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ПРОГРАМА  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (співбесіда) 

 

зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

 

на здобуття освітнього ступеня  «бакалавр» на основі вищої освіти  

та осіб,  які не менше одного року здобували освітній ступінь  «бакалавр» та 

виконують у повному обсязі навчальний план. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Фахове вступне випробування зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) освітнього ступеня «бакалавр» проводиться 

для абітурієнтів, що мають вищу освіту та які не менше одного року 

здобували освітній ступінь  «бакалавр» та виконують у повному обсязі 

навчальний план. 

Абітурієнти, які вступають на спеціальність, проходять вступне фахове 

випробування (співбесіду), результати якого оцінюються за двобальною 

шкалою – «склав»/«не склав». 

Під час вступного фахового додаткове випробування перевіряються: 

- загальний рівень технологічної культури абітурієнтів; 

- рівень знань, необхідних для організації освітнього процесу в закладах 

середньої освіти І-ІІІ ст. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Загальні питання методики навчання технології 

 

1. Методика навчання технології як галузь педагогічної науки, її 

предмет та завдання. Місце методики навчання в системі педагогічних наук. 

Історія становлення і розвитку методики трудового навчання в Україні. 

Предмет та завдання методики навчання технології. Зв’язок методики з 

іншими науками. Методи наукових досліджень. Внесок вітчизняних 

науковців у розвиток методики навчання технології. 

2. Державний стандарт освітньої галузі «Технології»: мета і змістові 

лінії. Мета та завдання навчання технології в загальноосвітньому 

навчальному закладі. Основні положення Державного стандарту освітньої 

галузі «Технології». Характеристика змістових ліній освітньої галузі.  

3. Модернізація структури та змісту навчання технології в 

загальноосвітній школі. Структура технологічної освіти учнів у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Сучасні підходи до обґрунтування 

змісту технологічної підготовки учнів. Загальна характеристика змісту 

технологічної освіти учнів у школі. Структура навчального предмета 

технології (трудового навчання). Особливості побудови навчальної програми 

з технології (трудового навчання). 

4. Система форм навчальних занять з технології. Урочні та позаурочні 

форми навчання технології, їх характеристика. Форми організації навчальної 

та практичної роботи, продуктивної праці школярів. Забезпечення безпеки 

життєдіяльності учнів в процесі навчально-трудової діяльності. 

5. Урок технології. Дидактичні основи уроку технології. Типи 

стандартних (традиційних) й нетрадиційних уроків, вимоги до них. 

Структура різних типів уроку. Підготовка вчителя до занять. Планування 

роботи. Методичні поради до організації і проведення уроків та дотримання 

ПТБ. 

6. Інноваційні педагогічні технології на уроках технології Суть 

педагогічної технології. Поняття про інноваційні педагогічні технології. 

Впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, 

активних та інтерактивних методик на уроках технології. 

7. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів. 

Проектна технологія – модель особистісно орієнтованої навчально-трудової 

діяльності. Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи та 

стадії. Загальні основи методики організації проектно-технологічної 

діяльності учнів. 

8. Діагностика навчальних досягнень учнів з технології. Контроль як 

складова навчального процесу, її складові, функції та принципи. Методи і 

форми контролю навчальних досягнень учнів. Критерії та рівні оцінювання 

навчальних досягнень учнів на уроках технології. Особливості контролю і 

оцінювання знань та вмінь учнів у процесі проектно-технологічної 

діяльності. 



Методика технологічної підготовки учнів основної школи 

 

1. Методика проведення вступних уроків. Особливості методики 

проведення вступних уроків. Узагальнення знань отриманих учнями у 

попередніх класах. Ознайомлення із завданням предмета на наступний 

навчальний рік, елементами культури і безпеки праці. Методика вивчення 

поняття про технологію, основні види технологічної діяльності. Методика 

формування в учнів інтересу до предмету. 

2. Методика навчання учнів проектуванню виробів. Методика 

ознайомлення учнів із поняттями: проект, проектування; основними етапами 

проектування виробів: організаційно-підготовчий, конструкторський, 

технологічний, заключний. Методика навчання учнів складанню плану 

роботи з виконання проекту. 

3. Методика вивчення в основній школі методів проектування. Поняття 

про методи проектування. Наступність у вивченні методів проектування. 

Методика ознайомлення учнів з методами фантазування, комбінування, 

фокальних об’єктів, комбінаторики. 

4. Методика вивчення конструкційних матеріалів. Структура розділу 

«Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки». Наступність у 

вивченні конструкційних матеріалів. Методика ознайомлення учнів 5 класу з 

фанерою, ДВП. Методика вивчення тонколистового металу та дроту, їх 

властивостей. Методика вивчення деревини як конструкційного матеріалу. 

Методика ознайомлення учнів з матеріалами хімічного походження та 

металом. Методика ознайомлення учнів з композиційними матеріалами. 

5. Методика навчання учнів основам технічної графіки. Наступність 

вивчення основ технічної графіки в основній школі. Методика навчання 

учнів розмічання за шаблоном. Методика ознайомлення учнів з типами ліній, 

масштабом, ескізом, кресленням тощо. Методика навчання учнів основам 

проеціювання на дві, три площини, правилам нанесення розмірів, виконання 

ескізу. 

6. Методика ознайомлення учнів з основами техніки. Наступність у 

вивченні основ техніки. Методика ознайомлення учнів з технологічним 

процесом, ручними та механічними засобами праці. Введення поняття про 

деталь, способи їх отримання і з’єднання. Методика ознайомлення учнів з 

поняттями машина, їх видами. Методика вивчення типових і спеціальних 

деталей та видів з’єднання: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні. 

