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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 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» (освітня програма 

«Професійна освіта. Транспорт»). 

Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм 

навчальних дисциплін, які викладались при підготовці за спеціальністю 015.38 

«Професійна освіта. Транспорт» (освітня програма «Професійна освіта. 

Транспорт»):  

 Технологія ремонту автомобілів; 

 Технологічні основи машинобудування; 

 Надійність машин; 

 Проектування технологічної оснастки та контрольних пристосувань; 

 Технічна експлуатація машин; 

 Двигуни внутрішнього згоряння;  

 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) 

 

Технологія ремонту автомобілів 

Основи відновлення зношених поверхонь деталей автомобілів. Основи 

технології складання вузлів, агрегатів та машин. Об’єкти, типи та форми 

організації машиноремонтного виробництва. Технологічність конструкцій деталей 

автомобілів. Точність механічної обробки деталей та методи її забезпечення. 

Якість поверхонь деталей та фактори, які впливають на неї. Оцінка економічності 

технологічних процесів. Розмірні ланцюги та методи складання вузлів 

автомобілів. Припрацювання та випробування. 

 

Технологічні основи машинобудування 

Теоретичні основи технології машинобудування. Маршрутна технологія 

виготовлення типових деталей та вузлів машин і механізмів. Припуски, режими 

обробки та зусилля різання при виробництві машинобудівної продукції. Методика 

проектування пристосувань. Коефіцієнт запасу. Силові механізми. Параметри 

приводу. Економічне обґрунтування доцільності прийнятих технічних рішень. 

 

Надійність машин 

Теоретичні основи надійності. Кількісні показники безвідмовності, 

довговічності, ремонтоздатності, збережуваності. Методи оцінки надійності 

агрегатів та автомобіля в цілому. Аналіз рівня надійності машин. Основні відомості 

про математичні методи розрахунку показників надійності. Показники 

безвідмовності: імовірність безвідмовної роботи та імовірність відмови, щільність 

розподілу відмов, параметр потоку відмов, інтенсивність відмов. Характеристика 

життєвого циклу технічного об’єкта. Визначення основних характеристик та 

закону розподілу напрацювання до відмови. Розрахунок надійності з урахуванням 

реальних експлуатаційних співвідношень властивостей та навантажень об’єктів. 
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Проектування технологічної оснастки та контрольних пристосувань 

Основи проектування технологічної оснастки та принципи базування. 

Розрахунки при конструюванні обладнання та пристроїв. Компонування та 

проектування вузлів і деталей пристроїв. Базування контрольованої деталі в 

пристосуванні по плоским та циліндричним поверхням. Підготовка вихідних 

даних, розробка схеми контролю і вибір елементів конструкції контрольно-

вимірювальних пристроїв. Точність контрольно-вимірювального пристосування 

 

Технічна експлуатація машин 

Надійність, ефективність використання і працездатність автомобілів. Зміна 

технічного стану автомобілів у процесі експлуатації. Нормативне забезпечення 

експлуатаційної надійності автомобілів. Зберігання технічно справних 

автомобілів. Охорона навколишнього природного середовища від шкідливого 

впливу автотранспортних засобів. Основні властивості паливно-мастильних 

матеріалів. Принципи використання паливно-мастильних матеріалів. 

Ресурсозбереження на автомобільному транспорті. Устаткування робочих постів і 

потокових ліній.  

 

Двигуни внутрішнього згоряння 

Конструкція автомобільних двигунів та їх систем. Теоретичні основи 

проектування двигунів. Основні параметри двигунів. Основні фактори, які 

впливають на техніко-економічні показники двигунів. Основні регулювання 

двигунів. Засоби контролю та настроювання автомобільних двигунів.  

 

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 
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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. 

 

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, пов’язаних з виробництвом, 

експлуатацією та ремонтом автомобільного транспорту і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 
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2. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

БІЛЕТ 

 

1. Який вид робіт має попереджувальний характер дії на автомобіль? 

а) технічне обслуговування; 

б) поточний ремонт; 

в) капітальний ремонт. 

 

2. Чим є закінчена частина технологічного процесу, що виконується на одному 

робочому місці? 

а) технологічним процесом; 

б) допоміжним переходом; 

в) робочим ходом (проходом) ; 

г) технологічною операцією. 

 

3. Виключно вродженою властивістю нервової системи є 

а) темперамент; 

б) здібності; 

в) характер; 

г) усі відповіді вірні. 

 

4. При якому виді робіт виконується заміна або відновлення окремих деталей 

агрегату? 

