меню, кулінарні рецепти; 

програми (телевізійні, радіо тощо); 

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним 

матеріалом 

У тестах оцінюється сформованість мовних умінь та навичок, а також 

якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу у випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів. Випускник володіє необхідним запасом 

словникового складу та граматичного матеріалу, вміє аналізувати і зіставляти 

інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова, розуміє значення слів 

відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки між частинами тексту. 

Автентичні тексти (відповідно до рівнів В1 та В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти), невеликі за обсягом. Обсяг текстів складає 400-

450 слів (рівень В1) та 500- 550 слів (рівень В2). 
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Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними 

навчальними програмами. У тестах використовуються зразки писемного 

мовлення Великої Британії. Тест складається з коротких текстів та завдань до 

них. 

Форми завдань 

із вибором однієї правильної відповіді 

на заповнення пропусків у тексті. 

інформаційно-вказівні знаки; 

вивіски; 

інструкції на товарах широкого вжитку; 

інформація на упаковках з продуктами харчування; 

інформаційні як друковані, так і електронні повідомлення. 

Форми завдань 

Завдання множинного вибору до кожного тексту (вибір однієї правильної 

відповіді із трьох). 

Завдання альтернативного вибору (правильно / не правильно). 

Завдання множинного вибору до тексту (вибір однієї правильної відповіді 

із чотирьох). 

Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті (вибір 

однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих). 

 

Частина II. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

Мета -визначити сформованість мовних умінь та навичок, а також якість 

засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, що надасть можливість учням 

вільно спілкуватися. 

 

2.2. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ 

Мета - визначити рівень сформованої у вступником умінь, необхідних для 

виконання на письмі комунікативних завдань, які пов'язані з повсякденним 

життям. 
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Цей розділ тесту передбачає створення власного писемного 

висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань; 

перефразування; написання короткого повідомлення у формі листівки, записки 

або електронного листа; написання розповіді або неофіційного листа. Зміст 

завдань пов'язаний з інтересами та комунікативними потребами вступника та 

узгоджується зі шкільною програмою. 

Завдання для писемного мовлення формуються у вигляді мовленнєвих 

ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. 

Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, а відтак 

зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, 

мова якої вивчається, і України. 

Обсяг письмового повідомлення не менше 100 слів (відповідно до рівня 

В1) та 150 слів (відповідно до рівня В2) Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти. 

Вимоги щодо практичного володіння умінням писати для базового рівня 

(В1) 

Тест перевіряє уміння здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених комунікативних завдань. Перевіряється також рівень 

володіння функціональними стилями писемного мовлення у межах, визначених 

навчальною програмою. 

Вступник уміє  

писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, 

прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та 

події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани 

на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію; 

повідомляти про перебіг подій, описувати людину або предмет; 

писати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; 

висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору; 

писати поздоровлення, запрошення, оголошення, записки, електронні 

листи; заповнити анкету; 
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ідентифікувати та вибирати адекватні формулювання, використовуючи 

відповідний лексико-граматичний діапазон. 

Вимоги щодо практичного володіння умінням писати для поглибленого 

рівня (В2), (додатково до базового рівня) 

Вступник уміє 

надавати роз’яснення до висловленої думки, наводити приклади з 

власного досвіду; 

описувати, пояснювати, доповідати про перебіг подій, переконувати у 

власному висловлюванні, порівнювати та протиставляти ідеї. 

 

2.3  РОЗУМІННЯ МОВИ НА СЛУХ (АУДІЮВАННЯ) 

Мета - визначити рівень сформованості у випускників навичок та умінь, 

необхідних для розуміння інформації опосередковано ( у аудіо запису). 

Вимоги щодо практичного розуміння мови на слух як видом мовленнєвої 

діяльності 

У тесті перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів певної 

тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого (рівень 

В1) та повністю зрозуміти текст на слух, виокремити та зрозуміти специфічну 

інформацію (імена, дати, топографічні назви, інструкції тощо) на (рівень В2).. 

Форми завдань 

із вибором однієї правильної відповіді 

на заповнення пропусків у тексті. 

Обсяг звучання запропонованих автентичних фрагментів до 2-х хвилин 

(рівень В1) та 4 хвилини (рівень В2). 

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ І ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ, 

АУДІЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

Особистісна сфера. Світ захоплень. 
Повсякденне життя і його 

проблеми. Дозвілля, відпочинок. 

Сім'я. Родинні стосунки. Особистісні пріоритети. 

Характер людини. Плани на майбутнє, вибір 
професії. 
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Режим дня. Публічна сфера Навколишнє 
середовище. 

Здоровий спосіб ЖИТІЯ. Життя в країні, мова якої 
вивчається. 

Дружба, любов. Подорожі, екскурсії. 
Стосунки з однолітками, в 

колективі. 
Культура і мистецтво в України 

та в країні, мова якої вивчається. 
Спорт в Україні та в країні, мова 

якої вивчається. Людина і довкілля. 

Література в Україні та в країні, 
мова якої вивчається. Одяг. 

Засоби масової інформації.  Покупки. 
Молодь і сучасний світ. Харчування. 
Науково-технічний прогрес, 

видатні діячі науки. Україна у світовій спільноті. 

Свята, знаменні дати, події в 
Україні та в країні, мова якої 
вивчається. 

Традиції та звичаї в Україні та в 
країні, мова якої вивчається. 

Видатні діячі історії та культури 
України та країни, мова якої 
вивчається. 

Визначні об’єкти історичної та 
культурної спадщини України та 
країни, мова якої вивчається. 

Музеї, виставки. Кіно, телебачення. 

Обов’язки та права людини. Міжнародні організації, 
міжнародний рух. 

Освітня сфера Освіта, навчання, виховання. 
Шкільне життя. Улюблені навчальні предмети. 
Система освіти в Україні та в 

країні, мова якої вивчається. Іноземні мови у житті людини. 

 

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 59 завдань. Завдання складається з 4-х частин. 

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1–3) містить 16 

завдань різних форм. Частина «Читання» (Tasks 4–7) містить 22 завдання різних 

форм. Частина «Використання мови» (Task 8 і Task 9) містить 20 завдань.  

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми.  

Робота з іноземної мови містить завдання п’яти форм:  

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  
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Завдання має основу та три (Task 1: № 1–6, Task 3: № 12–16) або чотири 

(Task 5: № 22–26) варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання 

вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 

вибрав і позначив відповідь. 

2. Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.  

У завданнях (Task 2: № 7–11) пропонують визначити правильність чи 

неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого/прочитаного. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав і позначив відповідь.  

3. Завдання на встановлення відповідності.  

У завданнях (Task 4: № 17–21, Task 6: № 27–32) пропонують підібрати 

заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації 

до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання встановив відповідність і позначив відповідь.  

4. Завдання на заповнення пропусків у тексті.  

У завданнях (Task 7: № 33–38, Task 8: 39–48, Task 9: № 49–58) 

пропонують доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, 

словосполученнями/ словами з наведених варіантів. Завдання вважають 

виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 

позначив відповідь. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.  

Завдання 59 передбачає створення учасником зовнішнього незалежного 

оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої 

комунікативної ситуації. 

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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