
 
 



 

2 

Здобувач освіти на рівні розпізнавання 

відтворює технологічну послідовність 

надання конкретної телекомунікаційної 

послуги, але припускається суттєвих 

помилок в підведенні підсумків при 

завершенні робочої зміни; плутається в 

основних визначеннях телекомунікаційних 

систем та мереж; неусвідомлено 

дотримується правил експлуатації 

виробничого обладнання та вимог охорони 

праці.  

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається суттєвих помилок. 

2 

Здобувач освіти безсистемно та за допомогою 

майстра виробничого навчання здатен 

виконувати  завдання з оформлення касових 

операцій при наданні телекомунікаційних 

послуг; припускається помилок при організації 

праці на робочому місці; плутається в дотриманні 

послідовності виконання виробничих прийомів 

при оформленні супровідної документації та 

касових звітів. Потребує допомоги і контролю в 

дотриманні правил охорони  праці. 

Результат виконаної роботи не відповідає 

встановленим якісним і кількісним показникам.  

Кваліфікація не присвоюється. 

3 

Здобувач освіти описує технологічну 

послідовність надання послуг у сфері 

поштового зв’язку та телекомунікацій, 

але може відтворювати тільки деякі 

фрагменти навчального матеріалу щодо 

міжнародного обміну та спеціальної 

термінології іноземною мовою;  плутається 

в основних поняттях сучасних видів 

обладнання об’єктів зв’язку, організації 

безпечних умов праці; не може усвідомлено 

визначити наслідки експлуатаційного 

контролю виробничої діяльності 

підприємств зв’язку. 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається суттєвих помилок. 

3 

Здобувач освіти з допомогою майстра 

виробничого навчання відтворює окремі 

компоненти професійних знань, що необхідні для 

надання послуг зв’язку в системі міжнародного 

обміну; виконує необхідні виробничі прийоми з 

організації робочого місця та підготовки 

виробничого обладнання для надання 

телекомунікаційних послуг; з суттєвими 

помилками здійснює оформлення виробничої 

документації; частково може усувати дрібні 

несправності в роботі основного та допоміжного 

обладнання підприємства зв’язку. Потребує 

допомоги і контролю в дотриманні правил 

охорони  праці. 

Результат  роботи  не відповідає встановленим 

якісним і кількісним показникам.   

Кваліфікація не присвоюється. 

ІІ рівень - СЕРЕДНІЙ 
Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка 

Характеристика рівня: здобувач освіти  на рівні 

запам’ятовування без достатнього розуміння відпо-

відає навчальний матеріал та виконує практичні 

завдання у неповному обсязі, за частковою допомогою 

викладача. Недостатньо обґрунтовано аналізує і 

порівнює інформацію. Неусвідомлено користується 

технічною та технологічною документацією. При 

відповіді і виконанні практичних завдань 

припускається помилок, які самостійно не може 

виправити. 

 

Характеристика рівня: здобувач освіти без достатнього 

розуміння відтворює компоненти професійних знань та 

недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і 

технологічні операції. З частковою допомогою майстра 

виробничого навчання (наставника виробничої 

практики, інструктора) організовує робоче місце, планує 

виробничі дії та виконує навчально-виробниче або 

контрольне завдання з використанням технічної і 

технологічної документації. При виконанні роботи 

припускається помилок, які самостійно не може 

виправити. Результат виконаної роботи відповідає рівню 

кваліфікації та ступеню нижче обумовленого кваліфіка-

ційною характеристикою відповідної професії, певного 

ступеня професійної (професійно-технічної) освіти та 

встановленим якісним і кількісним показникам (норми 

виробітку, часу, витрат матеріалу тощо) на даний період 

навчання. 
бали Критерії оцінювання навчальних досягнень бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

4 

Здобувач освіти на рівні запам’ятовування 

відтворює навчальний матеріал з правил 

надання телекомунікаційних послуг; 

усвідомлено користується  нормативними 

документами (інструкціями, наказами та 

розпорядженнями); за частковою 

допомогою викладача аналізує і порівнює 

інформацію щодо якісних показників 

діяльності оператора телекомунікаційних 

послуг; плутається у виборі заходів для 

упередження конфліктних ситуацій на 

робочому місці. 

