
B r,rKo HAB ,gr4il oprAH KLIIB cbK oi ur crro i leAl,t
6uincrKA MrcbKA AErxABHA MMrHrcrpAUUr)

AENAPTAMEHT OCBITI4 I HAYKI4

AEPXAB Hrrfr Hasqe t*ruit 3AKnAn
(KI4IB C bKI4I,I IIP O O ECII4HWII KO IEAiK

3 rrocr4nEHoro srrzcrxoBoro rA @r3r4!rHoro rrrAroroBKoro>

3ATBEP,4XyIO

[uperrop KorreAxcy

Bacz;rr IIETPOBI,trI
2422p.

IPOTPAMA THTIBIAyAJTbHOT yCHOr C TTIBBE Cryr{,

glt upufioMy Ha HaBqaHrur 4rx s,4o6yrrr ocnirnro-upotpecifinoro cryrerur
Saxoeoro MoroArroro 6aranaBpa 3a cneqianrnicno

17 2 T elenouyrrircauii ra pa4iorexnirca

Krai's, 2022



2 

 

        Фахове вступне випробування для оцінювання підготовленості вступника 

до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди  відповідно до  Порядку 

прийому  на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, 

затвердженого наказом МОН від 20.04.2022 № 364 (зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України від 02.05.2022 №400) та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 03.05.2022 № 486/37822. 

       Програма індивідуальної усної співбесіди розроблена для конкурсного 

відбору абітурієнтів, які здобули  освітньо-кваліфікаційний  рівень 

кваліфікованого робітника з професії 4229 Оператор телекомунікаційних послуг, 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньо-професійною 

програмою «Організація та експлуатація поштового зв’язку».  

       Програмна складова з професійної підготовки розроблена  відповідно до  

Стандарту П(ПТ)О 4229 J.61.00 — 2019 з професії 4229 Оператор 

телекомунікаційних послуг, затвердженого наказом МОН України                              

від 12.06.2019 № 824, освітньої програми з підготовки кваліфікованих робітників 

з професії 4229 Оператор телекомунікаційних послуг, введеної в дію         

02.09.2019 р. наказом ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» від 02.09.19 №363; освітньо-професійної 

програми «Організація та експлуатація поштового зв’язку», введеної в дію 

01.09.2020 р. наказом ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» від 26.08.2020 №208. 

       Програмна складова з української мови розроблена на основі Закону «Про 

загальну середню освіту»; Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого МОН України від 23.11.2011 №1392; програми 

«Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів з українською 

мовою навчання 2017 р. В основу Програми покладено новий підхід до 

навчально-виховної мети курсу української мови, що передбачає виховання  

здобувача освіти як особистості з високою культурою мови; формування 

навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних 

життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням відповідних норм та 

мовленнєвого етикету; вироблення вмінь за лексемами й граматичними формами 

пізнавати національне світосприйняття. 
 

 

  
 
 
Розглянуто та схвалено 

Протокол засідання 

циклової комісії телекомунікацій   
№ 10  від 24 травня 2022 року 
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1. Загальні положення 

          Індивідуальна усна співбесіда – це форма вступного випробування, яка 

передбачає очне або дистанційне (у відповідності до рекомендацій в умовах 

воєнного часу) оцінювання підготовленості 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»). 

          Завдання фахового випробування полягає у тому, щоб оцінити рівень 

раніше здобутих компетентностей вступників та вміння застосовувати набуті 

знання. Метою індивідуальної усної співбесіди є комплексна перевірка знань 

вступників, яка містить такі складові: 

 

Перелік складових Максимальна кількість балів  

на кожному етапі співбесіди 

Співбесіда з  української мови 100 

Співбесіда з професійної підготовки 100 

 

       Співбесіда передбачає перевірку абітурієнта щодо володіння знаннями з 

української мови та професійної  підготовки. Конкурсний бал абітурієнта 

обчислюється за результатами двох етапів співбесіди (виконання вправ з 

української мови та опитування з  професійної підготовки), що в сумі складає 

200 балів. Щоб бути рекомендованим до участі у конкурсному відборі, вступник 

повинен набрати від 100 до 200 балів. У разі отримання абітурієнтами однакових 

конкурсних балів та з метою диференціації їх рівня підготовленості члени комісії 

можуть ставити додаткові запитання щодо визначення алгоритмів приймання 

внутрішньої або міжнародної пошти. Відповідь абітурієнта оцінюється за 

шкалою від 1 до 10 балів. 

