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Програму атестаційного екзамену для атестації випускників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Професійна 

освіта (транспорт)» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (транспорт)» галузі знань 01 «Освіта» у 

2021-2022 навчальному році розроблено кафедрою філософії та педагогіки. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестаційний екзамен є формою атестації випускників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Професійна 

освіта (транспорт)» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (транспорт)» галузі знань 01 «Освіта» у 

2021-2022 навчальному році. Атестація завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження здобувачу освітньої кваліфікації «Бакалавр з 

професійної освіти (транспорт)». 

Атестаційний екзамен передбачає оцінювання досягнення результатів 

навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Професійна освіта 

(транспорт) для атестації. 

Програма атестаційного екзамену для випускників першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти освітньо-професійної програми ««Професійна освіта 

(транспорт)» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (транспорт)» галузі знань 01 «Освіта» 

розроблена кафедрою філософії та педагогіки на основі цієї освітньо-професійної 

програми. 

Атестаційний екзамен випробування проводиться у письмовій формі. Процедура 

проведення атестаційного екзамену може змінюватись у разі несприятливої 

безпекової ситуації. 

В екзаменаційному білеті передбачено 5 питань: 2 питання з циклу 

психолого-педагогічних дисциплін та 3 питання з циклу інженерно-технічних 

дисциплін. Питання розміщені за таким порядком: перше питання – з дисципліни 

«Дидактичні основи професійної освіти» або «Методика професійного навчання»; 

друге питання – з дисципліни «Психологія»; третє питання – з дисципліни 

«Основи розвитку, розрахунку і конструювання транспортних машин»; четверте 

питання – з дисципліни «Експлуатація транспортних машин»; п’яте питання – 

«Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні». 

Відповіді мають бути викладені точно, конкретно, стисло, граматично і 

стилістично правильно. 

Відповіді на питання пишуться протягом 4 академічних годин на листах 

стандартного паперу (формат А4) з одного або двох боків, чорною або синьою 

ручкою. Графічний матеріал (схеми, ескізи) виконуються олівцем або ручкою, але 

акуратно і розбірливо. 

Висновки мають стати підсумком роботи. У психолого-педагогічній частині 

вони мають містити перелік основних тез, практичну значимість питання, 

рекомендації та пропозиції для подальшої розробки питання. В інженерно-

теоретичній частині у висновках вказують напрямки вдосконалення конструкції, 

технологічних процесів ТО і ремонту автомобілів або двигунів. 

Сумарний обсяг відповіді на екзаменаційний білет має бути не менше 5 

аркушів формату А4. 
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1. ДИСЦИПЛІНА «ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 

 

1. Етапи становлення професійної дидактики й теорії виховання.  

2. Принципи відбору змісту загальної та професійної освіти, підходи до 

визначення змісту освіти. 

3. Зміст професійної освіти та характеристика його складових. 

4. Принципи здійснення освітнього процесу. 

5. Шляхи реалізації принципів навчання у закладах освіти різного рівня освіти. 

6. Сутність та шляхи реалізації принципів професійного навчання. 

7. Методи професійної теоретичної підготовки, їх характеристика, вимоги до 

реалізації. 

8. Засоби професійного навчання, їх класифікація, вимоги щодо вибору. 

9. Сутнісна характеристика форм організації навчання у закладах фахової 

передвищої освіти, професійно (професійно-технічних) закладах освіти. 

10. Види лекцій за дидактичними завданнями та способи викладення навчального 

матеріалу. 

11. Дидактичні вимоги до проведення різних видів семінарських занять у 

професійних (професійно-технічних) закладах освіти (ЗП(ПТ)О). 

12. Дидактичні вимоги до організації та проведення додаткових форм організації 

навчальної діяльності. 

13. Основні поняття діагностики і контролю професійного навчання: 

«діагностика», «контроль», «форми контролю», «методи контролю», «засоби 

контролю». 