4 

Здобувач освіти, з частковою допомогою майстра 

виробничого навчання, виконує основні прийоми 

і технологічні операції з надання поштових та 

телекомунікаційних послуг, використовуючи 

сучасні види обладнання, але потребує контролю 

в оформленні звітної та іншої виробничої 

документації; може усувати дрібні несправності 

в роботі автоматизованого робочого місця 

об’єкта зв’язку; просте навчальне завдання 

виконує у неповному обсязі. 

При виконанні роботи припускається помилок, 

що самостійно виправити не може.  



 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається значної кількості помилок, 

що самостійно виправити не може. 

 

 

Потребує допомоги і контролю в дотриманні 

правил охорони  праці. 

Результат  виконаної роботи відповідає 

мінімальним встановленим якісним і кількісним 

показникам.  

Кваліфікація присвоюється, але потребує 

подальшого вдосконалення у процесі роботи або 

навчання. 

5 

Здобувач освіти без достатнього 

усвідомлення відтворює основні елементи 

навчального матеріалу  з видів 

телекомунікаційних послуг, технологічної 

послідовності їх надання; використовує 

тарифи на послуги зв’язку та інші послуги; 

дає характеристику різним видами 

обладнання підприємств зв’язку. Може 

частково проаналізувати наслідки 

контролю виробничої діяльності 

підприємств зв’язку. Недостатньо 

усвідомлено користується документацією з 

надання послуг в межах міжнародного 

обміну. Плутається в основних поняттях з  

надання фінансових послуг. Виконує 

практичні завдання з частковою допомогою 

викладача. 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається помилок, які самостійно 

виправити не може. 

5 

Здобувач освіти відтворює окремі  професійні 

компетентності з приймання, обробки та 

вручення внутрішньої і міжнародної 

кореспонденції, передавання повідомлень 

засобами поштового та телекомунікаційного 

зв’язку (виконує роботу за типовим алгоритмом). 

Потребує додаткового контролю при оформленні 

фінансових послуг та касових звітів. 

За обсягом робота має завершений характер, але 

при виконанні виробничих операцій здобувач 

освіти припускається помилок, які виправити 

самостійно не може. В окремих випадках 

потребує допомоги і контролю в дотриманні 

правил охорони  праці. 

Неусвідомлено застосовує прийоми контролю та 

самоконтролю за якістю виконаної роботи. 

Результат відповідає низькому рівню 

встановлених якісних та кількісних показників.  

Кваліфікація присвоюється, але потребує 

подальшого вдосконалення у процесі роботи або 

навчання. 

6 

Здобувач освіти недостатньо обґрунтовано 

аналізує і порівнює інформацію стосовно 

відповідальності за якість наданих поштових 

та телекомунікаційних послуг; знає правила 

написання спеціальних назв та термінів; 

може виконувати підрахунки плати за 

надану послугу, може визначити основні 

складові автоматизованого робочого місця 

оператора; частково розрізняє види 

контролю виробничої діяльності 

підприємств зв’язку та критерії якості 

обслуговування споживачів; плутається в 

основах конфліктології. Знає прийоми 

самоконтролю за якістю виконаної роботи. 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається помилок, які може частково 

виправити. 

 

 

6 

Здобувач  освіти відтворює значну кількість  

компонентів професійних знань  щодо  діяльності 

оператора телекомунікаційних послуг, але 

демонструє не достатній обсяг вмінь та навичок 

при виконанні основних прийомів і 

технологічних операцій, що пов’язані  з 

наданням фінансових послуг, передачею 

повідомлень телекомунікаційними мережами; 

формуванням фінансової та статистичної 

звітності. Без достатнього розуміння аналізує 

якість наданих послуг та може здійснювати 

контроль з оформлення внутрішньої 

кореспонденції. В окремих випадках потребує 

допомоги і контролю в дотриманні правил 

охорони  праці. 

При виконанні роботи припускається  помилок, 

які частково може виправити самостійно.  

Результат відповідає низькому рівню 

встановлених якісних та кількісних показників. 

Кваліфікація присвоюється, але потребує 

подальшого вдосконалення у процесі роботи або 

навчання. 

ІІІ рівень - ДОСТАТНІЙ 
Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка 

Характеристика рівня: здобувач освіти самостійно з 

розумінням відтворює основний навчальний 

матеріал та застосовує його при виконанні 

практичних завдань в типових умовах (стан-

дартних ситуаціях). Дає визначення основних 

понять, аналізує, порівнює інформацію і робить 

висновки. Відповідь здобувача освіти в цілому пра-

вильна, логічна та достатньо обґрунтована. 