7. Методика вивчення варіативних модулів. Мотивація вибору 

варіативного модуля. Особистісно орієнтований підхід у реалізації 

варіативної складової навчальної програми. Особливості вивчення 

варіативних модулів. Зміст варіативних модулів. Методика вивчення 

варіативних модулів. 

8. Державний стандарт освітньої галузі «Технологія»: мета і змістові 

лінії. 
 

 



Основи виробництва  

 

1. Виробництво сталі: суть процесу та основні способи одержання 

сталі (мартенівські печі, кисневі конвектори та електропечі), їх 

характеристика. Виробництво чавуну: вихідні матеріали та продукти 

доменного виробництва. Відхилення форми: види, позначення та визначення. 

Основні причини та їх характеристика. Вуглецеві сталі та чавуни, їх 

класифікація, склад, властивості, призначення, маркування. 

2. Деревина та деревні матеріали. Основні розрізи та будова деревини. 

Фізичні та механічні властивості деревини. Вади деревини. Деревообробні 

верстати (круглопилковий, свердлильний, фугувальний, фрезерний), їх 

призначення, будова, коротка технічна характеристика. 

3. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів «Залізо – цементит». 

Основні структурні компоненти, їх властивості та характеристика. Загальні 

відомості про сплави. Атомна будова фаз: тверді розчини, хімічні сполуки та 

механічні суміші. Загальна характеристика залізовуглецевих сплавів. 

4. Загальні поняття про термічну обробку металів і сплавів. Основні 

види, їх коротка характеристика. Загартування як вид термічної обробки: 

призначення, режими, структурні перетворення, технологія проведення. 

Термічна обробка металорізальних інструментів. Класифікація і умовні 

позначення металорізальних верстатів. Токарно-гвинторізний верстат ТВ-

6М, його технічна характеристика, будова, кінематика. 

5. Клеї та опоряджувальні матеріали: види, призначення, склад, 

властивості, особливості технології використання. Кристалічна будова 

металів: види кристалічних решіток, явище анізотропії та поліморфізму, 

процес кристалізації і будова зливка. 

6. Ливарне виробництво. Класифікація та характеристика 

формувальних та стержневих сумішей. Ливарні матеріали. Спеціальні види 

лиття. Види браку та контроль якості. 

7. Лісо- та пиломатеріали, фанера, деревні плити: види, властивості, 

призначення, маркування та технологія виготовлення. 

8. Мікрометричні інструменти: призначення, види, будова та принцип 

вимірювання. Перевірка мікрометричних інструментів на точність. Обробка 

металів тиском: загальні відомості та основні види обробки (прокатування, 

волочіння, пресування, штампування), їх технологія виконання. 

9. Обробка металів фрезеруванням. Верстати та інструменти. 

Елементи режиму різання при фрезеруванні. Обробка отворів на 

свердлильних верстатах, їх типи, призначення, маркування. Типи та будова 

свердел, зенкерів, розверток. Елементи режиму різання при свердлінні. 

10.  Основні терміни та визначення в галузі допусків і посадок 

(номінальний, дійсний та граничні розміри, граничні відхилення), їх 

характеристика. 

11.  Основні частини і елементи різця, його геометричні параметри. 

Вплив геометричних параметрів на процес різання. Елементи режиму 

різання. 



12.  Передачі. Їх види та класифікація. 

13.  Полімери та пластичні маси: види, властивості, призначення. 

14.  Поняття про деталь, механізм і машину. Класифікація механізмів і 

машин. Поняття про комплексну механізацію й автоматизацію: автоматичні 

лінії, верстати з програмним керуванням. 

15.  Посадки: види, позначення, визначення та їх характеристика. 

Системи посадок. Позначення допусків і посадок на кресленнях. 

16.  Призначення та основні методи обробки металів різанням. Робочі 

та допоміжні рухи в металорізальних верстатах. Матеріали, що 

використовують для виготовлення різального інструменту. Сили різання при 

точінні. Потужність, що затрачається на різання. Теплота, що виникає при 

різанні. 

17.  Сплави на мідній основі: види, склад, властивості, маркування та 

галузі використання. 

18.  Технології зварювального виробництва: електродугове, газове 

зварювання, зварювання тиском, різання металів, їх види та загальна 

характеристика. 

19.  Технологія паяння та лудіння: види, матеріали, інструменти та 

загальна їх характеристика. 

20.  Технологія пиляння деревини. Інструменти для пиляння деревини, 

їх будова, призначення, налагоджування. Технологія плоского стругання 

деревини. Інструменти для плоского стругання деревини, їх будова, 

призначення, налагоджування. Технологія профільного стругання деревини. 

Спеціальні інструменти для профільного стругання деревини, їх загальна 

будова, призначення. 

21.  Типи з’єднань. Принципи розрахунку болтових, заклепочних та 

шпонкових з’єднань. 

22.  Характер взаємодії деталей при складанні, види з’єднань (нерухомі 

нерознімні, нерухомі рознімні та рухомі), їх характеристика. 

23.  Шорсткість поверхонь, її характеристика та основні параметри. 

Основні причини виникнення шорсткості поверхні. Позначення шорсткості 

на кресленнях. 

24.  Штангенінструменти: призначення, види, будова та принцип 

вимірювання. Перевірка штангенінструментів на точність. 

25.  Зміст та структура програми з креслення. 

26.  Зображення з’єднань на машинобудівних кресленнях. 
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