14. Форми та методи контролю у закладах освіти різного освітнього рівня. 

15. Система педагогічного контролю у закладах вищої освіти. 

16. Поняття про виробничий, технологічний і трудовий процеси. 

17. Відображення виробничого процесу в змісті професійної освіти. Системи 

виробничого навчання. 

18. Методи, форми та засоби виробничого навчання. 

19. Типи, види, і структура уроків виробничого навчання. 

20. Класифікація дидактичних засобів виробничого навчання. 

21. Планування професійно-практичного навчання. Навчально-плануюча 

документація. 

22. Формування навчального плану у закладах фахової передвищої освіти, 

професійно (професійно-технічних) закладах освіти. 
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2. ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ» 

 

1. Структура освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти, 

професійно (професійно-технічних) закладах освіти. 

2. Загально-дидактичні принципи навчання та особливості їх використання у 

системі професійної (професійно-технічної) освіти. 

3. Нормативні документи, які забезпечують організацію освітнього процесу у 

вищій школі. 

4. Складові державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 

(ОКР, ОПП). 

5. Поняття «знання», «навички», «вміння». Роль знань, навичок, вмінь в 

опануванні майбутнього фаху. 

6. Форми організації професійного навчання. 

7. Сутність понять «методологія», «метод», «методика», взаємозв’язок між ними. 

8. Методи навчання, основні підходи до їх класифікації. Прийом навчання. 

9. Охарактеризуйте інструктаж як метод професійного навчання. 

10. Охарактеризуйте методи виробничого навчання. 

11. Засоби навчання. Традиційні засоби навчання. Роль і місце в навчальному 

процесі сучасних мультимедійних засобів навчання. 

12. Навчальна мотивація. Дидактичні характеристики навчальної мотивації та 

способи її здійснення. 

13. Охарактеризуйте урок як основну форму навчання у закладах фахової 

передвищої освіти, професійно (професійно-технічних) закладах освіти. 

14.  Методика проведення лекційних занять у закладах фахової передвищої освіти, 

професійно (професійно-технічних) закладах освіти: етапи підготовки, виклад 

основного матеріалу, умови впливу на здобувачів вищої освіти. 

15. Методика проведення семінарських, практичних, лабораторних занять у 

закладах фахової передвищої освіти, професійно (професійно-технічних) 

закладах освіти. 

16.  Сутність самостійної роботи здобувачів вищої освіти, її рівні, види, форми, 

умови ефективної організації. 

17. Поточний, тематичний і підсумковий контроль навчальних досягнень 

здобувачів освіти у закладах фахової передвищої освіти, професійно 

(професійно-технічних) закладах освіти.  

18. Вимоги до процесу контролю навчальних досягнень у закладах фахової 

передвищої освіти, професійно (професійно-технічних) закладах освіти. 

19. Особливості методики застосування тестів у процесі контролю навчальних 

досягнень у закладах фахової передвищої освіти, професійно (професійно-

технічних) закладах освіти. 
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20. Особливості організації модульного навчання. Поняття «навчальний модуль». 

Кредитно-трансферна система контролю успішності здобувачів вищої освіти, її 

переваги і недоліки. 

21. Традиційні і сучасні технології навчання. Взаємозв’язок понять «педагогічні 

технології» і «освітні технології». 

22. Технології програмованого навчання, ділових ігор та кейс-технології, їх 

переваги і недоліки. 

23. Дидактичні характеристики проблемного навчання. Особливості його 

використання у системі закладів фахової передвищої освіти, професійно 

(професійно-технічних) закладах освіти. 

24. Методика формування змісту дисциплін професійної (спеціальної) підготовки. 

25. Методика проектування дидактичних матеріалів (конспект заняття, 

роздатковий матеріал, наочність, мультимедійні презентації). 
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2005. – 399 с.  

11.  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи / М.М. Фіцула. – К.:,2006. – 634с.  

