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1. Загальні положення 

Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на базі 

попередньої вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) розроблена 

відповідно до освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання 

та технології). 

Організація та проведення фахових вступних випробувань відбувається 

у порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію Херсонського 

державного університету. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів для здобуття 

ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології). 

Форма вступного випробування: вступне випробування проводиться 

усно (дистанційно). 

Тривалість вступного випробування – на виконання відведено 20 

хвилин.  

Результат вступного випробування оцінюється за шкалою від 100 

до 200 балів. 

Перепусткою на фахове вступне випробування є паспорт. 

Під час проведення вступного випробування не допускається 

користування підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про що складається акт. Вступники, які не з’явились на 

фахове вступне випробування без поважних причин у зазначений за 

розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються.  
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2. Перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування  

 

1. Загальні правила виконання і оформлення креслень згідно стандартів 

ЄСКД. Ескізи та робочі креслення деталей. Вимоги до їх оформлення. 

Нанесення розмірів деталей з урахуванням технології виготовлення 

деталі.  

2. Позначення допусків розмірів, форми і розташування поверхонь, 

шорсткості поверхонь на кресленнях. Зображення різьби та позначення 

її на кресленні. Різьбові з’єднання та особливості їх зображень на 

кресленнях.  

3. Технічні вказівки на кресленнях. Креслення стандартних деталей. 

Аналіз форми деталей і способів їх виготовлення. Взаємозв’язок 

форми, габаритних розмірів, матеріалу деталі та процесу її 

виготовлення. Креслення деталей, форма яких обмежена площинами, 

креслення деталей з листового матеріалу, креслення циліндричних 

деталей, деталей виготовлених литтям. 

4. Класифікація конструкційних матеріалів, властивості металів та методи 

їх визначення, будова  металів і сплавів, формування структури і 

властивостей металів при деформації, зміна будови і властивостей 

металів при термічній обробці, хіміко-термічна обробка сталей, 

термомеханічна обробка сталей, нові способи термообробки, способи 

обробки для зміцнення матеріалів. 

5. Конструкційні сталі. Вуглецеві сталі, їх класифікація, позначення, 

властивості, термообробка для надання потрібних властивостей. 

Леговані сталі. 

6. Сталі і сплави з особливими властивостями.  

7. Чавуни. Легкі кольорові метали і сплави. Корозійностійкі матеріали. 

Антифрикційні матеріали. Тугоплавкі матеріали. Новітні матеріали. 

8. Принципи вибору матеріалу в залежності від призначення інструмента. 

інструментальні сталі, тверді сплави, матеріали високої твердості. 
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9. Обробка металів тиском, ливарне виробництво, зварювання і пайка 

металів. 

10. Будова і властивості неметалевих матеріалів, технологія їх одержання і 

обробки. Матеріали на основі полімерів, деревини та скла. 

11. Інструментальні матеріали. Основи металургійного виробництва. 

Основи технології обробки металів тиском, ливарного і зварювального  

виробництва. 

12. Загальні відомості про процеси різання. Якість обробленої поверхні 

при різанні. Особливості обробки різанням неметалевих матеріалів. 

Види металорізальних верстатів та їх основні механізми. Обробка на 

токарних верстатах.  

13. Обробка на свердлильних та розточувальних верстатах. Обробка на 

фрезерних верстатах. Обробка на стругальних та протяжних верстатах. 

Обробка на шліфувальних і доводочних верстатах. Обробка на 

деревообробних верстатах.  

14. Предмет i завдання курсу методики навчання технологій. Організація 

процесу трудової та  технологічної підготовки учнів та його складові 

частини. Методи наукових досліджень.  

15. Перспективний педагогічний досвід організації трудової та 

технологічної підготовки учнів. Аналіз навчальної i науково-

методичної літератури з трудової i профільної підготовки. 

16. Історія розвитку технологічного i профільного навчання. Трудова і 

технологічна підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та 

шляхи її реформування.  

17. Теорія i практика політехнічної освіти в сучасній школі, історія її стано-

влення i розвитку. Суть та завдання політехнічної освіти, її складові 

частини. Політехнічний аналіз змісту технологічної та профільної 

підготовки. 
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18. Основні вимоги, що ставляться до сучасного вчителя технологій. 

Особливості педагогічної діяльності вчителя технологій. Організація 

методичної роботи вчителів технологій. 

19. Поняття про системи технологічної та профільної підготовки. Історія 

виникнення основних систем технологічного i профільного навчання: 

предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, 

системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.  

20. Сучасні системи технологічного навчання. Принципи відбору системи 

трудового навчання відповідно до Державних стандартів змісту 

освітньої галузі «Технологія». 

21. Загальні основи процесу технологічного навчання: методологічна 

основа, єдність викладання та учіння, процес засвоєння. Особливості 

процесу технологічного і профільного навчання.  