      Вступник повинен продемонструвати загальні та професійно орієнтовані 

знання щодо узагальненого об’єкта праці та здатність вирішувати типові 

професійні завдання, передбачені відповідним рівнем кваліфікації.   
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2. Співбесіда з професійної підготовки 

 

      Співбесіда з професійної підготовки проводиться у формі опитування 

(письмово, або на платформі dist.pkvfp.kiev.ua)   у відповідності до програмних 

вимог з наступних предметів професійно-теоретичного циклу: 

 технології послуг поштового зв’язку;  

 технології телекомунікаційних послуг; 

 охорона праці.         

Завдання включає 100  запитань, на виконання якого відводиться 90 хвилин.  

Пакет завдань містить 15 комплектів. Усі завдання є ідентичними за структурою 

та складністю, що забезпечує об’єктивність і рівність при оцінюванні робіт 

абітурієнтів. Зміст питань співбесіди відповідає чинним навчальним програмам 

предметів професійно-теоретичного циклу. 

 

2.1 Критерії оцінювання  

 

     Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до кількості 

наданих абітурієнтом правильних відповідей. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 1 бал. Бали не нараховуються за помилкові та виправлені відповіді.  

 

2.2 Порядок проведення  

2.2.1 Опитування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною  

          комісією. На виконання завдання відводиться 90 хвилин. 

2.2.2 Вступник отримує один комплект  завдання (заміна завдань не 

допускається). 

2.2.3 Під час виконання завдання не дозволяється:  

 порушувати тишу;  

 спілкуватися з іншими вступниками;  

 користуватися друкованими, рукописними інформаційними 

джерелами;  

 користуватись мобільними телефонами та іншими гаджетами. 

2.2.4 Запис  відповіді  здійснюється в бланку завдання шляхом нанесення 

позначки «+» напроти обраного варіанту відповіді на запитання, або 

шляхом онлайн опитування на платформі dist.pkvfp.kiev.ua. 

2.2.5 Користування сторонніми джерелами інформації та порушення порядку 

проведення співбесіди  може бути підставою для відсторонення вступника 

від участі у вступному фаховому випробуванні. 

2.2.6 Вступники, які не з’явились на вступне фахове випробування без 

поважних причин у визначений розкладом час, до участі  у конкурсі не 

допускаються.          
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2.3 Програмні вимоги  

 

2.3.1 Програмні вимоги з технологій послуг поштового зв’язку  
 
Тема 1.  Початок робочого дня в об’єктах зв’язку 

Початок робочого дня у відділенні зв’язку. Приймання від начальника або 

від його заступника квитанційних зошитів та іменних речей, скриньки з авансом 

знаків поштової оплати, підкріплення готівкових коштів. Підготовка 

експлуатаційних матеріалів, документів та засобів оргтехніки. Підготовка 

календарного штемпеля на дату поточного дня та відповідну годину. Реєстрація 

оператора та виконання операції «початок зміни» на АРМ-ВЗ. 

Тема 2. Технологія приймання, обробки та вручення внутрішньої 

кореспонденції 

Ознайомлення з зошитами суворої звітності, їх призначення.  Порядок 

адресування внутрішніх поштових відправлень. Види, розряди, категорії 

поштових відправлень. Розміри та гранична маса поштових відправлень. 

Предмети, заборонені до пересилання в поштових відправленнях. Предмети 

дозволені до пересилання в поштових відправленнях. Тара для упаковки 

поштових відправлень. Упаковка та використання поштової тари. 

 Приймання простих листів, поштових карток, бандеролей, секограм, їх 

обробка, доставка (вручення). Приймання рекомендованих листів, поштових 

карток, бандеролей, секограм,  їх обробка, доставка (вручення). Технологія 

пересилання внутрішніх поштових відправлень з позначкою «Експрес». 

