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Індивідуальна усна співбесіда з іноземної (англійської) мови призначена для
вступників на здобуття освітнього ступеня магістра, які здійснюють вступ на основі
диплому спеціаліста або магістра та здобуватимуть вищу освіту виключно за кошти
фізичних та/або юридичних осіб. Вступ таких абітурієнтів регулює Розділ VIII.
Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти Правил
прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті “Острозька
академія” в 2022 році (зі змінами та доповненнями).

Метою проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної (англійської)
мови є встановлення рівня знань вступників з англійської мови на основі програми
ЄВІ. Основне завдання комісії полягає у перевірці сформованості у вступників
лінгвістичної, комунікативної і країнознавчої компетенцій:

- лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови і правила її
функціонування в процесі іншомовної комунікації;

- комунікативна компетенція передбачає здатність мовленнєвої
комунікації;

- лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе знання про основні
особливості соціокультурного розвитку країн, мова яких вивчається, і
вміння здійснювати свою мовленнєву поведінку відповідно до цих
особливостей.

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної (англійської) мови включає
фрагменти як монологічного, так і діалогічного мовлення, яке учасник здійснює із
членами комісії.

Під час усного мовлення вступник повинен продемонструвати достатньо
високий рівень володіння англійською мовою: вживати лексичні одиниці та
граматичні конструкції із дотриманням логічності та структурованості
повідомлення.

Загальну кількість балів (КБ) за ІУС члени комісії визначають за формулою:
КБ = 100 + N,

де N - це кількість балів вступника, отримана за результатами співбесіди.
Співбесіда передбачає відповіді на 5 питань, кожне з яких максимально може бути
оцінене у 20 б.

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5

Одне з питань передбачає монологічне мовлення тривалістю до 2 хвилин на
одну із запропонованих тем на вибір вступника:



1. Mobiles phones should be banned in schools for both students and teachers,
because the technology advances do not mean improvements only. Comment on
the gadgets in schools.

2. Industry should be forced to use environmentally-friendly strategies. Can
destruction of the world’s forest be justified by human need for land and food?

3. Eating habits have changed greatly and consequently led to the opposition between
organic and conventional products. Still, there is an opinion that the only
difference between normal and organic food is the cost. Share your ideas about
products.

4. Researchers support the idea that kids have too much screen time. As a result,
media leads to behavioral problems among young teens. Express your viewpoint.

5. Modern technology has increased material wealth but not happiness because
gadgets and devices make us feel lonely. Mark Twain once said, “The best way to
cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.” What is your opinion about
communication and loneliness?

6. A healthy lifestyle can not only help you feel better, but it can also reduce the risk
of some diseases, lengthen your lifespan, save you money. Sport is usually
considered to be the easiest way to take up a healthy lifestyle. Still, the opposite
idea says professional sports are too damaging to athletes’ health. Comment on
your attitude to sport.

7. Everyone is afraid to fail and lose. Recount a time when you faced a challenge that
resulted in a failure. Share your experience of surviving.

8. There is a saying that defines hobbies as great distractions from the worries and
troubles that plague daily living. Are you a fan of taking up new hobbies and
activities to wind down?

9. “We cannot stop natural disasters but we can arm ourselves with knowledge: so
many lives wouldn’t have to be lost if there was enough disaster preparedness.”
(Petra Nemcova). Do you think that innovations and scientific discoveries may
help stand against natural disasters?

10.“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet,
keep looking. Don’t settle.” (Steve Jobs) Should work contribute to your prosperity
or personal fulfillment?

11.The government should support and subsidize alternative energy sources.
Alternative energy and hybrid vehicles can help save our planet. Share your ideas
about renewable energy sources.

12.The first bloggering happened in the late 1990s, when the web was still young, and
clicking links to pages was cool. Time has passed and blogs have become a
mainstream. Do you think that bloggers are influencers or time-wasters?



Решта питань стосуватимуться різних аспектів життя вступника, його сфери
діяльності, мотивації вступу до Національного університету “Острозька академія”,
причин вибору освітньо-професійної програми.

Критерії оцінювання:

Бали Характеристика

16-20 Вступник точно, повно, чітко і лаконічно відповідає на
поставлене запитання; формулює чіткі, логічні, яскраві
висловлювання, із використанням фактичної інформації
(приклади, цитати, статистику); формулює логічні
висловлювання, вміло уникає проблемних мовленнєвих
моментів; легко висловлює думку, використовуючи
вербальні та невербальні засоби; обмінюється
інформацією, здійснюючи це у природній та невимушений
спосіб; чітко артикулює звуки, враховуючи фонетичні
особливості англійської мови.

11-15 При відповіді вступник допускає деякі неточності,
незначні помилки усуваються самим вступником, коли на
помилки вказує член комісії.

6-10 Виставляється за наявність у відповіді кількох суттєвих
неточностей, нечіткість відповіді, допущені помилки і
порушена логіка викладу, що вплинуло на результат.

0-5 Вступник не дає конкретної відповіді на питання, не
здатний висвітлити поставлене питання. На додаткові та
навідні запитання членів комісії вступник не знає
правильної відповіді, не володіє базовими категоріями та
має малий словниковий запас.

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної (англійської) мови відбуватиметься
в дистанційному форматі через застосунок Google Meet відповідно до
затвердженого розкладу.

Кожному вступнику на персональну електронну скриньку за день до
встановленої в розкладі дати буде надіслано запрошення на індивідуальну усну
співбесіду.



ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Кожен вступник під час проходження індивідуальної усної співбесіди з
іноземної (англійської) мови повинен дотримуватися моральних норм, правил
етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, а саме:

– самостійно виконувати завдання;
– не принижувати будь-яким чином гідність інших вступників, учасників

освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;
– дотримуватися правил ділового етикету в поведінці та норм культури

спілкування у комунікації з вступниками, здобувачами вищої освіти, викладачами
та співробітниками НаУОА;

– не використовувати телефон або ґаджети під час проходження
індивідуальної усної співбесіди з іноземної (англійської) мови;

– не використовувати службові або родинні зв'язки для отримання нечесної
переваги.

Програма розглянута та схвалена на засіданні приймальної комісії (Протокол №7-І від 13
травня 2022 року).

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                       Ольга КРИВИЦЬКА


