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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.
Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм
навчальних дисциплін, які викладались при підготовці за спеціальністю 015.32
«Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації»:


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. Методика професійного навчання.
Теоретична частина (блоки змістовних модулів)
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

вимірювань,

стандартів.

характеристики

достовірності
стандартизації;

результатів
міжнародні

Державна

засобів

вимірювань.
та

система

вимірювання
Концепція

регіональні

забезпечення
та

національної

організації

застосування міжнародних стандартів в Україні.
Якість та її забезпечення

принципи
зі

єдності
оцінки
системи

стандартизації;
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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
Основи оцінки якості продукції. Вивчення принципів і методів визначення
показників якості продукції.
Сертифікація продукції
Вивчення теоретичних основ функціонування національної системи
оцінювання відповідності та загальних правил проведення робіт з оцінювання
відповідності. Правові аспекти проведення оцінювання відповідності.
Засоби вимірювань
Вивчення методів проведення вимірювань, засобів і конструкцій приладів,
що використовуються в машинобудуванні.
Математична обробка підсумків вимірювання
Вивчення

принципів

і

методів

проведення

математичної

обробки

результатів вимірювань, принципів теорії кореляції.
Технологія приладобудування
Вивчення теоретичних основ приладобудування, технологічних процесів і
обладнання для виготовлення складових елементів

Психологія праці
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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 підросткового періоду. Завдання педагогічної психології.
Професійна педагогіка. Методика професійного навчання
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 інженерапедагога. 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
Визначити перелік необхідних нормативних документів користуючись
каталогами та покажчиками.
Скласти документацію системи управління якістю.
Провести обробку результатів випробувань
Проаналізувати точність, достовірність і відтворюваність результатів
випробувань.
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Скласти номенклатуру показників якості.
Встановити норми одиничних показників якості.
Провести математичні і логічні дії з показниками якості.
Оцінити значущість одиничних показників якості.
Визначити рівень якості продукції.
Визначити модуль оцінка відповідності
Визначити схему проведення сертифікації продукції.
Визначити порядок проведення акредитації органів з сертифікації та
випробувальних лабораторій.
Визначити засоби вимірювання виходячи із заданої точності поверхні.
Числові характеристики та закони розподілу результатів вимірювань.
Розвивати уміння самостійного засвоєння педагогічних знань
Виконати уявне моделювання педагогічного процесу на основі педагогічних
знань та передового досвіду.
Організувати учбовий процес та його етапи із застосуванням новітніх
педагогічних технологій.
Знати особливості організації професійного та педагогічного спілкування в
ході учбового процесу.
Формування моральних якостей особистості, її наукового світогляду,
етичних та естетичних позицій.
Організувати виховну роботу на основі гуманістичних принципів та
загальнолюдських цінностей.
2. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
БІЛЕТ
1. Органи стандартизації в Україні
Державна

і

відомча

служби

стандартизації,

служби

стандартизації

підприємств
2. Міжнародні стандарти на системи управління якістю ISO серії 9000
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3. Психолого-педагогічні особливості професійного навчання (питання
додається додатково)
4. Задача.
Обчислити гарантовану помилку визначення середнього арифметичного у
вибірці. Вихідні дані:
№ п/п

t

 x b

N

n

1
2
3
4
5

0,6
0,99
0,7
0,77
0,98

0,45
0,23
0,34
0,21
0,54

30
50
100
150
40

5
5
10
10
5

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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