 Приймання, обробка та вручення листів, бандеролей з оголошеною 

цінністю.  Приймання, обробка та вручення посилок. Приймання, обробка та 

вручення урядових поштових відправлень. Поняття про повідомлення про 

вручення поштового відправлення. Види повідомлень.  Приймання, обробка та 

вручення поштових відправлень з повідомленням про вручення, оформлення та 

відправляння повідомлень про вручення. Повідомлення - запит про вручення 

поштових відправлень. Приймання, обробка та вручення авіа відправлень.  

Приймання обробка та вручення згрупованих поштових відправлень.  Кур’єрська 

доставка. Надання послуги ВККВ. Приймання, оброблення та видача військових 

відправлень. Досилання та повернення внутрішніх поштових відправлень. 

Терміни зберігання поштових відправлень. 

Тема 3. Відправлення, обмін та одержання пошти 

Робота служби доставки. Ознайомлення з загальним порядком відправлення  

пошти. Пересилання пошти у мішках та контейнерах. Винятки із загального 

правила: пересилка без запакування у закриті речі. Приписка поштових 

відправлень. Оформлення мішкових ярликів. Опечатування та опломбування 
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закритих речей. Гранична вага страхових мішків та мішків з міжнародною 

поштою. 

Перевірка вірності підписів на документах та передача пошти супровіднику. 

Видача зброї, посвідчення, шкатулки  тому, хто супроводжує пошту. Відправка 

пошти автотранспортом. Обмін пошти з поштовими відділами на маршруті. 

Складання накладних ф.16 на адресу кожного підприємства, що знаходиться на 

маршруті. Запис пошти, що належить до відправки в товарно-транспортну 

накладну ф.1. Видача пошти і документів супроводжуючому під розписку на 

копії накладної ф.24. Умови відправки пошти без супровідника. Виявлення 

порушень при обміні пошти. Перелік випадків, у яких оформляється 

повідомлення Ф.30. Правила оформлення актів Ф.51-1, Ф.51-2. Оформлення 

порушень. 

Тема 4. Приймання передплати на періодичні видання  

Методи розповсюдження друку. Розповсюдження друку за передплатою та 

в роздріб. Оброблення передплатних документів і складання замовлень. 

Експедирування газет та журналів. Децентралізований друк газет. 

Взаємовідносини органів зв'язку з видавництвами. Розподілення функцій по 

операціям розповсюдження та експедирування друку між органами друку та 

пошти. Поняття про газетні вузли. Організація процесу експедирування друку. 

Оброблення друку у газетних вузлах та ОПЗ, організація доставки газет та 

журналів. Види каталогів та внесення змін до них. Приймання передплати на 

періодичні видання листоношами та безпосередньо на підприємстві зв'язку. 

Облік прийнятої  передплати. Складання карток - замовлень ф.СП-5. 

Відправлення замовлень до агентства в установлені терміни. Звірка карток, що 

надійшли з картками-замовленнями ф.СП-5. Штемпелювання, формування 

карток-замовлень з доставочними картками. Складання списків передплатників 

та звірка підсумків з сортувальною таблицею. Звірка одержаних мішків та пачок 

з накладною та переліком ф.35. Розкриття мішків та пачок, перевірка неповних 

пачок (залишків). Перевірка одержаних друкованих видань та накладних ф.33. 

Звірка одержаної преси з підсумковими даними сортувальних таблиць. 

Сортування газет та журналів на доставочних підприємствах. 

Приписка та запакування у мішки газет та журналів, які підлягають до 

відправки. Доставка газет та журналів передплатникам. Зберігання та видача 

літературних додатків до журналів. 

Тема 5. Технологія приймання, обробки та вручення міжнародних 

поштових відправлень 

 Загальні відомості про міжнародний поштовий обмін. Всесвітній поштовий 

союз та його мета. Структура ВПС. Керівні органи союзу.  Порядок та термін 

скликання Конгресу. 
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Місця та пункти міжнародного поштового обміну, їх функції та 

взаємовідносини з митними органами.  

