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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дійсна програма фахового випробування студентів складена з метою 

встановлення фактичної відповідності досягнутого рівня кваліфікації вимогам 

Стандарту вищої освіти України та Освітньо-професійної програми.  

Програма спрямована на організацію самостійної роботи абітурієнтів для 

підготовки до фахового випробування; роз’яснення структури та організації 

фахового випробування; змісту навчальних дисциплін, за якими проводиться 

випробування, а також критеріїв оцінювання з метою забезпечення прозорості 

процесу прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр зі 

спеціальності 015.32 «Професійна освіта. Електроніка, метрологія та 

радіотелекомунікації» (освітня програма «Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація»). 

Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм 

навчальних дисциплін, які викладались при підготовці за спеціальністю  

015.32 «Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації» 

(освітня програма «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація»):  

 Основи стандартизації; 

 Якість та її забезпечення; 

 Кваліметрія; 

 Сертифікація продукції; 

 Засоби вимірювань; 

 Математична обробка підсумків вимірювання; 

 Технологія приладобудування; 

 Психологія праці; 

 Вікова та педагогічна психологія; 

 Професійна педагогіка. 

Мета фахового випробування – перевірка і оцінка знань абітурієнтів з 

професійно-орієнтованих дисциплін. 
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Основна частина 

Змістовий опис теоретичної частини навчальних дисциплін, за якими 

проводиться випробування 

 

Основи стандартизації 

Основні поняття стандартизації, організація роботи зі стандартизації в 

Україні. Органи та служби стандартизації. Нормативні документи зі 

стандартизації та вимоги до них; категорії та види нормативних документів; 

порядок розробки стандартів. Державна система забезпечення єдності 

вимірювань, характеристики засобів вимірювання та принципи оцінки 

достовірності результатів вимірювань. Концепція національної системи 

стандартизації; міжнародні та регіональні організації зі стандартизації; 

застосування міжнародних стандартів в Україні. 

 

Якість та її забезпечення 

Основні поняття теорії якості та принципи управління якістю. Роль 

стандартизації в забезпеченні якості. Елементи системи якості продукції, системи 

управління якістю за міжнародними стандартами ISO 9000. Класифікація і 

номенклатура показників якості. Методики визначення показників якості 

продукції, рівня якості продукції. Контроль якості продукції. Визначення 

конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому. Система управління 

якістю вищої і середньої професійної освіти. 

 

Кваліметрія 

Номенклатура показників якості. Інформація про властивості технічних 

об’єктів. Класифікація методів оцінювання якості. Методи визначення числових 

значень показників якості. Експертний метод оцінювання якості. Соціологічний 

метод оцінювання якості. Нормування показників якості. Встановлення базових 

зразків продукції. Різновиди базових зразків продукції. Порядок вибору 

номенклатури показників якості промислової продукції. Показники якості 

промислової продукції: номенклатура і класифікація. 
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Сертифікація продукції 

Вивчення теоретичних основ функціонування національної системи 

оцінювання відповідності та загальних правил проведення робіт з оцінювання 

відповідності. Правові аспекти проведення оцінювання відповідності. Сутність 

сертифікації. Основні положення сертифікації продукції. Особливості 

сертифікації продукції в іноземних країнах. Екологічна сертифікація. Технічний 

нагляд за сертифікованою продукцією. Оцінка відповідності продукції вимогам 

технічних регламентів. Сертифікація систем якості. Акредитація органів з 

сертифікації. Вимоги до аудиторів. 

 

Засоби вимірювань 

Вивчення методів проведення вимірювань, засобів і конструкцій приладів, 

що використовуються в машинобудуванні. Основні метрологічні показники та 

методи вимірювань. Класифікація похибок вимірювань.  Статистичні методи 

оцінки результатів. Визначення точності методу вимірювання на основі обробки 

його результатів. Розрахунок похибки засобу вимірювання в термінах 

невизначеності вимірів. Повірка мір довжини.  

 

Математична обробка підсумків вимірювання 

Вивчення принципів і методів проведення математичної обробки 

результатів вимірювань, принципів теорії кореляції. Зв'язок випадкових і 

систематичних похибок. Елементи теорії ймовірності в застосуванні до обробки 

результатів вимірювань. Правила складання і множення вірогідностей. Незалежні 

і несумісні події. Дискретні та безперервні випадкові величини. Поняття функції 

розподілу і щільності розподілу. Оцінка точності одного прямого вимірювання. 

