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Якщо ви не ще не були знайомі з практикою проходження відеоінтерв’ю, то завдяки вашій 
заявці на стажування у Німеччині у 2021 році, ви, мабуть, відкриєте для себе нову 
планету. З урахуванням поточної ситуації з коронавірусом, команда FABU має наміри 
провести відеоспівбесіду з Вами хоча і перед вебкамерою, однак у комфортних для Вас 
умовах: Вашій вітальні вдома або в класі в коледжі. Для того, щоб Ви змогли добре 
підготуватися до такої розмови, ми хотіли б пояснити Вам, яким чином ви можете 
переконливо себе презентувати, використовуючи відеочат. 

• Переваги відеоінтерв’ю 
• Правило Nr. 1: Співбесіда залишається співбесідою – навіть 

віртуально  
• Хто запрошує на віртуальну співбесіду 
• Перед співбесідою: 9 порад для оптимізації умов 
• Під час співбесіди : 4 поради для гарного виступу  
• Питання, до яких Ви маєте підготуватися 

 
Переваги відеоінтерв’ю 
Вам вдалося! У Вашій поштовій скриньці Ви знайдете запрошення на співбесіду, на яке 
Ви так очікували. Оскільки команда FABU не зможе поспілкуватися з Вами особисто, ми 
бажаємо провести інтерв'ю в режимі відеозв'язку.  
Не хвилюйтеся, це непогана прикмета! Зараз багато компаній покладаються саме на 
відеоінтерв’ю. Це зрозуміло, оскільки так вдається зекономити час і гроші.  
Для Вас, як претендента, ця форма співбесіди також має певні переваги. Найочевидніше: 
Ви економите час, оскільки немає необхідності їхати до місця співбесіди та назад.  
Той факт, що ми не можемо бачити Вас повністю, дає вам можливості, яких у Вас немає 
під час очного зустрічі. Ви можете розкласти всі свої документи перед собою, щоб мати їх 
постійно перед очима, і навіть можна працювати зі «шпаргалками»!  
Ще один плюс: у відеоінтерв’ю Ви можете поставити себе в центрі уваги набагато краще, 
ніж під час очної розмови на невідомій території. Крім того, Ви, мабуть, почуваєтеся 
впевненіше і безпечніше у своєму звичному оточенні.  
Але будьте обережні: занадто велика впевненість у собі може спричинити негативні 
наслідки. 
 
Правило Nr. 1: Співбесіда залишається співбесідою – навіть 
віртуально 
Навіть якщо Ви під час співбесіди перебуваєте в звичному для вас місці, ви маєте 
сприймати її так само серйозно, як і під час очного спілкування. Оскільки наше 
відеоінтерв’ю – це «справжня» процедура відбору, зміст його не відрізняється від 
традиційної співбесіди. Відповідно, зазвичай, воно починається зі стислого пояснення 
програми стажування. 
Після чого Вам пропонується розповісти головні факти про себе.  
Підготуйтеся до того, що Вам будуть ставити типові «вступні» питання, які, зазвичай, 
запитують на початку співбесіди. Наприклад, про Ваші знання, практичний досвід чи 
слабкі сторони характеру. Також будьте готові пояснити свої плани та уявлення щодо 
стажування. 
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У наступних розділах ми зазначимо про те, що вам варто врахувати під час підготовки до 
Skype-співбесіди. 

 
Хто запрошує на віртуальну співбесіду 
Щоб не викликати у Вас зайвої нервозності, ми електронною поштою заздалегідь 
роз’яснимо Вам основні умови проведення співбесіди: 
• ми надішлемо Вам контактні дані (запрошення, адресу тощо), а також надамо наш 

номер телефону для контактування у разі виникнення технічних складнощів; 
• ми визначимо термін (дату та час) для проходження відеоспівбесіди; 
• хто телефонує та хто відповідає? Як правило, телефонуємо ми, команда- FABU?  

Якщо ми плануємо влаштувати це по-іншому, ми погодимо це з Вами. 
 
Перед співбесідою: 9 порад для оптимізації умов 
1. Встановіть та протестуйте програмне забезпечення: Вам буде повідомлено в 

запрошенні, який інструмент/програма використовуватимуться під час зустріч. 
Заздалегідь переконайтеся, не лише в день співбесіди, що програму встановлено, у 
вас є необхідний доступ і що програма працює безперебійно. 

Порада: Проведіть тестовий запуск з друзями, щоб переконатися, що картинка та 
звук передаються добре. 

2. Перевірка апаратного забезпечення: робота обладнання є так само важливою. 
Якщо вбудований мікрофон Вашого комп’ютера не передає Ваш голос чітко, 
використовуйте навушники з мікрофоном. Переконайтеся, що акумулятор Вашого 
ноутбука повністю заряджений, і, щоб бути впевненим, підключіть свій комп’ютер до 
Інтернету за допомогою мережевого кабелю, а не покладайтеся лише на Wi-Fi. 

3. Серйозний профіль: Ви вже маєте обліковий запис для роботи в запропонованій 
програмі? Чудово, але чи підходить він для бізнесу? Має сенс створити окремий 
обліковий запис, який ви зможете використовувати лише для таких цілей. Це 
дозволить уникнути незапланованих дзвінків від Ваших друзів, які можуть порушити 
зв’язок під час відеоінтерв’ю. Подумайте про серйозну фотографію у профілі. 

4. Правильне освітлення: відеоінтерв’ю дає Вам можливість виставити себе в 
найкращому світлі. Для цього ідеально підходить непряме або розсіяне світло 
спереду та трохи знизу. За освітлення зверху під очима з’являються непривабливі тіні; 
якщо світло йде ззаду, ми навряд чи впізнаємо Вас. Світло збоку може швидко стати 
занадто театральним. 