Загальні відомості про розміри, вагу, види, категорії та адресування 

міжнародних поштових відправлень. Використання спеціальної термінології 

французькою мовою при оформленні поштових відправлень. Порядок 

приймання, обробки та вручення простих та рекомендованих листів, поштових 

карток, бандеролей, секограм, дрібних пакетів, мішків «М», міжнародної 

комерційної кореспонденції з відповіддю (МККВ). Оплата послуг за 

пересилання міжнародних поштових відправлень. Міжнародні купони для 

відповіді. 

Приймання, обробка та вручення міжнародних поштових відправлень з 

оголошеною цінністю, переведення суми оголошеної цінності в спеціальне право 

запозичення (СПЗ). Приймання, обробка та вручення міжнародних посилок, авіа 

відправлень. Приймання, обробка та вручення згрупованих поштових 

відправлень. 

Порядок приймання, обробки та вручення поштових відправлень з 

повідомленням про вручення поштового відправлення, з позначкою «Вручити 

особисто», «з посильним». Порядок і терміни зберігання міжнародних поштових 

відправлень. Досилання та повернення міжнародних поштових відправлень. 

Застосування тарифів. 

Тема 6. Надання інших комерційних послуг та торгівля 

 Супутні послуги, пов’язані з наданням послуг поштового зв’язку. 

Послуги засобів зв’язку. Послуги, що надаються за агентськими угодами. 

Послуги, що надаються суб’єктам господарювання. Транспортні послуги. 

Туристичні послуги. Виплата пенсії та грошової допомоги у відділеннях 

поштового зв’язку через вкладні рахунки пенсіонерів, відкриті в банках; 

приймання готівкових коштів для зарахування на ці рахунки (відкриття 

пенсійних рахунків та їх закриття, поповнення рахунків, порядок оплати 

готівкових коштів). Надання послуг з погашення кредитів.  

Тема 7. Технологія приймання, обробки та вручення відправлень з 

післяплатою 

Поняття післяплати. Обмеження суми післяплати. Приймання, оброблення 

та підготовка до відправки внутрішніх відправлень з післяплатою.  

Обробка вхідних відправлень з післяплатою та особливості їх вручення. 

Обробка переказів післяплати та відправка їх за призначенням. Приймання, 

обробка та вручення міжнародних поштових відправлень з післяплатою. 

Тема 8. Технологія надання послуг за агентськими угодами 

         Приймання відправлень міжнародної авіа експрес-доставки. Міжнародні 

відправлення «EMS». Приймання платежів за угодами з платіжними системами 
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та іншими агентськими угодами про переказ коштів. Реалізація лотерейних 

білетів через термінали. Послуги зв’язку за дорученням. Інші агентські послуги. 

Оформлення страхових полісів. 

 

2.3.2 Програмні вимоги з технологій  телекомунікаційних послуг 

 

Тема 1. Загальна характеристика і класифікація сучасних технологій 

рухомого радіозв'язку  

Системи з вільним доступом.  Професійні системи рухомого радіозв'язку. 

Транкінговий зв'язок. Системи безпроводових телефонів загального 

користування. Стільникові системи рухомого радіозв'язку. Основні 

характеристики наземних стільникових систем. Принципи функціонування 

систем стільникового радіозв’язку. Побудова мережі мобільного радіозв'язку. 

Загальні поняття про роумінг.  

Тема 2. Супутниковий зв’язок 

 Організація побудови супутникових систем зв’язку. Орбіти СТСМ. 

Основні показники, геометричні співвідношення та вірогідні характеристики 

орбітальних угрупувань. Зони покриття і зони радіо видимості. Характеристики 

космічного і наземного сегментів. Характеристики сегменту управління. 

Структура космічних та наземних мереж супутникових систем.  

Міжнародні системи телерадіомовлення і персонального зв’язку.  

Характеристики космічного та наземного сегментів. Станції сполучення та 

термінальне устаткування. Особливості використання в Україні. 

Тема 3. Технологія надання телекомунікаційних послуг 

Порядок укладання угод на надання телекомунікаційних послуг. Загальні 

положення. Контроль  за здійсненням оплати загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг.  

