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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 спеціальності, на яку вступає абітурієнт, екзаменаційні 

завдання розділені на наступні профілі. 

Спеціальності енергетичного і електромеханічного профілю: 

7,8.01010401 Професійна освіта. Енергетика; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація (Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація в 

машинобудуванні); 

7,8.01010401 Професійна освіта. Охорона праці; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Електроніка; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Електромеханіка; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Гірництво. 

 

Спеціальності економічного профілю: 

7,8.01010401  Професійна освіта. Економіка. 

 

Спеціальності технологічного профілю: 

7,8.01010401 Професійна освіта. Дизайн; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології; 
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7,8.01010401 Професійна освіта. Технологія виробів легкої 

промисловості; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Нафтогазова справа; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Хімічна технологія.  

 

Спеціальності машинобудівного профілю: 

7,8.01010401 Професійна освіта. Зварювання; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Машинобудування; 

7,8.01010401 Професійна освіта. Транспорт. 

 

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. 

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. 



 4 

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. 

 

Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів 

 

Тестові завдання Блоку І вважаються виконаними у разі вибору на кожне 

тестове завдання букви правильної відповіді. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється у 3 бали. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно 

виконавши усі завдання Блоку І. дорівнює 180 балів. 

Завдання відкритої форми Блоку ІІ оцінюється від 0 до 20 балів виходячи 

з наступних критеріїв: 

 логічна структура є вичерпною, встановлені між поняттями зв’язки 

відповідають правилам формальної логіки й семантики, правильно розкрито 

зміст та обсяг технічних понять, але мають місце деякі несуттєві недоліки у 

вигляді відсутності додаткових або наявності надлишкових зв'язків – 15-20 

балів; 

 логічна структура представлена у загальному вигляді, із 

застосуванням правил формальної логіки й семантики, але не в повному обсязі 

розкрито зміст та обсяг технічних понять – 8-14 балів; 

 логічна структура містить деякі з ключових понять, допущені 

суттєві помилки при використані правил формальної логіки й семантики, не в 

повному обсязі або зовсім не розкрито зміст та обсяг технічних понять – 0-7 

балів. 
 

Загалом робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 

Робота, яка оцінена нижче 124 балів вважається виконаною незадовільно. 

Якщо сумарна кількість балів, отримана абітурієнтом, становить від 100 

до 124 балів або від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 