5. Подумайте про фон: фон має бути нейтральним та серйозним. Це не обов’язково 
має бути біла стіна, яка насправді виглядає незручно скучною. 

6. Створіть спокійну атмосферу розмови: будь ласка, переконайтеся, що Вас не 
турбують під час розмови. Якщо є потреба і Ви відчуваєте занепокоєння щодо 
зовнішнього шуму, зачиніть вікна. Вам слід вимкнути звук мобільного телефону, 
стаціонарного телефону та дзвінка. 

7. Відповідне вбрання – навіть вдома: одягайтеся так, як би Ви одягалися на 
співбесіду на робочому місці (повністю). Врахуйте, що одяг має відрізнятися на фоні 
позаду Вас. Приклад: біла сорочка перед білою стіною є невигідним варіантом. 

8. Підготуйте необхідні матеріали: розкладіть усі необхідні Вам документи, зокрема 
Ваше резюме, щоб Ви могли непомітно на них дивитись. Наприклад, невелику 
«шпаргалку» з важливими пунктами можна прикріпити безпосередньо до монітора. 
Губитися у власних записах під час розмови здається непрофесійним. Оскільки 
розмова займатиме деякий час, має сенс підготувати наповнений стакан води. 



9. Будьте готові вчасно: будь ласка, будьте готові мінімум за п’ять хвилин до 
узгодженої зустрічі. Закрийте всі інші програми на своєму комп’ютері, щоб будь яке 
випадкове оновлення раптово не спричинило спонтанне його перезавантаження. 
Також вимкніть усі сповіщення, які можуть з’являтися під час розмови. 

 
Під час співбесіди : 4 поради для гарного виступу 
1. Німецька мова: через технічні перешкоди можливо спотворення та затримка 

передання сигналу мережею. Тому не варто говорити занадто швидко, під час 
відеоспівбесіди говоріть чітко. Обов’язково дозволяйте Вашому опоненту закінчити 
речення. В іншому випадку важливу для Вас інформацію може бути втрачено. Якщо ви 
щось не зрозуміли, не соромтеся запитати про це.  

2. Контрольований погляд: Під час співбесіди Ви маєте підтримувати зоровий контакт 
із співрозмовником. Іноді це дещо складно. Ви інстинктивно дивитесь на зображення 
іншої людини на моніторі під час відеозв'язку. Однак це формує враження, що ви 
дивитеся з висоти. Варто дивитися безпосередньо у камеру.  

3. Адекватна поведінка: перебуваючи у комфортному домашньому середовищі не 
дозволяйте собі поводитися занадто розкуто. Наприклад, перебуваючи в кріслі, сядьте 
вертикально. В ідеалі ваші очі мають бути на одному рівні з камерою. Використовувати 
жести слід лише помірковано. Швидкі, широкі рухи часто передаються із затримкою, 
що може справити враження метушні. Тож тримайте руки якомога нерухомішими, а 
натомість частіше посміхайтеся камері.  

4. Робіть нотатки мовчки: немає нічого поганого в тому, щоб робити нотатки під час 
розмови. Але ви маєте робити це на папері, а не в комп’ютері, як би Ви це робили під 
час спілкування в чаті. Шум під час друку може сприйматися як дуже дратівливий. 

 
Питання, до яких Ви маєте підготуватися 
Вам слід підготуватися до всебічної та інтенсивної співбесіди. В наших інтерв’ю багато 
запитань повторюється і є типовими. Деякі з таких запитань, які Ви можете отримати під 
час проходження співбесіди для відбору на практику до Німеччини, наведені нижче: 

1. Опишіть свою кар’єру на сьогодні / розкажіть щось про себе. 
2. Чому ви подали заявку на це стажування? 
3. Чого ви очікуєте від практики? 
4. Які шкільні предмети / навчальні предмети вам особливо подобаються, а 

які ні? 
5. Якою була або є співпраця з вашими викладачами та однокурсниками? 
6. Чи Ви віддаєте перевагу роботі поодинці, чи в команді? 
7. Яким завданням / роботою ви займалися на практиці, яку ви проходили 

до цього часу? 
8. Як Ви оцінюєте свої знання в галузі? 

        9.  У чому, на вашу думку, полягає Ваша найбільша сила? 
      10.  Яка Ваша найбільша слабкість? 
      11.  Як Ви реагуєте на стрес і напруження? 
      12.  Які Ваші очікування / уявлення про життя / роботу на підприємстві, в 
якому Ви будете проходити практику?  
      13.  Які Ваші професійні цілі? 
      14.  Які запитання Ви маєте до нас? 
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Як правило, присутні найкраще пам’ятають те, що почули в останню чергу! Тому Вам слід 
добре закінчити співбесіду: найпізніше наприкінці інтерв’ю Вас запитають, чи є у Вас 
запитання (питання 14). 

На цьому етапі ви можете підкреслити свій інтерес до стажування фаховими питаннями. 
Приклади: 1. Чи можете Ви надіслати мені документи для підготовки до стажування? 

        2. Які професійні теми варто вивчити чи переглянути ще раз? 
        3. Ви можете мені описати мої майбутні завдання? 
        4. Як для мене буде виглядати типовий робочий день? 
        5. З ким я буду працювати? 

 

Якщо Ви будете дотримуватися цих порад, відеоінтерв’ю щодо відбору на стажування не 
буде для Вас занадто стресовим. В усякому разі не більше, ніж звична співбесіда. 
Скористайтеся шансом показати себе якнайкраще. Готуйся відповідно! 
 

 


