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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та проведення індивідуальної усної співбесіди 

при прийомі  до Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у 2022 році 

 

1. 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.) та Порядком прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) і 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 

487/37823. 

2. Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка  

передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) 

вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за результатами якої 

за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з 

кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»). Перелік осіб, які можуть зараховуватись до НУК за 

результатами співбесіди, визначається розділом VIII Порядка прийому (додаток 

2). 

3. Для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою, 

вступники на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

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 на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році.  
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До заяви, поданої в паперовій формі додаються копії документів, що 

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за 

індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди, спеціальних умов для участі в конкурсі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди під час вступу на здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступник подає особисто під час подання 

документів у паперовій формі у визначені Порядком та Правилами терміни. Не 

подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди, унеможливлюють їх реалізацію. 

4. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

5. Факт ознайомлення вступника з наявності/відсутності підстав на вступ 

за результатами індивідуальної усної співбесіди фіксуються в заяві вступника та 

підтверджуються його особистим підписом під  час подання заяви у паперовій 

формі. 

Подання вступником недостовірних даних про наявність права на вступ за 

результатами індивідуальної усної співбесіди є підставою для скасування наказу 

про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

6. Строки проведення співбесід закордонних українців, статус яких 

підтверджено посвідченням закордонного українця, визначаються «Порядком 

прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання та стажування до 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 

році. 

7. Для проведення індивідуальної усної співбесіди, у випадках, 

передбачених Порядком прийому, утворюються предметні екзаменаційні комісії 

(не менше трьох членів), і визначаються їх голови. 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. 

8. Терміни проведення індивідуальної усної співбесіди визначаються 

рішенням приймальної комісії до початку проведення вступних випробувань. 
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9. Індивідуальні усні співбесіди з української мови, математики, історії 

України для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього 

незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання у формі тестування очно або дистанційно. 

Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття 

освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного 

іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) у формі тестування очно або дистанційно. 

Програми індивідуальних усних співбесід, структура оцінки та порядок 

оцінювання, розробляються і затверджуються головою приймальної комісії 

НУК не пізніше 15 травня та оприлюднюються на веб-сайті НУК. 

10. Для проведення індивідуальної усної співбесіди формуються 

екзаменаційні групи по 10 осіб в порядку реєстрації документів; відповідно до 

груп формуються відомості співбесіди, відомості результатів співбесіди і (або) 

одержання-повернення бланкової документації. 

Вступне випробування у формі індивідуальної усної проводять не менше 

двох членів комісії, 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 своїх знань та умінь. Сторонні особи без дозволу голови 

приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда. 

Тривалість співбесіди не більше 60 хвилин. Під час проведення співбесіди один 

з членів комісії ідентифікує вступника (перевіряє документ, що підтверджує 

особу), інформує вступника про відео та аудіофіксацію співбесіди, видає 

(надсилає у електронній формі) завдання і відмічає початок роботи, а по 

закінченню відведеного часу збирає (роздруковує отримані в електронній 

формі) аркуші співбесіди та передає їх на перевірку. Під час перевірки члени 

комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який після 

перевірки передається голові комісії. Висновок комісії проставляється в аркуші 

співбесіди, підписується членами комісії та повідомляється (надсилається у 
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електронній формі) вступнику, який ставить підпис (підтверджує у електронній 

формі) про ознайомлення з результатами. Інформація про результати співбесіди 

оголошуються вступникові на наступний день після її проведення. 

11. 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 (надсилаються) кожному 

вступнику, про що вступник ставить свій особистий підпис (підтверджує у 

електронній формі)  у відомості одержання-повернення екзаменаційних завдань. 

12. Під час співбесіди забороняється використовувати електронні засоби, 

підручники, навчальні посібники, калькулятори та інші матеріали. 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 завдання, здають їх незакінченими. 

13. Після закінчення роботи над завданнями співбесіди вступник здає 

(надсилає) роботу разом із завданням, про що розписується (підтверджує у 

електронній формі) у відомості одержання-повернення роботи. 

