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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

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

вищу освіту", Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти 

і науки України від 2 травня 2022 року № 400, 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.), «Положенню про 

організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) у 2022 році», «Положенню про 

організацію та проведення індивідуальної усної співбесіди при прийомі до 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 

2022 році». 

Індивідуальна усна співбесіда з української мови проводиться для 

прийому осіб на навчання до НУК на перший курс на основі повної загальної 

середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, які мають право брати участь у 

конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди з конкурсних 

предметів у НУК. Категорія таких осіб визначена в п. VIII Порядку прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. 

Індивідуальна усна співбесіда складається з 20 завдань, з-поміж яких:  

− 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів 

або п’яти; 

− 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 

«логічні пари»).  
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Тривалість проведення індивідуальної усної співбесіди до 60 хвилин. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання, – 35. Критерії оцінювання та порядок проведення індивідуальної 

усної співбесіди відповідають «Положенню про організацію та проведення 

індивідуальної усної співбесіди при прийомі до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова у 2022 році». 

 

2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

 
1. Фонетика. Графіка. 

Визначати в словах голосні, тверді і м’які, дзвінкі й глухі приголосні, 

ненаголошені й наголошені голосні; ділити слово на склади; визначати 

звукове значення букв у слові. 

Визначати місце букв в алфавіті, розташовувати слова за алфавітом; 

розпізнавати явища уподібнення приголосних звуків, спрощення в групах 

приголосних, основні випадки чергування голосних і приголосних звуків, 

чергування у-в, і-й. 

2. Лексикологія. Фразеологія. 

Пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів синоніми й 

антоніми та використовувати їх у мовленні; уживати слова в переносному 

значенні. Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені 

групи слів; пояснювати значення фразеологізмів, приказок, прислів’їв, 

крилатих висловів, правильно й комунікативно доцільно використовувати їх 

у мовленні. 

3. Будова слова. Словотвір. 

Відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на значущі 

частини, добирати спільнокореневі слова, слова з однаковими префіксами й 

суфіксами; розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, правильно 

вживати їх у мовленні; визначати спосіб творення слів. 
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4. Морфологія. 

Розпізнавати іменники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, належність іменників до певної 

групи за їхнім лексичним значенням, уживаністю в мовленні; визначати 

основні способи творення іменників; правильно відмінювати іменники, 

відрізняти правильні форми іменників від помилкових; використовувати 

іменники в мовленні, послуговуючись їхніми виражальними можливостями. 

Розпізнавати прикметники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль; розряди прикметників за значенням; 

утворювати форми ступенів порівняння якісних прикметників, повні й 

короткі форми якісних прикметників; розрізняти основні способи творення 

відносних і присвійних прикметників; відмінювати прикметники; відрізняти 

правильні форми прикметників від помилкових. 

Розпізнавати числівники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди числівників за значенням, 

основні способи їх творення, відмінювання; відрізняти правильні форми 

числівників від помилкових; добирати потрібні форми числівників і 

використовувати їх у мовленні; визначати сполучуваність числівників з 

іменниками. 

Розпізнавати займенники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди займенників за значенням, 

основні способи їх творення, відмінювання; відрізняти правильні форми 

займенників від помилкових, правильно добирати потрібні форми 

займенників і використовувати їх у мовленні. 

Розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособові дієслова; 

визначати загальне значення дієслова, морфологічні ознаки, синтаксичну 

роль, часи й способи дієслів, дієвідміни, особливості словозміни кожної 

дієвідміни; використовувати один час і спосіб у значенні іншого; розрізняти 

основні способи творення дієслів, зокрема видових форм, форм майбутнього 
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часу недоконаного виду, форм умовного та наказового способу дієслів; 

відрізняти правильні форми дієслів від помилкових. 

Розпізнавати дієприкметники (зокрема відрізняти їх від 

дієприслівників), визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль, особливості творення, відмінювання; відрізняти правильні 

форми дієприкметників від помилкових; добирати й комунікативно доцільно 

використовувати дієприкметники та дієприкметникові звороти в мовленні; 

використовувати дієприкметники в мовленні. 

Розпізнавати дієприслівники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, основні способи їх творення; 

відрізняти правильні форми дієприслівників від помилкових; правильно 

будувати речення з дієприслівниковими зворотами. 

Розпізнавати прислівники, визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди прислівників за значенням, 

ступені порівняння прислівників, основні способи творення прислівників; 

відрізняти правильні форми прислівників від помилкових; добирати й 

комунікативно доцільно використовувати прислівники в мовленні. 