22. Стимулювання i мотивація проектно-технологічної діяльності учнів. 

Індивідуально-диференційований підхід у  навчально-творчій діяльності 

школярів. 

23. Аналіз сучасного змісту трудового, технологічного та профільного 

навчання в школі відповідно до Державних стандартів середньої освіти 

та структури загальноосвітньої школи. Характеристика змісту навчання 

технологіям в основній i старшій школі. Логічна структура i наступність 

змісту технологічного та профільного навчання. 

24. Характеристика загальних принципів технологічної  та профільної 

підготовки: гуманізація, індивідуалізація та диференціація, політехнічна 

спрямованість технологічної підготовки, поєднання навчання з 

технологічною діяльністю тощо.  

25. Загально-дидактичні принципи технологічного навчання: наочності, 

зв’язку з життям, систематичності та послідовності, доступності й 

посильності, свідомості та активності, врахування вікових та 

індивідуальних особливостей.  
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26. Класифікація методів технологічного та профільного навчання. 

Характеристика методів технологічного та профільного навчання за 

джерелами інформації (словесні, наочні i практичні).  

27. Характеристика методів технологічного та профільного навчання за 

характером пізнавальної  діяльності й самостійності учнів 

(пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного 

викладання матеріалу, частково-пошуковий і дослідницький).  

28.  Умови вибору методів технологічного та профільного навчання. 

Поняття про пасивні, активні та інтерактивні методики. 

29. Основні ознаки класно-урочної системи навчання. Характеристика 

урочних i позаурочних форм технологічного та  профільного навчання. 

Форми організації навчально-технологічної діяльності  учнів на ypoцi 

(індивідуальна, парна, групова i фронтальна). Урок технологічного 

навчання як провідна форма навчальних занять. Типи та структура 

уроків навчання технологіям. 

30. Особливості створення навчально-матеріальної бази для забезпечення 

технологічного та профільного навчання.  

31. Положення про навчальні майстерні й кабінети та вимоги до них. 

Обладнання майстерень. Ocновні ергономічні вимоги до робочого місця 

учня та вчителя технологій. Особливості навчально-матеріальної бази 

технологічного та профільного навчання в основній та старшій школі 

(МНВК). Попередня підготовка та планування системи занять у 

майстернях. Підбір виробів для виготовлення. Зберігання та видача 

інструменту, матеріалів, незакінчених і готових виробів.  

32. Складання календарно-тематичного робочого плану. Зміст 

безпосередньої підготовки вчителя до уроку з технологічного навчання 

та складання плану-конспекту. 

33. Суть процесу технологічного виховання, його завдання. Складові 

частини технологічного виховання. Принципи технологічного 

виховання. Характеристика методів i форм технологічного виховання. 
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Предметно-перетворювальна діяльність як основа технологічного 

виховання, формування технологічної культури та самореалізації 

школярів. 

34. Суть позакласної i позашкільної діяльності учнів з технічної творчості та 

сільськогосподарських робіт.  

35. Зміст професійного самовизначення учнів. Поняття про систему 

професійної орієнтації. Особливості профорієнтації учнів у процесі 

технологічного та профільного навчання. Форми i методи професійної  

opiєнтації школярів. 

36. Сутність понять:  виробнича технологія, технологічна культура, 

технологічна компетентність, технологічні знання, вміння та навички. 

Процес засвоєння технічних знань. Етапи формування практичних умінь 

та навичок. 

37. Місце методики технологічного навчання в системі педагогічних наук. 

Зв’язок методики технологічного навчання з іншими науками. 

38. Мета та завдання технологічного навчання в загальноосвітньому 

навчальному закладі. Основні положення Державного стандарту 

освітньої галузі «Технології». Характеристика змістових ліній освітньої 

галузі «Технології». 

39. Структура трудового навчання у 5-9  класах та навчання технологій у 10-

11 класах. Особливості побудови  змісту навчальної програми з трудового 

навчання (5-9 кл.) та навчальної програми «Технології» (10-11 кл.). Сучасні 

підходи до обґрунтування  змicтy навчальних програм  «Трудове навчання» 

5-9 клас та «Технології» 10-11 клас. 

40. Урочні та позаурочні форми технологічного навчання. Особливості 

організації проведення занять у 5-9 та 10-11 класах. Форми організації 

навчальної та практичної роботи, продуктивної праці школярів. 

Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів в процесі навчання 

технологіям. Особливості організації та проведення занять з профільного 

навчання у старших класах. 
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41. Дотримання дидактичних вимог в процесі підготовки вчителя до уроків 

трудового навчання та технологій.  