14. 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 на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році. За наявності поважних 

причин пропуску часу співбесіди, які підтверджені документально, вступники 

можуть допускатися до складання співбесіди з дозволу приймальної комісії в 

межах встановлених строків їх проведення. Перескладання вступного 

випробовування у формі індивідуальної усної співбесіди не дозволяється.  

15. Загальна кількість завдань індивідуальної усної співбесіди з 

української мови, математики, історії України – 20 з кожного предмета. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 
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завдання з української мови та історії України – 35, а з математики – 30  

(таблиця переведення отриманих вступником балів до шкали 100-200 наведена у 

додатку 2). 

Для категорії вступників які мають право на зарахування за результатами 

тільки позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди (Додаток 1),  

необхідно набрати не менше 5 тестових балів (Додаток 2) з кожного предмета.  

6. Загальна кількість завдань індивідуальної усної співбесіди з іноземної 

мови – 50. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання – 50 (таблиця переведення отриманих вступником балів 

до шкали 100-200 наведена у додатку 2). 

17. Апеляційна заявя на результати співбесіди повинна подаватися 

особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

екзаменаційної оцінки. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на індивідуальній усній співбесіді в НУК розглядає апеляційна 

комісія НУК ім. адм. Макарова не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення оцінки згідно з «Положенням про організацію та проведення 

апеляцій вступників в Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова у 2022 році». 

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку 

індивідуальної усної співбесіди. 

18. 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. 

19. 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. 
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Додаток 1 

Перелік категорій осіб, які мають право проходити вступні випробування 

у формі індивідуальної усної співбесіди 

 

 

1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди або творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки рекомендуються 

до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням): 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра); 

- 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; 

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

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

2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом 

вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі 

під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-
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професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра: 

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України; 

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих 

(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої 

освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації 

№ 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов 

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що 

завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості 

освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

- особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту Українським центром 

оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 

організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про 

необхідність створення певних умов для проходження національного 
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мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру 

оцінювання якості освіти про неможливість їх створення). 

3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом 

вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі 

під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої 

освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:  

- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 

01 січня 2022 року. 

4. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком 

передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, 

вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту 

навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 

іноземної мови. 
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Додаток 2 

Таблиці переведення тестових балів індивідуальних усних співбесід до 

шкали 100-200 

 

Українська мова та історія України 

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200 

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200

1 100 13 144 25 160
2 107 14 146 26 162
3 113 15 147 27 164
4 119 16 148 28 167
5 125 17 149 29 170
6 128 18 150 30 173
7 131 19 151 31 176
8 134 20 152 32 180
9 136 21 153 33 186
10 138 22 154 34 192
11 140 23 156 35 200
12 142 24 158  
 

Математика 

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200 

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200

1 100 11 142 21 159
2 110 12 144 22 162
3 118 13 146 23 165
4 125 14 148 24 168
5 128 15 149 25 172
6 131 16 150 26 176
7 134 17 151 27 180
8 136 18 152 28 185
9 138 19 154 29 192

10 140 20 156 30 200 

 

 

 



 

12 
 

 

Іноземна мова 

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200 

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200

Тестовий 
бал 

Бал за 
шкалою 
100-200 

1 н/з 18 116 35 150 

2 н/з 19 118 36 152 

3 н/з 20 120 37 154 

4 н/з 21 122 38 156 

5 н/з 22 124 39 158 

6 н/з 23 126 40 162 

7 н/з 24 128 41 166 

8 н/з 25 130 42 170 

9 н/з 26 132 43 174 

10 100 27 134 44 178 

11 102 28 136 45 182 

12 104 29 138 46 186 

13 106 30 140 47 188 

14 108 31 142 48 192 

15 110 32 144 49 196 

16 112 33 146 50 200,0 

17 114 34 148   
 


