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Характеристика завдання та вимоги до роботи над відповідями 
Випробовування складається у письмовій формі. 
Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 
Блок І містить десять тестових завдань закритої форми (потребує 

вибору правильних відповідей). 
Блок ІІ містить одне завдання відкритої форми (потребує відповіді у 

вигляді графічного зображення). 
Час виконання завдання 3 години. 
Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях. Не 

допускається робити: 
- будь-які помітки на екзаменаційних білетах; 
- будь-які умовні позначення, що уможливлюють встановлення 

авторства роботи. 
Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 
Під час проведення вступних випробувань забороняється 

користуватися електронними приладами (мобільними телефонами, 
електронними книжками тощо), підручниками, навчальними посібниками та 
іншими сторонніми джерелами інформації. 

Програма випробовування 
Програма випробовування розроблена на базі програм навчальних 

дисциплін та програм підготовки бакалаврів зі спеціальних дисциплін у 
відповідності до профілю і напряму підготовки «Професійна освіта». 

У залежності від напрямку підготовки на який вступає абітурієнт 
екзаменаційні завдання розділені на наступні профілі: 

Напрями підготовки енергетичного і електромеханічного профілю 
6.010104.01 Професійна освіта. Енергетика (Професійна освіта. 

Електроенергетика); 
6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація (Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація 
в машинобудуванні); 

6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці (Професійна освіта. 
Безпека життєдіяльності та охорона праці); 

6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок (Професійна 
освіта. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок); 

6.010104.04 Професійна освіта. Електроніка (Професійна освіта. 
Комп’ютерні системи та мережі); 

6.010104.29Професійна освіта. Електромеханіка (Професійна освіта. 
Автоматизовані системи управління промисловими установками); 

6.010104.06 Професійна освіта. Комп’ютерні технології (Професійна 
освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні); 

6.010104.21 Професійна освіта. Гірництво (Професійна освіта. 
Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних 
копалин та руд). 

 
Напрями підготовки економічного профілю 
6.010104.30 Професійна освіта. Економіка (Професійна освіта. 

Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент). 
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Напрями підготовки технологічного профілю 
6.010104.24 Професійна освіта. Дизайн (Професійна освіта. 

Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів), (Професійна 
освіта. Проектування стилю людини та середовища); 

6.010104.20 Професійна освіта. Харчові технології (Професійна освіта. 
Харчові технології); 

6.010104.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої 
промисловості (Професійна освіта. Технологія текстильної та легкої 
промисловості); 

6.010104.28 Професійна освіта. Нафтогазова справа (Професійна освіта. 
Машини та апарати хімічних виробництв); 

6.010104.34 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа 
(Професійна освіта. Поліграфічне виробництво); 

6.010104.27 Професійна освіта. Хімічна технологія (Професійна освіта. 
Основні процеси хімічних виробництв) 

 
Напрями підготовки машинобудівного профілю 
6.010104.10 Професійна освіта. Зварювання (Професійна освіта. 

Технологія та обладнання зварювального виробництва); 
6.010104.08 Професійна освіта. Машинобудування (Професійна освіта. 

Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні 
та приладобудуванні; професійна освіта. Комп’ютерні технології 
машинобудівного виробництва); 

6.010104.17 Професійна освіта. Транспорт (Професійна освіта. 
Експлуатація та ремонт промислового транспорту; професійна освіта. 
Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту). 
Завдання Блоку І містять запитання по наступним розділам програми: 
 

Розділи 
1. Загальна психологія 

1.1 Предмет і задачі психології. Методи психологічних досліджень. 
1.2 Психіка та діяльність. 
1.3 Особистість. Пізнавальна сфера особистості. Психічні процеси. 
1.4 Індивідуальні особливості особистості. 
1.5 Групи та колективи. Міжособистісні відносини. 

2. Методологічні засади професійної освіти 
2.1 Педагогіка як наука та галузь практичної діяльності. 
2.2 Методологія і методи науково-педагогічних досліджень. 
2.3 Основи систем та системного аналізу в педагогіці. 
2.4 Система освіти України. 
2.5 Педагогічний процес та його компоненти. 

3. Дидактичні основи професійної освіти 
3.1 Зміст професійної освіти. 
3.2 Принципи професійного навчання. 
3.3 Системи виробничого навчання. 
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3.4 Методи професійного навчання. 
35 Засоби професійного навчання. 
3.6 Форми професійного навчання. 
3.7 Діагностика і контроль професійного навчання. 
3.8 Типи і структура уроків теоретичного і виробничого навчання. 

4. МПН: дидактичне проектування 
4.1 Методика аналізу та конструювання освітньої документації 

професійної підготовки фахівця. 
4.2 Методика аналізу та прогнозування мети навчання. 
4.3 Методика діагностики та коригування стану навчального процесу. 
4.4 Методика конструювання змісту навчального матеріалу. 

5. МПН: основні технології навчання 
5.1 Поняття технологій навчання та особливості їхньої розробки. 
5.2 Методика проектування мотиваційних технологій навчання. 
5.3 Методика проектування технологій формування нових знань. 
5.4 Методика проектування технологій формування професійних дій. 
5.5 Методика проектування технологій контролю професійних дій. 
5.6 Методика планування  навчального процесу. 
 
Завдання Блоку ІІ містить запитання по наступному розділу програми: 

МПН: дидактичне проектування 
Категорії та правила формальної логіки й семантики з приводу 

опрацювання технічної інформації. Розкриття змісту та обсягу технічних 
понять. Встановлення логічних та семантичних типів взаємозв’язків понять. 
Застосування правил перевірки істинності й ґрунтовності технічної 
інформації. 

 
 
Голова фахової атестаційної комісії              Н.О.Брюханова 