Характеристика рівня: здобувач освіти з розумінням 

відтворює основні професійні знання та правильно 

виконує основні прийоми і технологічні операції, що 

необхідні для даної роботи. Самостійно організовує 

робоче місце, планує робочі дії та в цілому правильно 

виконує навчально-виробниче або контрольне завдання 

за типовим алгоритмом, в межах встановлених норм 

часу.  Достатньо усвідомлено користується технічною та 

технологічною документацією. Може розробляти окремі 



 

Виконує практичні завдання за типовим алгорит-

мом (послідовність дій). Можлива консультативна 

допомога викладача. Достатньо усвідомлено 

користується довідковою інформацією, технічною 

і конструкторсько-технологічною документацією. 

При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається несуттєвих помилок, які може 

виправити.   

 

її види за консультацією майстра виробничого навчання 

(наставника виробничої практики, інструктора). 

Застосовує основні прийоми контролю виробничих дій 

та методи контролю за якістю. При виконанні роботи 

припускається несуттєвих помилок, які може виправити. 

Результат виконаної роботи відповідає вимогам 

кваліфікаційної характеристики відповідної професії 

певного ступеня професійної (професійно-технічної) 

освіти або встановленим якісним і кількісним 

показникам (норми виробітку, часу, витрат матеріалів 

тощо) на даний період навчання. Дотримується правил 

охорони праці. 
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7 

Здобувач освіти  самостійно відтворює суть 

технологічного процесу надання послуг 

поштового зв’язку та телекомунікаційних 

послуг, орієнтується в змісті директивних 

документів (інструкцій, наказів, 

розпоряджень); знає правила безпечних 

умов праці; може пояснити, як усунути 

нескладні недоліки в роботі виробничого 

обладнання; дає визначення основних 

понять конфліктології, основ ділової 

комунікації з клієнтом, трудового права.  

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається несуттєвих помилок, які  

частково виправляє; відповідь в цілому 

правильна, але недостатньо обґрунтована 

або неповна. 

 

7 

Здобувач освіти з розумінням виконує основні 

прийоми і технологічні дії, що необхідні для 

діяльності оператора телекомунікаційних 

послуг; демонструє практичні вміння та навички 

при виконанні прийомів і технологічних 

операцій, що пов’язані  з порядком  пересилання  

поштових відправлень, передачею повідомлень 

телекомунікаційними мережами, порядком 

ведення виробничої документації; наданням 

фінансових послуг; виконує операції на РРО, 

формує касові звіти та іншу виробничу 

документацію. Без достатнього розуміння 

аналізує якість наданих послуг та може 

здійснювати контроль з оформлення внутрішньої 

та міжнародної кореспонденції. Застосовує 

основні прийоми самоконтролю  щодо якості 

виконаних робіт. Дотримується правил охорони 

праці. 

При виконанні роботи припускається несуттєвих 

помилок, які  частково може виправити. 

Результат відповідає встановленим якісним і 

кількісним показникам  запланованого рівня 

кваліфікації.  

Кваліфікація присвоюється, але потребує 

подальшого вдосконалення у процесі роботи або 

навчання. 

8 

Здобувач освіти самостійно та усвідомлено 

відтворює основний навчальний матеріал з 

надання послуг поштового зв’язку та 

телекомунікаційних послуг; знає технічну 

складову робочого місця та способи 

передавання інформації засобами 

телекомунікацій; розуміє необхідність 

економного використання матеріалів та 

енергоресурсів; знає основні вимоги правил 

охорони праці; робить висновки щодо 

якості продукції та якості обслуговування 

споживачів; усвідомлює практичне 

застосування деяких видів контролю 

виробничої діяльності підприємств зв’язку. 

Відповідь здобувача освіти в цілому 

правильна та логічна. При відповіді та 

виконанні практичних завдань 

припускається несуттєвих помилок, які 

частково виправляє. 

 

 

8 

Здобувач освіти усвідомлено виконує  прийоми і 

технологічні дії в межах діяльності оператора 

телекомунікаційних послуг; правильно 

організовує робоче місце, демонструє практичні 

навички при виконанні основних прийомів і 

технологічних операцій, що пов’язані  з 

порядком  пересилання  поштових відправлень, 

передачі повідомлень телекомунікаційними 

мережами, порядком ведення виробничої 

документації, порядком початку та закінчення 

операційного дня. Виконує операції з надання 

фінансових послуг; організації обміну пошти з 

транспортними засобами; виконує виробничі 

операції та прийоми в межах експлуатаційного 

контролю. Дотримується правил охорони праці. 

