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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або 

двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за 

шкалою 100 - 200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну 

оцінку вступника ("незадовільно"). 

Програму з індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника та інших категорій вступників розроблені відповідно 

до чинних навчальних програм з предметів «Технологія ремонту та 

обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Основи електротехніки», 

«Охорона праці», «Основи радіоелектроніки», «Електрорадіовимірювання». 

Мета індивідуальної усної співбесіди полягає у діагностиці рівня 

теоретичних знань і практичних умінь та навичок вступників з професійно-

теоретичної підготовки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника «Електромеханік з ремонту та обслуговування 

лічильно-обчислювальних машин». 

Завдання вступної співбесіди полягає у виявленні у вступників рівня 

володіння відповідними компетентностями. 

Співбесіда як форма вступного випробування для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника та інших категорій вступників має такі особливості 

проведення: 

− форма відповіді – усна; 

− вступник повинен визначити достовірний варіант відповіді, 

прокоментувати, пояснити його; 

− оцінюються кожне правильна відповідь на визначені питання. 

Учасники співбесіди повинні знати та оперувати основними поняттями та 

вміти використовувати їх на практиці. 



Об’єктами оцінювання мають бути: 

− мовні вміння та навички; 

− знання, уміння, навички, способи діяльності у межах змісту 

конкретного питання; 

− здатність вступника застосовувати знання, обирати раціональні 

способи діяльності, для вирішення проблем, що належать до навчальних задач, 

а також реальних (життєвих) ситуацій. 



ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Під час співбесіди вступники повинні продемонструвати такі 

компетентності: 

− дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової і 

пожежної безпеки, виробничої санітарії; 

− оволодіння основами інформаційних технологій; 

− оволодіння методами ремонту комп'ютерної та оргтехніки; 

− знання комп'ютерної техніки на програмному рівні; 

− здатність відповідально ставитись до професійної діяльності; 

− здатність самостійно приймати рішення; 

− здатність планувати трудову діяльність; 

− здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь 

і навичок, навчатися впродовж життя; 

− знання професійної лексики та термінології; 

− дотримання професійної етики. 



ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ 

СПІВБЕСІДИ 

(на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікаційного робітника та інших категорій вступників) 

для здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової 

апаратури»  

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» 

 

1. Будова материнської плати. 

2. Будова блоку живлення ПК. 

3. Які існують системи охолодження для процесорів? 

4. Що таке BIOS та які її функції? 

5. Які функції ШИМ-контролера в блоці живлення ПК? 

6. Назвіть переваги та недоліки SSD-дисків перед HDD-дисками. (Назвати 

хоча б дві переваги та два недоліки). 

7. Будова відеокарти. 

8. Які функції виконує ДБЖ (джерело безперебійного живлення)? 

9. Будова РК-монітору. 

10. Принцип дії струменевого принтера. 

11. Які існують операційні системи для комп'ютерів і в яких комп'ютерах 

вони використовуються? (Назвати хоча б три операційні системи). 

12. Що таке "биті сектора" в жорсткому диску та як їх позбутись? 

13. Що таке реболлінг та яка технологія його виконання? 

14. Назвіть одну програму для діагностики оперативної пам'яті та 

пояснити принцип її роботи. 

15. В яких випадках слід перепрошивати BIOS та як це зробити? 

16. Чому слід періодично встановлювати операційну систему заново? 



17. Назвіть, між якими компонентами материнської плати обмінює дані 

північний мост, а між якии - південний. 

18. Поясніть, як заправити картридж лазерного принтеру. 

19. Чому не можна використовувати паяльник зависокої потужності для 

пайки радіодеталей? 

20. Після вмикання комп'ютер працює від декількох секунд до декількох 

хвилин, а потім повністю вимикається. Пояснити, в чому може бути причина та 

як її виправити. 

21. Чому не можна встановлювати два або більше антивірусних програм 

на один комп'ютер? 

22. Зображення, роздруковане на лазерному принтері, не тримається на 

папері та легко з нього стирається. Визначити несправність принтера. 

23. Чому на комп'ютерних платах для пайки використовують припій з 

більшою температурою плавлення? 

24. Чому дані, видалені з жорсткого диску, зазвичай можна відновити? 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для індивідуальної усної співбесіди пропонуються 5 питань, що обирає 

член комісії із затвердженого рекомендованого переліку.  

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів 

екзаменаційної комісії окремо за кожне питання, відповідно до критеріїв 

оцінювання, які наведені в таблиці 1. Загальний бал оцінювання рівня знань 

встановлюється за результатами відповідей вступника та на підставі 

обговорення членами екзаменаційної комісії кількостей набраних вступником 

балів. 

За результатами індивідуальної усної співбесіди виставляється одна 

позитивна оцінка за шкалою 100 балів або ухвалюється рішення про негативну 

оцінку вступника («незадовільно») (Таблиця 2). 

При оцінюванні індивідуальної усної співбесіди слід керуватись такими 

критеріями: повнота й правильність відповіді при розкритті питання; ступінь 

усвідомлення, розуміння вивченого; здатність застосування теоретичних знань 

на практиці (під час наведення прикладів); ступінь усвідомлення, розуміння 

вивченого при розкритті змісту понять і термінів; аргументація думки; 

мовленнєве оформлення відповіді з дотриманням правил літературної вимови; 

рівень самостійності вступника під час усної відповіді. Відповідь повинна бути 

зв’язною, логічно послідовною, стосуватися певного питання. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання вступника під час відповіді на питання 

Бали Характеристика відповіді 

1 2 

0-7 балів 

(не задовільно) 

Вступник виявив неспроможність надати відповідь на 

запитання або виявляє слабке володіння основними знаннями, 

не володіє поняттєво-термінологічним апаратом основних 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

7-12 балів 

(задовільно) 

Вступник виявив невпевненість при висвітленні матеріалу, 

відповідаючи на запитання виявив поверхневі знання. Має  



1 2 

 

посередні професійні навички щодо технологій ремонту, 

деяку схильність до професійного спілкування. Відповідь 

неповна. Відсутній логічний зв'язок між деякими 

положеннями. 

13-16 балів 

(добре) 

Зміст матеріалу вступник розкриває в цілому правильно, 

допущені незначні помилки під час відповіді на запитання. 

Має професійні дані для виконання ремонту та 

обслуговування техніки. Виявляє методичність, в достатній 

мірі застосовує раціональні прийоми. Відповідь повна, але 

логічне обґрунтування непослідовне. 

17-20 балів 

(відмінно) 

 

Вступник вільно володіє інформацією, повно та вичерпно 

викладає матеріал, надає повні і правильні відповіді на всі 

запитання. Відповідь повна, логічно обґрунтована, правильно 

використані наукові терміни. 

 

Вступник дає відповіді на 5 запитань, кожне з яких окремо оцінюється. 

Максимальна оцінка за одну відповідь – 20 балів. Всі оцінки за питання 

додаються і виставляється одна оцінка за шкалою 100 балів. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання індивідуальної усної співбесіди: національна та ECTS 

Сума балів Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно 

80-89 добре 
65-79 

55-64 задовільно 
50-54 

30-49 
незадовільно 

1-29 
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