Розпізнавати прийменники, визначати їхні морфологічні ознаки, 

групи прийменників за походженням і за будовою; правильно й 

комунікативно доцільно використовувати форми прийменників у мовленні. 

Розпізнавати сполучники, визначати групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю, за вживанням і будовою; правильно й комунікативно 

доцільно використовувати сполучники в мовленні. 

Розпізнавати частки, визначати групи часток за значенням і 

вживанням; правильно й комунікативно доцільно використовувати частки в 

мовленні. 

Розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за походженням; 

правильно й комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні. 

5. Синтаксис. 
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Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв’язок 

між словами й реченнями; визначати головне й залежне слово в підрядному 

словосполученні; визначати поширені й непоширені словосполучення, типи 

словосполучень за способами вираження головного слова. 

Розрізняти речення різних видів: за метою висловлювання, за 

емоційним забарвленням, за складом граматичної основи, за наявністю чи 

відсутністю другорядних членів, за наявністю необхідних членів речення, за 

будовою, за наявністю чи відсутністю однорідних членів речення, вставних 

слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання. 

Визначати структуру простого двоскладного речення, способи 

вираження підмета й присудка (простого й складеного), особливості 

узгодження присудка з підметом; правильно й комунікативно доцільно 

використовувати прості речення. 

Розпізнавати види другорядних членів та їхні типи й різновиди, 

визначати способи вираження означень, додатків, обставин, роль 

порівняльного звороту; правильно й комунікативно доцільно 

використовувати виражальні можливості другорядних членів речення в 

мовленні; правильно розставляти розділові знаки при непоширеній 

прикладці, порівняльному звороті. 

Розпізнавати типи односкладних речень, визначати особливості 

кожного з типів; правильно й комунікативно доцільно використовувати 

виражальні можливості односкладних речень у власному мовленні. 

Розпізнавати просте речення з однорідними членами, звертаннями, 

вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими 

членами (означеннями, прикладками, додатками, обставинами), зокрема 

уточнювальними, та правильно й комунікативно доцільно використовувати 

виражальні можливості таких речень у мовленні; правильно розставляти 

розділові знаки в них. 

Розпізнавати складні речення різних типів, визначати їхню структуру, 

види й засоби зв’язку між простими реченнями. Добирати й конструювати 
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складні речення, що оптимально відповідають конкретній комунікативній 

меті. Правильно розставляти розділові знаки, будувати схему такого 

речення. 

Розпізнавати складносурядні речення, визначати смислові зв’язки між 

частинами складносурядного речення; комунікативно доцільно 

використовувати його виражальні можливості в мовленні. 

Розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їхню будову, 

зокрема складнопідрядних речень з кількома підрядними, відображати її в 

схемі складнопідрядного речення; визначати основні види підрядних речень, 

типи складнопідрядних речень за характером зв’язку між частинами. 

Правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні 

можливості складнопідрядних речень різних типів у процесі спілкування. 

Розпізнавати безсполучникові складні речення; визначати смислові 

відношення між їхніми частинами-реченнями (однорідними й 

неоднорідними), особливості інтонації безсполучникових складних речень; 

правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні 

можливості безсполучникових складних речень у мовленні. 

Визначати структуру складних речень з різними видами 

сполучникового й безсполучникового зв’язку; правильно й комунікативно 

доцільно використовувати виражальні можливості речень цього типу в 

мовленні. 

Визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, 

речення з непрямою мовою; замінювати пряму мову непрямою; правильно й 

доцільно використовувати в тексті пряму мову й цитати; правильно 

вживати розділові знаки в конструкціях із прямою мовою та діалогом. 

6. Стилістика. 

Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них; 

користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в 

процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування. 

7. Орфоепія. 
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Визначати особливості вимови голосних і приголосних звуків; 

наголошувати слова відповідно до орфоепічних норм. 

8. Орфографія 

Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою 

правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити й 

виправляти орфографічні помилки на вивчені правила. 

9. Розвиток мовлення 

Уважно читати, усвідомлювати й запам’ятовувати зміст 

прочитаного, диференціюючи в ньому головне та другорядне. Критично 

оцінювати прочитане. 

Аналізувати тексти різних стилів, типів і жанрів. Будувати письмове 

висловлення, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й 

основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягати 

визначеної комунікативної мети. Уміти формулювати, добирати доречні 

аргументи і приклади, робити висновок, висловлювати власну позицію, свій 

погляд на ситуацію чи обставин; правильно структурувати текст, 

використовуючи відповідні мовленнєві звороти. Знаходити й виправляти 

похибки та помилки в змісті, побудові й мовному оформленні власних 

висловлювань, спираючись на засвоєні знання. 
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