Контроль за нормами витрат експлуатаційних матеріалів при наданні 

послуг поштового та телекомунікаційного зв’язку; контроль за виконанням 

нормативів та контрольних термінів в процесі надання послуг поштового та 

телекомунікаційного зв’язку. 
 

2.3.3 Програмні вимоги з охорони праці 
 
Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Інструктаж з охорони  праці. Зміст поняття «охорона праці», соціально-

економічне значення охорони праці. Мета і завдання  предмету “Охорона праці”,  

обсяг,  зміст  і  порядок  його  вивчення. Додаткові    вимоги   щодо   вивчення    

предмета   при  підготовці робітників  для  виконання   робіт з підвищеною 

небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці.  
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Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його 

укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи в 

об’єктах поштового зв’язку, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль за 

охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною 

праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та 

інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна відповідальність. Інструктування з безпеки праці. Поняття про 

виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з 

працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і безпека праці. 

Профзахворювання і профотруєння. Основні причини травматизму і 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, 

медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

Тема 2.  Охорона праці в об’єктах зв’язку.   

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Загальні 

питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення 

яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. 

Робота з підвищеною небезпекою в сфері надання послуг поштового зв’язку. 

Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та 

устаткування, які використовуються оператором поштового зв’язку. 

Попереджувальні написи, сигнальне фарбування. Знаки безпеки. 

Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження 

нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень 

у випадку аварії. Основні вимоги безпеки праці оператора: вимоги безпеки при 

різних технологічних процесах в об’єктах поштового зв’язку;  вимога до 

розміщення відділень поштового зв’язку; вимоги безпеки при використанні 

транспортеру; вимоги безпеки при використанні  комп’ютерно-касової  техніки, 

вимоги безпеки  на автоматизованому робочому місці.  

Тема 3.  Основи пожежної безпеки 

 Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних 

систем,  електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі 

пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні 

протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його 
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припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. 

Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, 

матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості. 

 Вогнегасні речовина та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: 

пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, 

вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, 

використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах даної галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Тема 4.  Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження 

електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. 

Електричні травми. Їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою, величина напруги, частота струму; шлях і тривалість дії, 

фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працівників електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.  Занулення 

та захисне заземлення. Їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та 

споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози. 

Тема 5.  Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди 
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних 

та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум,  вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці, чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до 

опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних на 

побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення 

працівників. Щорічні медичні огляди неповнолітніх осіб віком до 21 року. 
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Тема 6.  Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби 

надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання 

першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість , спокій. 

Засоби надання першої допомоги, медична аптечка: її склад, призначення, 

правила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу. Надання 

першої допомоги при знепритомненні (утраті свідомості),  шоку, тепловому та 

сонячному ударі, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способі надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.  

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 

2.4 Рекомендована література 

1. Скляренко С.М.,  Стеклов В.К., Беркман Л.Н.  Поштовий зв’язок: 

    Підручник.- К.: Техніка, 2003.- 904 с.  

2.Тітов В.К. та  ін. Механізація і автоматизація підприємств поштового  

   зв’язку,  М., Радіо  і  зв’язок, 1988 р. 

3.Обладнання та технічні засоби поштового зв’язку, Каталог., М.,  

   Радіо зв’язок, 1989. 

4.Керівництво для користувачів (операторів відділень поштового зв`язку) 

автоматизованої системи «Автоматизоване робоче місце Відділення зв`язку».    

Редакція 1.2, 2007 
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3. Співбесіда з української мови 

 Співбесіда з української мови проводиться у формі виконання письмового 

завдання. Завдання співбесіди складені за варіантами, кожен варіант включає       

п’ять питань. Усі завдання є ідентичними за структурою та складністю, що 

забезпечує об’єктивність і рівність при оцінюванні робіт абітурієнтів. 
 