Оцінка точності багаторазових прямих вимірювань. Задачі статистичної перевірки 

гіпотез.  

 

Технологія приладобудування 

Вивчення теоретичних основ приладобудування, технологічних процесів і 

обладнання для виготовлення складових елементів. Сучасний стан та особливості 
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приладобудування. Технологія обробки металевих деталей приладів із 

застосуванням лезового інструменту. Технології отримання зварних з’єднань при 

виготовленні приладів. Технології виготовлення елементів приладів з полімерних 

матеріалів. Технології нанесення захисного та зміцнюючого покриття на поверхні 

деталей приладів. Технології виготовлення і складання інтегральних мікросхем. 

Основи проектування технологічного процесу виготовлення. 

 

Психологія праці 

Професії та їх класифікація. Динаміка трудового процесу. Психологічний 

стан як наслідок умов праці людини. Схеми психологічної макроструктури праці. 

Професіограма інженера-викладача. Психодіагностика та профорієнтаційна 

робота.   Формування спонукання до ефективної праці в історії психології праці. 

Праця оператора СКМ. Аналіз можливостей людини та машини. 

Антропометричні та ергономічні вимоги до робочого місця. Безпека та її 

психологічне забезпечення. Ризик в трудовій діяльності. 

 

Вікова та педагогічна психологія 

Предмет вікової та педагогічної психології. Вікові періоди. Основні фактори 

розвитку людини. Особливості внутрішнього всесвіту дитини (період дитинства). 

Особливості підліткового періоду. Завдання педагогічної психології. 

 

Професійна педагогіка 

Системний підхід до формування основ професійної освіти. Система 

професійної освіти України. Теоретичні основи і практика підготовки 

кваліфікованих робітників. Зміст освіти в НПТО. Вимоги до діяльності інженера-

педагога. Зміст інженерно-педагогічної   підготовки.   Дидактичне   проектування.   

Зміст дидактичного проекту. Педагогічна технологія, її структурні елементи. 

Методи навчання, їх характеристика. Засоби навчання і методична діяльність 

інженера-педагога. Планування навчальної роботи. Методи контролю знань, 

умінь та навичок. Методи виховання, виховна робота інженера-педагога в 

навчальній групі. 
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Практична частина  

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і 

методів педагогічної науки та інших наук у сфері метрології, стандартизації, 

сертифікації та технічного регулювання в автомобілебудуванні і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

2. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

БІЛЕТ  

 

1. Що таке засіб вимірювальної техніки? 

а) сукупність інструментів, використовуваних при вимірюванні; 

б) технічні засоби, що застосовуються при вимірах і мають нормовані 

метрологічні характеристики; 

в) будь-які технічні засоби, що використовуються при проведенні вимірювань; 

г) сукупність принципів та методів вимірювання. 

 

2. Як називаються вимірювання, при яких шукану величину визначають на 

підставі відомих залежностей? 

а) непрямі; 

б) прямі; 

в) спільні; 

г) сукупні. 

 

3. У перекладі з грецькоі педагогіка означає:  

а) дітоводіння; 

б) відтворення; 

в) управління; 

г) закріплення. 
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4. Як називається узаконена система одиниць, яка використовується в Україні в 

даний час? 

а) Національна система одиниць; 

б) Абсолютна система одиниць; 

в) Міжнародна система одиниць; 

г) У метричній системі одиниць. 

 

5. Основне призначення еталона 

а) для зберігання одиниці фізичної величини; 

б) для відтворення одиниці фізичної величини; 

в) для передачі одиниці фізичної величини; 

г) усі відповіді правильні. 

 

6. Форма отримання освіти, де в ході освіти постійно існує зв'язок «той, кого 

навчають-викладач» називається:  

а) самоосвіта; 

б) очна; 

в) заочна. 

 

7. Що таке робочий еталон? 

а) вторинний еталон, призначений для передачі одиниці розміру робочим 

еталонам; 

б) вторинний еталон, призначений для порівняння еталонів, які не можуть 

порівнюватися безпосередньо; 

в) вторинний еталон, призначений для перевірки збереження державного еталона; 

г) вторинний еталон, призначений для передачі одиниці розміру зразковим 

засобам. 

 

8. Яка перевірка проводиться у разі виникнення спірних питань щодо 

метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки? 

а) експертна; 
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б) первинна; 

в) інспекційна; 

г) періодична. 