12. Шматков Е.В. Методика професійного навчання. Навч. посіб. – Харків, 2000. – 

110 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2003-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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3. ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ» 

 

1. Предмет і структура сучасної психології. Охарактеризуйте методи 

психологічних досліджень. 

2. Місце психології в системі наук. Взаємозв’язок психології та педагогіки. 

3. Сутність і структура вищої нервової діяльності. Поняття про функціональну 

асиметрію півкуль головного мозку.  

4. Основні стадії розвитку психіки. Психіка і свідомість. 

5. Форми прояву психіки: психічні процеси, стани, властивості. 

6. Чуттєві форми пізнання дійсності. Відчуття і сприймання. Єдність чуттєвого і 

раціонального. 

7. Пам’ять як психічний процес. Види пам’яті. Індивідуальні відмінності пам’яті. 

Використання мнемонічних прийомів у навчальному процесі. 

8. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Відмінність мислення від 

чуттєвого пізнання. Види мислення. 

9. Поняття «інтелект», фактори його розвитку та способи вимірювання. 

10. Увага як форма психічної діяльності. Види і функції уваги. Розвиток уваги. 

11. Особистість як об’єкт вивчення психології. Сутність та співвідношення понять 

«людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».  

12. Роль спадковості, виховання і середовища в процесі формування особистості. 

13. Індивідуально-психологічні властивості особистості. Поняття про 

темперамент. Типи темпераменту. 

14. Сутність характеру як компоненту особистості. Основні підходи до типології 

характерів. 

15. Сутність та співвідношення понять «здібності», «обдарованість», «талант». 

Чинники формування всебічно розвинутої особистості. 

16. Діяльність як категорія психологічної науки. Структура і види діяльності. 

17. Спілкування як поняття психології. Структура, засоби, види, функції 

спілкування. Роль спілкування в психічному розвитку особистості. 

18. Поняття «конфлікт». Шляхи розв’язання педагогічних конфліктів. 

19. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки, її предмет і завдання. 

20. Психологія навчання. Поняття про учіння, його види. 
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4. ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ РОЗВИТКУ, РОЗРАХУНКУ І  

КОНСТРУЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН» 
 

 

1. Проаналізуйте взаємні переваги та недоліки існуючих схем загального 

компонування вантажних автомобілів, наведіть відповідні рисунки.  

2. Поясніть виникнення сили тяги автомобільного колеса, проілюструйте 

пояснення схемою сил і моментів для жорсткого колеса. 

3. Поясніть основну причину опору коченню колеса з еластичним елементом 

по поверхні, яка не деформується, проілюструйте пояснення схемою сил, що діють 

на колесо. 

4. Поясніть фізичний зміст рівняння тягового балансу автомобіля, 

проілюструйте пояснення схемою сил, які діють на автомобіль під час 

прискореного руху на підйом. 

5. Поясніть фізичний зміст динамічного фактора та динамічної 

характеристики автомобіля, наведіть загальний вигляд динамічної характеристики 

та алгоритм розрахунків, необхідних для її побудови.  

6. Поясніть фізичний зміст процесу гальмування. Наведіть схему сил, що 

діють на автомобіль під час гальмування при русі на підйом, та рівняння їх 

балансу. 

7. Назвіть показники гальмівної динаміки автомобіля. Наведіть та поясніть 

діаграму гальмування. 

8. Назвіть оціночні показники паливної економічності автомобіля, Наведіть 

загальний вигляд паливної характеристики усталеного руху та алгоритм побудови 

її розрахунковим шляхом. 

9. Наведіть та поясніть схему повороту автомобіля з передніми веденими 

керованими колесами, жорсткими у бічному напрямі.  

10. Поясніть фізичний зміст бічного відведення автомобільного колеса та 

поняття повороткості автомобіля. Назвіть види повороткості, накресліть та 

поясніть схему повороту автомобіля з недостатньою повороткістю. 