42. Типи стандартних (традиційних) й нетрадиційних уроків, вимоги до 

них. Особливості вибору типів уроку в залежності від змісту навчання та 

дидактичної мети. Структура різних типів уроку. Особливості та 

підготовки вчителя до занять навчання технологіям. Планування роботи 

вчителя технологій.  

43. Поняття про інноваційні педагогічні технології. Впровадження 

сучасних педагогічних та інформаційних технологій, активних та 

інтерактивних методик у процесі навчання технологіям. 

44. Проектна технологія - модель особистісно-орієнтованої діяльності на 

заняттях навчання технологіям. Зміст проектно-технологічної діяльності, 

визначення  та характеристика її основних етапів. Використання основних 

методик організації проектно-технологічної діяльності учнів в 5-9  та 10-

11класах . 

45. Методи i форми контролю навчальних досягнень учнів. Критерії та 

piвні оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі навчання 

технологій. Система обліку тa оцінки знань і вмінь учнів. Методи 

перевірки.  Застосування технічних засобів для перевірки знань учнів.  

Особливості контролю i оцінювання знань та вмінь учнів у пpoцeci 

проектно-технологічної діяльності. 

46. Предмет методики викладання креслення. Завдання і зміст курсу 

методики креслення. Зв’язок методики креслення з іншими науковими 

дисциплінами. Загальна характеристика наукових досліджень в галузі 

методики викладання креслення. Учитель креслення та його роль у 

процесі навчання кресленню. Вимоги до особистісних якостей та рівня 

професійної підготовки вчителя креслення. 

47. Історія становлення та розвитку креслення як навчального предмета. 

Сучасні вимоги до викладання креслення в загальноосвітній школі. 

Етапи вивчення креслення в загальноосвітній школі: елементи 



 10 

графічної грамоти в початковій школі; пропедевтична графічна 

підготовка в процесі трудового навчання, поглиблене вивчення 

креслення як профілю трудового навчання у старшій школі. Мета та 

завдання вивчення. Зв’язок креслення з іншими навчальними 

предметами.  

48. Навчально-методична документація з креслення: навчальна програма, 

підручники і навчальні посібники (картки-завдання, робочий зошит), 

методичні посібники для вчителів, дидактичні матеріали. 

49. Дидактичні принципи у навчанні кресленню. Система методів 

навчання кресленню. Шляхи вдосконалення методів навчання 

кресленню.  

50. Сучасні інформаційні технології в методиці навчання кресленню. 

Графічні вправи та задачі на уроках креслення. Класифікація графічних 

задач як основа удосконалення методики навчання кресленню. Облік 

успішності учнів з креслення. Оцінювання графічних знань та умінь 

учнів. Програмований контроль знань учнів на уроках креслення.  

51. Сутність програмованого контролю знань і особливості складання 

контролюючих програм. Контроль знань учнів з креслення за 

допомогою тестів. Характер типових помилок учнів у графічних 

роботах. Формалізм у знаннях учнів з креслення та шляхи його 

подолання.  

52. Організація навчальних занять з креслення. Урок як основна форма 

проведення занять з креслення. Дидактичні, психологічні та 

організаційні вимоги до уроків креслення. Типи та структура уроків з 

креслення, їх порівняльна характеристика.  

53. Підготовка учителя до проведення уроків з креслення. Етапи та зміст 

підготовки вчителя до уроків. Планування уроків з креслення. 

Календарно-тематичний та поурочні плани: їх форма та зміст. Види та 

планування самостійної роботи учнів з креслення.  

54. Навчально-наочні посібники на уроках креслення. Класифікація та 

дидактична характеристика навчально-наочних посібників з креслення. 
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Навчальні таблиці. Динамічні таблиці. Картки-завдання. Об’ємні та 

динамічні посібники. Проекційні (екранні) посібники на уроках 

креслення.  

55. Технічні засоби програмованого контролю знань. Використання для 

контролю знань учнів комп'ютерної техніки. Оснащення навчального 

процесу.  

56. Завдання і зміст вивчення навчальної теми курсу. Методичний аналіз 

теми. Послідовність вивчення навчального матеріалу теми. Система 

вправ для закріплення учнями засвоєних теоретичних відомостей теми. 

Графічні задачі, що відповідають меті організації практичної роботи 

учнів у процесі вивчення навчальної теми.  

57. Опитування і закріплення знань учнів. Засоби навчання, що сприяють 

ефективному засвоєнню учнями навчального матеріалу теми. 

Розвиваючі та виховні можливості навчального матеріалу теми. 
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4. Критерії оцінювання фахового вступного випробування  

Оцінка за  

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за  

100-бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

навчальних досягнень студентів 

відмінно 185-200 

Зміст відповіді студента містить підходи щодо 

впровадження в навчальний процес проектно-

технологічної діяльності засобами інноваційних 

технологій, тим самим, демонструючи якості професійної 

компетентності майбутнього вчителя технологій та 

креслення.  
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