 

9. Освітні програми розробляються на основі:  

а) концепції освіти; 

б) програми розвитку освіти; 

в) закону про освіту; 

г) освітнього стандарту. 

 

10. Розробка і встановлення типових конструкцій і технологічних рішень - це: 

а) систематизація. 

б) уніфікація. 

в) типізація. 

г) агрегатування. 

 

11. Яка структура є головним органом по стандартизації в Україні 

а) Кабінет Міністрів; 

б) Головна організація зі стандартизації; 

в) ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості»; 

г) Департамент технічного регулювання та інноваційної політики. 

 

12. Вперше термін «дидактика» ввів:  

а) Я.А. Коменський; 

б) В. Ратко;  

в) Ж.Ж. Руссо; 

г) І.Г. Песталоцці. 
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13. Який з методів визначення показників якості передбачає використання органів почуттів людини 

а) розрахунковий; 

б) вимірювальний; 

в) реєстраційний; 

г) органолептичний. 

 

14. Якого методу визначення показників якості не існує? 

а) вимірювального; 

б) комбінаторного; 

в) експертного; 

г) реєстраційного. 

 

15. Індивід – це 

а) будь-яка людина; 

б) найголовніше в людині, найважливіша її соціальна ознака;  

в) єдність неповторних особистісних властивостей конкретної людини; 

г) найважливіша соціальна ознака особистості.  

 

16. Для чого здійснюється повірка засобів вимірювальної техніки? 

а) для контролю якості вимірювального засобу; 

б) для визначення відповідності метрологічних характеристик вимірювального 

засобу встановленим вимогам; 

в) для встановлення відповідності характеристик вимірювального засобу вимогам 

технічного завдання; 

г) для визначення відповідності характеристик вимірювального засобу вимогам 

замовника. 

 

17. Який документ встановлює вимоги до груп однорідної продукції і 

затверджується органом по стандартизації? 

а) договір; 

б) керівний документ; 



10 

в) технічні умови; 

г) стандарт. 

 

18. Індивідуальність – це 

а) будь-яка людина; 

б) це найголовніше в людині, найважливіша її соціальна ознака;  

в) єдність неповторних особистісних властивостей конкретної людини; 

г) найважливіша соціальна ознака особистості. 

 

19. Що є головним параметром виробу? 

а) параметр, що визначає основний експлуатаційний показник; 

б) параметр, що характеризує рівень якості; 

в) параметр, що характеризує надійність; 

г) параметр, що визначає габарити вироби. 

 

20. Стандартизація, яка полягає у встановленні підвищених по відношенню до 

вже досягнутого на практиці рівня вимог до об'єктів стандартизації називається: 

а) комплексною; 

б) випереджальною; 

в) оптимальною; 

г) прогресивною. 

 

21. Особистість – це 

а) будь-яка людина; 

б) це найголовніше в людині, найважливіша її соціальна ознака;  

в) єдність неповторних особистісних властивостей конкретної людини; 

г) найважливіша соціальна ознака особистості. 
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22. Що таке вимірювання? 

а) знаходження значення фізичної величини шляхом порівняння її з іншою 

фізичною величиною; 

б) знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою 

спеціальних технічних засобів; 

в) знаходження значення фізичної величини шляхом проведення експерименту; 

г) знаходження об'єктивно існуючих зв'язків між різними фізичними величинами. 

 

23. Які одиниці фізичних величин вибираються в якості основних? 

а) необхідні для проведення вимірювань; 

б) що характеризують якісь певні властивості об'єкта; 

в) ті, які можуть бути відтворені з найбільшою точністю; 

г) ті, що можуть бути визначені за допомогою інших фізичних величин. 

 

24. Стан потреби в чому-небудь, який переживає людина – це 

а) мотив; 

б) потреба; 

в) інтерес; 

г) схильність. 

 

25. Де зберігаються міжнародні еталони метра і кілограма? 

а) у Росії; 

б) у Бельгії; 

в) у Німеччині; 

г) у Франції. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

Після перевірки розв’язання всіх завдань визначається сума нарахованих 

балів за шкалою від 100 до 200 балів. Правильна відповідь на тестове запитання 

оцінюється в 8 балів. Максимальна кількість балів складає 200 балів. При цьому, 
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кількість балів фахового вступного випробування для вступу на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб складає не менше 100 балів та 140 балів 

для вступу на навчання за державним замовленням. 
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