11. За допомогою яких показників оцінюють стійкість автомобіля? Виведіть 

вираз для критичної швидкості з умови ковзання при русі автомобіля по 

криволінійній траєкторії, проілюструйте виведення відповідною схемою сил. 

12. За допомогою яких показників оцінюють прохідність автомобіля? 

Схематично проілюструйте показники профільної прохідності. 

13. Поясніть необхідність зчеплення у трансмісії автомобіля з двигуном 

внутрішнього згорання, наведіть класифікацію зчеплень за основними ознаками. 

Наведіть схему та опишіть робочий процес однодискового фрикційного 

зчеплення. 

14. Поясніть необхідність коробки передач у трансмісії автомобіля з 

двигуном внутрішнього згорання, наведіть класифікацію коробок передач за 

основними ознаками. Наведіть схему та опишіть робочий процес тривальної 

п’ятиступінчастої коробки передач. 

15. Поясніть необхідність карданної передачі у трансмісії автомобіля, 

наведіть класифікацію карданних передач за основними ознаками. Наведіть схему 
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плоскої тришарнірної карданної передачі з асинхронними шарнірами, опишіть 

особливості її робочого процесу.  

16. Поясніть необхідність головної передачі у трансмісії автомобіля з 

двигуном внутрішнього згорання, наведіть класифікацію головних передач за 

основними ознаками. Наведіть одну з можливих схем подвійної центральної 

головної передачі та опишіть робочий процес передачі, схема якої наведена. 

17. Поясніть необхідність диференціала у трансмісії автомобіля, наведіть 

класифікацію диференціалів за основними ознаками. Наведіть схему 

симетричного конічного диференціала та опишіть його робочий процес.  

18. Поясніть призначення привода ведучих коліс, наведіть класифікацію 

приводів. Наведіть схеми привода ведучих коліс за допомогою півосей різних 

типів, поясніть різницю між характером навантаження півосей різних типів. 

19. Поясніть призначення підвіски, наведіть класифікацію підвісок за 

основними ознаками. Накресліть та поясніть бажану характеристику пружних 

властивостей підвіски. 

20. Поясніть призначення мостів автомобіля, наведіть класифікацію мостів. 

Опишіть основи конструкції веденого керованого моста при залежній та 

незалежній підвісці, поясніть необхідність встановлення коліс автомобіля з 

розвалом та сходженням, навівши відповідні схеми. 

21. Поясніть призначення автомобільних шин, опишіть основи конструкції 

шини. Назвіть основні розміри шини. Відповідь проілюструйте поперечним 

розрізом шини. 

22. Поясніть призначення пружного елемента підвіски, назвіть основні типи 

пружних елементів. Поясніть, як можна наблизити характеристику пружних 

властивостей підвіски з металевим пружним елементом до бажаної. Наведіть 

схему будь-якої підвіски з металевим пружним елементом та наближеною до 

бажаної характеристикою пружних властивостей. 

23. Поясніть призначення напрямного пристрою підвіски, назвіть типи 

напрямних пристроїв. Наведіть схеми залежної та незалежної підвісок, поясніть 

особливості їх конструкції та особливості переміщення коліс відносно несучої 

системи. 

24. Наведіть алгоритм визначення параметрів рульової трапеції, поясніть, як 

перевірити правильність вибору цих параметрів. Відповідь проілюструйте схемою 

рульової трапеції. 

25. Поясніть призначення гальмівного механізму, наведіть класифікацію 

гальмівних механізмів. Наведіть схему будь-якого барабанного колодкового 

гальмівного механізму та опишіть його робочий процес.  

26. Поясніть призначення гальмівного привода, наведіть класифікацію 

гальмівних приводів. Наведіть схему гідравлічного гальмівного привода, опишіть 

його робочий процес.  
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5. ДИСЦИПЛІНА «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН» 

 

1. Розкрийте поняття надійності, проаналізуйте її показники. 

2. Проаналізуйте властивості якості транспортних машин, її параметри, 

показники та їх зміну. 