а) при технічному обслуговуванні; 

б) при поточному ремонті; 

в) при капітальному ремонті; 

 

5. Історично найбільш раннім методом дослідження в дидактиці є:  

а) експеримент; 

б) спостереження; 
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в) вимірювання; 

г) анкетування. 

 

6. Чим є сукупність основних і допоміжних робіт, що виконуються в даному 

підприємстві для відновлення працездатності автомобіля? 

а) виробничим процесом; 

б) технологічним процесом; 

в) технологічною операцією. 

 

7. Що є основою індустріального капітального ремонту автомобіля? 

а) знеособлений метод; 

б) агрегатний метод; 

в) вузловий метод. 

 

8. Низьким рівнем психічної активності, сповільненістю рухів, швидкою 

стомлюваністю, високою вразливістю характеризується: 

а) сангвінік; 

б) холерик; 

в) флегматик; 

г) меланхолік. 

 

9. Що відноситься до організаційного оснащення робочого місця? 

а) фрезерний верстат; 

б) набір фрез; 

в) інструментальна шафа; 

г) штангенциркуль. 

 

10. Чим є фіксоване положення, займане незмінно закріпленою складальною 

одиницею спільно з пристосуванням щодо нерухомої частини устаткування? 

а) установом; 
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б) позицією; 

в) допоміжним процесом. 

 

11. Методи навчання в дидактиці дозволяють відповісти на питання:  

а) навіщо вчити; 

б) чому вчити; 

в) як навчати; 

г) коли вчити; 

д) де вчити. 

 

12. Яким контролем оцінюється якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів і 

комплектуючих виробів, що поступають на підприємство? 

а) приймальним контролем; 

б) вхідним контролем; 

в) вибірковим контролем. 

 

13. У якій кількості піддаються автомобілі приймально-здавальним 

випробуванням і приймальному контролю? 

а) 100%; 

б) 80%; 

в) 70%. 

 

14. Як називається здатність особистості, в основі якої лежать динамічні 

особливості психічних явищ: 

а) темперамент; 

б) здатності; 

в) характер; 

г) спрямованість. 
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15. Чим характеризується безвідмовність роботи автомобілів і агрегатів ? 

а) тривалістю експлуатації; 

б) напрацюванням на відмову ; 

в) середнім ресурсом. 

 

16. Що характеризує властивість автомобіля зберігати працездатний стан до 

настання граничного при встановленій системі технічного обслуговування і 

ремонту? 

а) безвідмовність; 

б) збереженість; 

в) довговічність. 

 

17. Наочні методи навчання умовно можна розділити на 2 групи:  

а) ілюстрація й демонстрація; 

б) бесіда й демонстрація; 

в) семінар і спостереження; 

г) словесні та наочні; 

д) дискусія й відеометод. 

 

18. При якому способі відновлення деталей забезпечується компенсація зносу  

поверхні деталі механічною обробкою? 

а) приварювання, електроконтактної металевої стрічки; 

б) пластична деформація; 

в) ремонтних розмірів; 

г) постановка додаткової ремонтної деталі. 

 

19. При якому способі відновлення деталей використовуються пластичні 

властивості металу? 

а) приварювання, електроконтактної  металевої стрічки; 

б) пластична деформація; 
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в) ремонтних розмірів; 

г) хромування. 

 

20. Контактний, невимушений, життєрадісний і відкритий – це риси 

а) холерика; 

б) флегматика; 

в) сангвініка; 

г) меланхоліка. 

 

21. Яке доцільно застосовувати металоріжуче устаткування в дрібносерійному 

виробництві? 

а) універсальне; 

б) спеціальне; 

в) спеціалізоване. 

 

22. Що є основою вибору вимірювальних засобів? 

а) універсальність вимірювального інструменту; 

б) простота вимірювання; 

в) необхідна точність вимірювання. 

 

23. Залучення всіх органів почуттів до сприйняття навчального матеріалу є 

принцип:  

а) міцності; 

б) науковості; 

в) систематичності і послідовності; 

г) доступності; 

д) наочності. 

 

24. Які елементи роботи включає підготовчо-завершальний  час? 

а) установку і закріплення деталі; 
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б) наладку устаткування, інструменту і пристосувань; 

в) прибирання робочого місця в кінці зміни. 

 

25. До якої групи робочих відносяться контролери? 

а) до основних виробничих робочих; 

б) до допоміжних робочих; 

в) до службовців. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

Після перевірки розв’язання всіх завдань визначається сума нарахованих 

балів (від 100 до 200). Вступник допускається до участі в конкурсному відборі, 

якщо кількість балів фахового вступного випробування складає не менше 100 

балів для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та 140 

балів для вступу на навчання за державним замовленням (за 200-бальною 

шкалою). 
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