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ПРОГРАМА

вступного іспиту (комп’ютерного тестування) з англійської мови 
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
ПРОЦЕСАМИ»

(на базі освітнього ступеня бакалавр, 

денна та заочна форма навчання)

Тематика тестування

1. Propulsion plant of a steam -driven ship
2. Plant components and their location
3. Steam systems
4. Condensate and feed systems
5. Fuel oil systems
6. Main lubricating oil systems
7. Water tube boilers
8. Main and auxiliary turbines
9. Turbine construction
10. The duties of an engineer with regard to the boilers under his charge 
11 .Maintenance of the external parts of a boiler
12. Routine underway inspections of the propulsion plant
13. Procedure for placing the propulsion plant in readiness for getting under way
14. Propulsion plant of a diesel-driven ship 
15.Structural parts of a diesel engine
16.Moving parts of a diesel engine



17.Engine air systems 
18.Operating mechanisms
19. Engine cooling systems
20. Fuel systems
21. Fuel oils
22.Ordering bunkers and taking them on
23. Lubricating oil systems
24. Lubricating oils and additives
25. Engine maintenance
26. Maintenance requirement card
27.Operating troubles with an engine
28. List of principal maintenance jobs
29. Auxiliaries
30.Ship's piping systems 
31 .Marine pumps 
32. Re frigerating plant 
33.Steering gears
34. Deck Machinery
35. A piping system care, maintenance and repair
36. The items to be checked on a running boiler feed water pump
37. Tests and inspections to be made on rotatory pumps 
38.Operation of a boat-handling winch
39. Buying/purchasing ship stores and supplies
40. Repairs
41 .International maritime conventions and instruments
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ”

ПРОГРАМА 
ВСТУПНОГО ІСПИТУ з 

НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

Письмове вступне випробування з іноземних мов передбачає оцінювання читання та 

письма з метою визначення рівня навчальних досягнень вступників.

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, вміння узагальнювати 

зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за 

контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах з мов яких 

проводиться тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами:

-шляхом підбору автентичних текстів (основні ознаки відображення реалій справжнього життя, 

обізнаність учасника тестування із життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних сфер; 

-підбору завдань за складністю з огляду на критерії: лінгвістична складність, тип тексту, обсяг 

тексту.

Письмо перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для 

вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати у письмовій формі необхідну інформацію, 

вміння правильно оформити і написати особистого листа.

Такі завдання спрямовані на перевірку рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико- 

граматичних навичок, формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння 

користуватися іноземною мовою як в усному так і в писемному спілкуванні.

Німецька мова
Основні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. 

Рамкова конструкція в німецькому реченні. Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; 

вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.Безособові речення з man, es в однині та



множині.Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ і Dativ. Управління дієслів. 

Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Числівники 

(кількісні, порядкові). Інфінітивні звороти: основні випадки вживання інфінітива з zu, без zu, 

інфінітивний зворот um zu + Infinitiv; розпізнавання під час читання зворотів statt...zu + Infinitiv, 

ohne...zu + Infinitiv. Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах дійсного та пасивного 

способу в активному стані: Präsens, Perfect, Futurum, Präteritum. Дієвідмінювання різноманітних 
типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних, неправильних та ін.) в Präsens, 

Präteritum; еквіваленти модальних дієслів: haben/ sein + zu + Infinitiv. Вживання Konjuktiv для 

вираження нереального бажання (умови). Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах 

дійсного та пасивного способу в активному стані: Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum. 

Дієвідмінювання різноманітних типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних та ін.) 

в Präsens, Präteritum; еквіваленти модальних дієслів: haben/sein + zu + Infinitiv. Використання 

дієслівних форм у Futurum, Plusquamperfekt; Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt Passiv; 

Partizip I,II. Узгодження часів.

Французька мова
Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у 

них. Узгодження часів. Морфологія. Множина іменників (особливі випадки ворення множини). 

Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні 

випадки відсутності артикля. Прикметник: рід, число, ступені порівняння. Особові займенники у 

функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, у. відносні займенники qui, que, dont. 

Часові форми дієслова у дійсному способі. Узгодження часів. Часові форми дієслова у дійсному 

способі: Präsent, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, 

Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані 

(Forme passive). Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur 

proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові 

форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive). Conditionnel present. Present 

du subjonctif.
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