3. Розкрийте поняття напрацювання, ресурсу, роботоздатності, несправності. 

4. Розкрийте поняття відмови, опишіть та проаналізуйте класифікаційні види 

відмов. 

5. Охарактеризуйте основні види руйнувань автотранспортних засобів. 

6. Охарактеризуйте основні чинники, що впливають на зміну технічного стану 

автомобіля. 

7. Безвідмовність автомобіля, показники, якими її визначають. 

8. Довговічність автомобіля, показники, якими її визначають. 

9. Експлуатаційна технологічність автомобіля, показники, якими її визначають. 

10. Збереженість автомобіля, показники, якими її визначають. 

11. Ремонтопридатність автомобіля, показники, якими її визначають. 

12. Комплексні показники надійності автомобілів. 

13. Сутність передпродажного обслуговування.    

14. Нормативні документи з технічної експлуатації, технічного обслуговування 

ДТЗ. 

15. Проаналізуйте способи і види зберігання автомобілів. 

16. Проаналізуйте основні завдання технічного діагностуванням транспортних 

машин. 

17. Обґрунтуйте поняття діагностичного параметра.  

18. Проаналізуйте види технічного діагностування транспортних машин. 

19. Опишіть та проаналізуйте види технічного обслуговування транспортних 

машин.  

20. Опишіть види ремонту транспортних машин, проаналізуйте їх призначення та 

характеристику.  

21. Охарактеризуйте профілактичні та ремонтні роботи, які виконуються для 

підтримання працездатності транспортних машин. 

22. Проаналізуйте характерні групи обладнання транспортних підприємств. 

23. Проаналізуйте порядок технологічного планування підприємств транспорту. 

24. Проаналізуйте зміст генерального плану підприємства і дайте оцінку вимогам, 

що висуваються до нього. 

25. Організаційні методи управління, їх характеристика. 

26. Проаналізуйте стилі управління, дайте їм характеристику. 

27. Поясніть алгоритм прийняття управлінських рішень. 
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6. ДИСЦИПЛІНА «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАТЕРІАЛИ  

В МАШИНОБУДУВАННІ» 

 

1. Поняття про сплави. Елементи, які входять до сплаву. 

2. Будова сплавів. Характеристика фазового та структурного складу сплавів. 

3. Метали. Атомно-кристалічна будова металів. 

4. Будова реальних кристалів. Дефекти кристалічних ґраток. 

5. Поліморфні перетворення в металах. 

6. Кристалізація металів і сплавів. 

7. Будова металевого зливка. 

8. Механічні властивості сталей та методи їх визначення. 

9. Діаграма стану системи Fе–FезС. Загальна характеристика діаграми. 

10. Фази у сплавах системи залізо–вуглець. 

11. Характеристика структур сталей та чавунів. 

12. Класифікація та маркування сталей. 

13. Вуглець та постійні домішки в сталі. 

14. Чавуни, їх характеристика та маркування. 

15. Властивості та використання чавунів. 

16. Види термічної обробки сталі та їх характеристика. 

17. Відпал. Види та призначення відпалу. Нормалізація. 

18. Гартування. Способи гартування. 

19. Відпуск сталі. Види та призначення відпуску. 

20. Загартовуваність та прогартовуваність сталі. 

21. Термомеханічна обробка сталі.   

22. Види хіміко-термічної обробки сталі. 

23. Леговані сталі. Класифікація легованих сталей. 

24. Алюміній та його сплави. Класифікація і маркування алюмінієвих сплавів. 

25. Мідь та її сплави. Класифікація та маркування мідних сплавів. 

26. Антифрикційні метали та сплави, їх використання в техніці. 

27. Титан та його сплави, їх використання в техніці. 

28. Термомеханічне та пластичне зміцнення металів. 

29. Матеріали та вироби з порошків. 

30. Неметалеві матеріали. Класифікація та використання. 

31. Композиційні матеріали, їх класифікація та використання. 
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