Здатний самостійно виконувати завдання, але 

при виконанні роботи припускається  помилок, 

які не впливають на якісні показники роботи 

підприємства в цілому.  

Результат виконаної роботи відповідає 

встановленим якісним і кількісним показникам. 

Кваліфікація   присвоюється. 
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Здобувач освіти самостійно та з розумінням 

відтворює основний навчальний матеріал, 

може проаналізувати його практичне 

застосування з урахуванням можливих 

наслідків у непередбачуваних виробничих 

ситуаціях;  знає правила ділової комунікації 

при роботі з клієнтами та варіанти 

застосування робочих алгоритмів для 

упередження (вирішення) конфліктних 

ситуацій; робить висновки щодо 

матеріальної відповідальності за якість 

наданих послуг; усвідомлює практичне 

застосування  видів контролю виробничої 

діяльності підприємств зв’язку. 

Усвідомлено користується  необхідною 

інформацією, професійною літературою. 

Відповідь здобувача освіти в цілому 

правильна, логічна і достатньо 

обґрунтована.  При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок,  які може виправити. 
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Здобувач освіти  усвідомлено відтворює основні 

професійні знання, правильно виконує  прийоми 

і технологічні дії, що необхідні в діяльності 

оператора телекомунікаційних послуг; виконує 

всі прийоми і технологічні операції з надання 

послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних 

послуг: виконує операції з початку робочого дня, 

здійснює приймання та облік готівки за надані 

послуги; виконує виробничі операції з 

обслуговування кінцевого та допоміжного 

обладнання; може самостійно приймати, 

оформлювати та передавати повідомлення за 

допомогою сучасних засобів телекомунікацій; 

виконує виробничі операції та прийоми в межах 

експлуатаційного і наступного контролю. 

Дотримується правил охорони праці. Правильно 

застосовує основні прийоми самоконтролю  та 

методи контролю за якістю робіт. 

При виконанні роботи припускається несуттєвих 

помилок, які самостійно виправляє.  

Результат  відповідає якісним і кількісним 

показникам, що передбачені  рівнем кваліфікації.   

Кваліфікація  присвоюється. 

ІV рівень - ВИСОКИЙ 
Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка 

Характеристика рівня: здобувач освіти володіє 

глибокими, міцними, узагальненими, системними 

знаннями навчального матеріалу в повному обсязі 

та здатний їх ефективно використовувати для 

виконання всіх передбачених навчальною прог-

рамою практичних завдань. Відповідь учня 

(слухача) повна, правильна, логічна, містить ана-

ліз, систематизацію, узагальнення. Вміє 

самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. 

Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні 

зв’язки, робить аргументовані висновки. Здобувач 

освіти правильно і усвідомлено застосовує всі види 

технічної та технологічної документації в межах 

навчальної програми. Може самостійно 

розробляти окремі її види. Самостійно, правильно, 

в повному обсязі, виконує практичні завдання як з 

використанням типового алгоритму, так і за самос-

тійно складеним планом. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається 

неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. 

Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної 

професії, нової техніки і технології. 

Характеристика рівня: здобувач освіти володіє 

професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, 

правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні 

операції, що необхідні для виконання даної роботи в 

межах навчальної програми та встановлених норм часу. 

Самостійно, в повному обсязі, виконує навчально-

виробниче або контрольне завдання у відповідності до 

вимог технічної та технологічної документації, яка 

передбачена навчальною програмою. Зразково 

дотримується норм витрат матеріалів та інших ресурсів. 

Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми 

самоконтролю виробничих дій та методи контролю за 

якістю роботи. Опанував основи професійної культури 

та проявляє прагнення і здатність до продуктивної та 

творчої співпраці в колективі. 

В процесі роботи може припускатися неточностей, які 

самостійно виявляє та виправляє. Результат виконаної 

роботи повністю відповідає рівню кваліфікації, який 

обумовлений кваліфікаційною характеристикою з 

відповідної професії певного ступеня професійної 

(професійно-технічної) освіти та встановленим якісним і 

кількісним показникам (норми виробітку, часу, витрат 

матеріалу тощо). 

Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання 

правил охорони праці. 
бали Критерії оцінювання навчальних досягнень бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 
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Здобувач освіти володіє глибокими та міц-

ними знаннями навчального матеріалу, 

здатний їх ефективно використовувати для 

виконання всіх передбачених навчальною 

програмою практичних завдань; може 

самостійно засвоювати нову інформацію у 

випадку запровадження новітньої техніки 

та технологій надання послуг зв’язку; 

усвідомлено користується  усіма видами 

нормативної документації; може 

самостійно знаходити потрібні джерела 
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Здобувач освіти  володіє основними 

професійними знаннями та компетенціями в 

обсязі, що передбачений навчальною програмою; 

самостійно та в межах встановлених норм часу, 

виконує прийоми і технологічні операції,                

що необхідні в діяльності оператора 

телекомунікаційних послуг; демонструє 

практичні навички раціональної організації 

робочого місця та  виконання навчально-

виробничих завдань, передбачених 

кваліфікаційною характеристикою оператора 



 

інформації; володіє достатнім рівнем 

самоконтролю в процесі надання послуг 

зв’язку; виконує роботу з дотриманням 

нормативів часу; знає технологію 

застосування програмного забезпечення 

автоматизованого робочого місця 

оператора телекомунікаційних послуг. 

При відповіді припускається несуттєвих 

помилок, які може самостійно виправити.  

Проявляє  зацікавленість та творчий інтерес 

до професії, сучасних тенденцій її розвитку. 

 

телекомунікаційних послуг. Усвідомлено 

застосовує теоретичні знання під час вирішення 

завдань з виробничими ситуаціями (вирішення 

конфліктних ситуацій або спірних питань); 

аналізує показники виконання планових завдань 

об’єкту зв’язку; дотримується нормативів витрат 

матеріалів, які використовуються в роботі. 

Демонструє елементи професійної етики і 

здатність до продуктивної співпраці в колективі. 

Надає консультативну допомогу колегам (за 

наявності такої потреби). Дотримується правил 

охорони праці.   

В процесі роботи може припускатись окремих 

неточностей, які самостійно виправляє. 

Результат виконаної роботи  в цілому  відповідає 

встановленим якісним і кількісним показникам 

професії.  

Кваліфікація  присвоюється. 

11 

Здобувач освіти  володіє системними 

знаннями навчального матеріалу, 

самостійно та в повному обсязі  відтворює 

програмний матеріал в межах діяльності 

оператора телекомунікаційних послуг; 

усвідомлено застосовує всі види 

нормативної документації; аналізує та 

узагальнює додаткову інформацію щодо 

надання телекомунікаційних послуг; вміло 

використовує теоретичні знання під час 

вирішення завдань в процесі 

обслуговування споживачів; розуміється у  

видах контролю та показниках якості 

роботи підприємств зв’язку; робота в 

цілому відзначається логічною 

послідовністю викладення матеріалу. 

Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв’язки з метою 

вдосконалення процесу надання послуг 

зв’язку, робить аргументовані висновки.   

При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається незначних 

неточностей, які самостійно виявляє та 

виправляє. Проявляє пізнавальний інтерес 

до інновацій у діяльності оператора 

телекомунікаційних послуг. 
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Здобувач освіти  володіє основними 

професійними знаннями та компетенціями в 

межах діяльності оператора телекомунікаційних 

послуг; впевнено виконує всі прийоми, 

технологічні операції та завдання, передбачені 

кваліфікаційною характеристикою визначеного 

рівня кваліфікації; раціонально  організовує 

працю на робочому місці; в повному обсязі 

виконує роботу у межах установлених норм часу; 

правильно  виконує всі прийоми і технологічні 

операції з приймання, оформлення, надання 

послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних 

послуг: виконує операції з початку та завершення 

робочого дня, здійснює приймання та облік плати 

за надані послуги; виконує виробничі операції з 

обслуговування кінцевого та допоміжного 

обладнання; може самостійно приймати, 

оформлювати та передавати повідомлення 

сучасними засобами телекомунікацій; контролює 

роботу інших працівників та надає їм необхідну 

консультативну допомогу;  вирішує спірні 

(конфліктні) ситуації; оформлює звітну 

документацію в кінці робочого дня; контролює 

витрати матеріалів, які використовуються у 

роботі. Дотримується правил охорони праці. 

Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми 

самоконтролю  та методи контролю за якістю.  

В процесі роботи  припускається  незначних 

неточностей, які не чинять суттєвого впливу на 

якість виконаного завдання.  

Кваліфікація  присвоюється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