3.1. Критерії оцінювання 

 Оцінювання абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти з 

української мови відбувається з урахуванням визначення рівня знань та 

навчальних досягнень. На кожне питання варіанта абітурієнт повинен дати чітку 

правильну відповідь, будь-які виправлення не допускаються. За кожну 

правильну відповідь нараховується 20 балів. За правильну неповну відповідь 

нараховується 10 балів. 

Члени комісії підраховують кількість балів за виконане завдання, яка 

складається з суми балів, набраних за відповідь на кожне запитання. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, становить 100 балів. 
 

3.2. Порядок проведення  

3.2.1 Співбесіда з української мови проводиться згідно з розкладом, складеним  

         приймальною комісією. На виконання завдання відводиться  25 хвилин. 

3.2.2 Під час виконання завдання: 

o абітурієнту не дозволяється користуватись посібниками, 

довідниками, мобільними телефонами, іншими носіями інформації та 

допоміжними матеріалами; 

o абітурієнт має дотримуватись вимог щодо дисципліни та умов 

проведення співбесіди, виконувати вказівки викладачів; 

o відповідати на питання треба лише після прочитання та розуміння 

завдання.  

3.2.3 Користування сторонніми джерелами інформації та порушення порядку 

проведення співбесіди  може бути підставою для відсторонення вступника 

від участі у вступному фаховому випробуванні. 

3.2.4 Вступники, які не з’явились на вступне фахове випробування без 

поважних причин у визначений розкладом час, до участі  в конкурсі не 

допускаються.   
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3.3. Програмні вимоги з  української мови 

 

Тема 1. Фонетика 

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й 

приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків 

мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення 

букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені 

склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні 

випадки чергування у-в, і-й.  

Тема 2. Лексикологія. Фразеологія 

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. 

Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне 

значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за 

походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. 

Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. 

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі 

й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття 

про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми. 

Тема 3. Будова слова. Словотвір. Значущі частини слова 

 Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, 

префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або 

основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Складні слова. Способи їх творення. 

Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.  

Тема 4. Морфологія. Орфографія  

4.1 Іменник. Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. 

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, 

жіночий, середній. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що 

вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини 

або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, 

третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на групи. Особливості 

вживання та написання відмінкових форм.  

4.2 Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та 

присвійні. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: 

вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми).  

4.3 Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками 

й числівниками. Розряди займенників за значенням 



15 

 

4.4  Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні 

(інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: 

доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, 

теперішній, майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий.  

4.5 Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння 

прислівників: вищий і найвищий 

4.6 Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови. Групи 

прийменників за походженням: непохідні (первинні) й похідні (вторинні, 

утворені від інших слів). Сполучник як службова частина мови. Групи 

сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, 

розділові) й підрядні (часові, причинні, умовні, способу дії, мети, допустові, 

порівняльні, з’ясувальні, наслідкові).  

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 

формотворчі, словотворчі, модальні. 

 4.7 Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й 

похідні.  

Тема 5. Синтаксис 

5.1 Словосполучення. Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як 

основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й 

частинами складного речення.  

5.2 Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. 

Порядок слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою 

висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним 

забарвленням (окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом 

граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю 

другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів 

речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів 

(однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, 

відокремлених членів речення, звертання).  

Тема 6. Стилістика 

          Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 

публіцистичний), їх основні ознаки, функції.  



16 

 

3.4. Рекомендована література 

 

1. Авраменко О. Українська мова: підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2017. – 160 с. 

2. Глазова О.П. Українська мова: підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / О.П. Глазова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 240 с. 

3. Заболотний О.В. Українська мова. 10 клас: підруч. для загальноосвіт. 

навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний . – К. : Генеза, 2010. – 223 с. 

4. Заболотний О.В. Українська мова: підруч. для 11-го кл. загальноосвіт. 

навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. – Київ: Генеза, 2011. – 255 с. 

5. Сучасний орфографічний словник української мови]: Близько 140000 слів 

/ В. Дубічинський, Н. Косенко. – Харків: Видавничий дім «Школа», 2014. – 720 

с.  

6. Словник іншомовних слів / Укладачі: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – 

К.: Наук, думка, 2000. – 680 с. 


	Тема 5.  Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди

