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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма фахових випробувань для спеціальності 015.39 «Професійна 

освіта (Цифрові технології)» (далі – Програма) є нормативним документом 

Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою 

цифрових освітніх технологій на основі освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові 

технології)».  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня  

«бакалавр» – професійна педагогіка, прикладне та Web-програмування, 

методика професійного навчання, комп’ютерні технології в навчальному 

процесі, технічні засоби навчання. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім ступенем 

«магістр» на спеціальність 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня «бакалавр» і 

відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)». 



ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові 

технології)» містить основні питання з наступних дисциплін. 

 

Основні питання з дисципліни 

«Професійна педагогіка» 
 

1. Визначення поняття «професійна педагогіка». 

2. Особистість як об’єкт професійної педагогіки. 

3. Основні категорії професійної педагогіки. 

4. Зміст та процес професійного навчання. 

5. Основні системи професійного навчання. 

6. Професійне становлення особистості фахівця і його етапи. 

7. Основні форми організації теоретичного та практичного навчання. 

8. Умови формування творчого мислення в професійній педагогіці. 

9. Система професійної освіти України: мета і завдання функціонування, 

суспільні функції. 

10. Особистісно-орієнтована професійна освіта. 

11. Професіограма та професіографічний підхід до формування особистості 

фахівця. 

12. Навчально-професійна діяльність як умова професійного особистісного 

розвитку. 

13. Професійно важливі психологічні якості особистості. 

14. Організаційно-педагогічні основи професійно-технічної освіти. 

15. Засоби навчання у професійно-технічній освіті як компонент системи 

навчання, класифікація засобів навчання. 

16. Основні етапи та характеристика компонентів процесу засвоєння знань. 

17. Організаційні форми навчання, спрямовані на теоретичну підготовку 

майбутніх фахівців. 

18.Організаційні форми навчання, спрямовані на практичну підготовку 

майбутніх фахівців. 



19. Технологічні основи самостійної роботи у професійній педагогіці. 

20. Види контролю в навчальному процесі. 

21. Переваги і недоліки традиційних методів контролю знань, умінь і 

навичок. 

22. Професійне виховання у системі професійної освіти. 

23. Зміст та принципи професійного виховання. 

24. Методи і форми професійного виховання. 

25. Планування виховної роботи в навчальній/студентській групі. 

26. Індивідуальна діяльність інженера-педагога як педагогічна система. 

27. Поняття про професійно-педагогічну компетентність як властивість 

особистості викладача й інженерно-педагогічного працівника. 

28. Професійно-важливі якості особистості інженера-педагога. 

29. Педагогічний менеджмент, поняття про управління освітніми системами 

в ПТЗО. 

30. Фактори, що визначають ефективність педагогічного менеджменту. 

 

Рекомендована література 

 

1. Васильєв І. Б. Професійна педагогіка: конспект лекцій для студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей. В 2 ч. Ч. 1 / І. Б. Васильєв. –  4-е 

вид., перероб. і доп. – X.: [б. в.], 2003.– 152 с.  

2. Васильєв І. Б. Професійна педагогіка: конспект лекцій для студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей. В 2 ч. Ч. 2 / І. Б. Васильєв. – X., 

2003. – 175 с. 

3. Професійна освіта: Словник: Навч. посіб. / уклад. С.У. Гончаренко та ін.; 

За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с. 

4. Жигірь В.І. Професійна педагогіка. Навч. пос. / В.І.Жигірь, О.А.Чернєга. 

– К.: Кондор, 2016. – 336 с. 

5. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних 

системах. / Т.І.Левченко. – Вінниця: видавництво «Нова книга», 2007. – 

512 с. 



Основні питання з дисципліни 

«Прикладне та Web-програмування» 

 

1. Розвиток мов програмування і їх класифікація. 

2. Платформа Java. Основні версії та продукти Java. Методологія 

процедурно-орієнтованого та об’єктно-орієнтованого програмування в Java.  

3. Структура програми на мові Java. Компоненти Java Beans. 

Взаємодія між компонентами та діями користувача при створенні програми. 

Властивості об’єктів в Java.   

4. Програмування в Java у програмному середовищі NetBeans. 

Інкапсуляція. Спадковість.  Поліформізм. Конструктори і деструктори.  

5. Класифікація примітивних типів даних в Java. Операції над типами 

даних та виразами. Перетворення типів даних. 

6. Робота з масивами в Java: одновимірні та багатовимірні масиви. 

Методи Java для роботи з масивами. 

7. Ієрархія класів AWT. Вбудовані та заміщуючі класи. Бібліотеки 

класів, що підключаються. 

8. Графічні компоненти Java. Можливості Java 2D. Перетворення 

координат. 

9. Потокова модель Java. Базові класи для роботи з потоками. 

Міжпотокові зв’язки. 

10.  Робота с потоками вводу/виводу. Консольний, файловий та 

буферизований ввід/вивід даних в Java.  

11. Робота с базами даних в Java. Принципи побудови баз даних. Типи 

баз даних. Доступ до баз даних з Java-програм.  

12. Історія створення, основні можливості та області застосування 

скриптової мови  програмування PHP.  

13. Загальні правила побудови PHP-програм. Змінні та константи в PHP. 

Типи даних в мові програмування PHP.  

13. Умовні оператори та цикли в PHP. Оператори передачі управління та 

включення. 



14. Механізми передачі даних між WEB-додатками, їх порівняльна 

характеристика. Переваги і недоліки методів GET та POST. 

15. Клієнт-серверна архітектура. Моделі взаємодії клієнт-сервер. 

Програмування на стороні  клієнта. 

16. Програмування на стороні сервера. Протокол HTTP. CGI. Передача 

параметрів серверу та запам’ятовування стану. 

17. Доступ до баз даних в PHP. СУБД MySQL. Система безпеки MySQL. 

18. Об’єктно-орієнтоване програмування на мові РНР: класи і об’єкти; 

властивості класів; визначення методів класу. Шаблони об’єктно-орієнтованого 

програмування. 

19. Використання конструкторів, деструкторів та інтерфейсів в PHP. 

Інкапсуляція, наслідування, агрегація та композиція. 

20. Інструменти і технології web-програмування. Використання 

фреймворків при розробці web-сайтів. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бенкер Е.С. PHP, MySQL, XML: программирование для Интернета. – 

СПб.: ВНV – Санки-Петербург, 2008. – 352с. 

2.  Герберт Шилдт. Полный справочник по Java: Java SE 6 Edition. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2007. – 1034 с. 

3. Кузнецов Максим, Симдянов Игорь. PHP 5/6. / М. Кузнецов, 

И. Симдянов. – Спб.: «БХВ-Петербург», 2009. – 1024 c. 

4. Леон А.Г. PHP 5. Библиотека профессионала / А.Г. Леон – М. : Вильямс, 

2006. – 944 c. 

5. Ноутон П.,  Шилдт Г. Java 2: Наиболее полное руководство: Пер. с англ. - 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1034 с. 

6. Программирование на Java / Вязовик Н.А. / М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-

университет Информационных технологий», 2003. – 592 с. 

7. Сырых Б.А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0. / Б.А. Сырых. – М.: 

Вильямс, 2014. – 368 c. 



8. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript и CSS / Робин Никсон. – М.: «Издательство «Питер», 2013. – 

560 c. 

9.  Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java 2. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 

720 с.: ил. 

10.  Харрис Э. PHP/MySQL для начинающих. / Э. Харрис. – М.: КУДИЦ 

ОБРАЗ, 2005. – 365 с. 

 

 

Основні питання з дисципліни 

«Методика професійного навчання» 

 

1. Методика професійного навчання як наука та навчальна дисципліна. 

2. Системний підхід до процесу навчання та його реалізація при аналізі 

педагогічної діяльності. 

3. Схема управління процесом навчання. 

4. Психологічні основи засвоєння навчальної інформації. 

5. Методика аналізу та структурування змісту професійного навчання. 

6. Методика структурування навчального матеріалу. 

7. Принципи виробничого навчання та його системи. 

8. Методи виробничого навчання. 

9. Форми організації виробничого навчання. 

10. Взаємозв’язок виробничого і теоретичного навчання. 

11. Методика формування навчального плану підготовки фахівців 

технічного профілю. 

12. Методика конструювання програми теоретичної та практичної 

підготовки. 

13. Методика аналізу та прогнозування мети навчання. 

14. Загальна характеристика діяльності інженера-педагога з прогнозування 

мети в навчанні. 

15. Планування роботи інженера-педагога. 



16. Методика постановки тактичних цілей при навчанні окремих технічних 

дисциплін. 

17. Методика конкретизації мети на рівні окремих тем заданої дисципліни. 

18. Методика аналізу і діагностування стану навчального процесу. 

19. Методика аналізу технічних та дидактичних засобів навчання. 

20. Методика аналізу базових знань та досягнень особистості учня. 

21. Методика проектування змісту навчального матеріалу. 

22. Методика вибору джерел навчальної інформації. 

23. Методика проектування плану викладання навчальної теми. 

24. Методика розробки дидактичних технологій. 

25. Методика вибору мотиваційних технологій. 

26. Методика вивчання нового матеріалу з використанням теоретичного та 

практичного навчання. 

27. Методика складання поурочно-тематичного плану теоретичного та 

практичного навчання. 

28. Контроль за процесом формування професійної діяльності теоретичного 

та практичного навчання. 

29. Форми організації та особливості виховної роботи в навчальній групі. 

30. Планування виховної роботи в професійно-технічних навчальних 

закладах. 

 

Рекомендована література 

 

1. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний 

посібник. / Т.В. Дячкова. – Херсон: Айлант, 2003. – 476 с. 

2. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання. / О.Е. Коваленко, 

Н.О. Брюханова. – Харків: Контраст, 2008. – 483 с. 

3. Курліщук І.І. Методика професійного навчання: Основи технології 

навчання. Креативні технології навчання: навчально-методичний 

посібник / І.І. Курліщук. – Старобільськ, 2017. – 120 с. 



4. Сушенцева Л.Л. Форми організації професійного навчання в сучасному 

професійно-технічному навчальному закладі. / Л.Л. Сушенцева. – Кривий 

Ріг: Поліграфічний центр, 2003. – 74 с. 

5. Шматков Е.В. Методика професійного навчання. Навч. посіб. / 

Е.В.Шматков. – Харків, 2000. – 110 с. 

 

 

Основні питання з дисципліни 

«Комп’ютерні технології в навчальному процесі» 

 

1. Передумови виникнення навчання на відстані. 

2. Аналіз дистанційного навчання, форми організації дистанційного 

навчання. 

3. Основні теорії навчання. 

4. Основні напрямки застосування комп’ютерних технологій у навчальному 

процесі. 

5. Дидактичні вимоги до електронних навчальних матеріалів. 

6. Програми комп’ютеризації навчальних закладів. 

7. Створення дидактичних матеріалів для викладання навчальних дисциплін 

з використанням комп’ютерних технологій. 

8. Типи комп’ютерних програм навчального призначення. 

9. Методичні аспекти використання комп’ютерних технологій у процесі 

навчання. 

10. Сутність проектного методу навчання. 

11. Оцінка якості навчальних програм. 

12. Телекомунікаційні проекти, особливості, огляд типів проектів. 

13. Структуризація навчального матеріалу, мова та граматика курсу. 

14. Портфоліо навчального проекту, вимоги та його структура. 

15. Шляхи ефективного використання комп’ютерних технологій в 

навчальному проекті. 

16. Освітні стандарти для електронних навчальних систем. 



17. Екранні пристрої відображення навчальної інформації. 

18. Планування та створення презентації про основні ідеї вивчення теми. 

19. Елементи авторського права, бібліографічні правила цитування джерел 

інформації. 

20. Використання мультимедійних презентацій в навчальному процесі. 

21. Способи подання інформації. Характеристики колірного сприйняття 

інформації. 

22. Вимоги до презентацій та оцінювання презентацій за критеріями. 

23. Зміст навчальної програми та опорні елементи курсу. 

24. Форми подання тестових завдань. Тестові завдання відкритої та закритої 

форми. 

25. Функціональні особливості навчальних Web-сайтів. 

26. Системи управління знаннями. 

27. Використання програмного забезпечення для створення методичних 

матеріалів викладача в проектній роботі. 

28. Розробка алгоритму побудови та функціональної схеми електронного 

посібника. 

29. Основні поняття і класифікації Веб-проектів. 

30. Основи роботи в LMS Moodle: інтерфейс навчального середовища, 

особливості розробки та наповнення електронного курсу в Moodle. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бакалов В.П. Дистанционное обучение: концепция, содержание, 

управление. Учебное пособие. / В.П. Бакалов, Б.И. Крук, О.Б. Журавлева. – 

М.: Гарячая линия. – Телеком, 2008. – 107 с.: ил. 

2. Герасимчук О.О. E-learning. Технології електронного навчання: 

Навчальнийпосібник. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. – 432 с. 

3. Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі / 

В. Кухаренко// Освіта і управління. – 2011.– №4. – с.18-25. 



4. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Умови застосування: навч. посібн. 

/ В.М. Кухаренко, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко. – Харків: Торсінг, 2002. – 

320 с.: іл. 
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А.Г. Чернявская и др. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2006. – 291 с.: ил. 

6. Петрук В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально 

філософського значення / В.Петрук // Освіта і управління.– 2012.- №2/3. – 

с.14–19. 

7. Трайнев В.А. Дистанционное обучение и его развитие / В.А. Трайнев, 

В.Ф. Гуркин, О.В. Трайнев. – М.: Дашков и К, 2008. – 294 с.: ил. 

8. Чернілевський Д.В. Дистанційна освіта та її інформаційні технології. / 

Д.В. Чернілевський. – К.: Міленіум, 2006. – 378 с., іл.  

 

Основні питання з дисципліни 

«Технічні засоби навчання» 
 

1. Основні види технічних засобів навчання.   

2. Пристрої для введення інформації. 

3. Класифікація технічних засобів навчання та їх характеристика. 

4. Вимоги до технічних засобів навчання. 

5. Комп’ютерні телекомунікації, їх типи та характеристики. 

6. Будова та принцип роботи діапроекторів. 

7. Особливості роботи телевізійних приймачів. 

8. Технічні пристрої екранної статичної проекції, їх типи та 

характеристика. 

9. Звукові засоби навчання та їх характеристики. 

10. Будова та принцип роботи графопроектора. 

11. Звуко-екранні засоби навчання, їх типи та характеристики. 

12. Поняття слайду та вимоги до їх створення. 

13. Навчальний фільм, його види та характеристики. 



14. Електронні дошки. 

15. Діапроектори та кодопроектори. 

16. Звукова апаратура, її види та характеристики. 

17. Гігієнічні вимоги до технічних засобів навчання. 

18. Екранно-звукова апаратура, її види та характеристики. 

19. Відеомагнітофон та особливості його роботи. 

20. Аудиторні засоби навчання. 

21. Кіноплівка, її класифікація та характеристика. 

22. Використання комп’ютера в системі освіти. 

23. Допоміжні засоби навчання. 

24. Плотери, призначення та різновиди. 

25. Особливості комбінованих зйомок. 

26. Дистанційна форма навчаня. 

27. Графо- та епіпроектори 

28. Екрани, їх типи та характеристики. 

29. Технічні пристрої екранної статичної проекції, їх типи та 

характеристики. 

30. Мультимедійна апаратура та її характеристики. 

 

Рекомендована література 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ   

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на web-сайті Луцького національного технічного 

університету (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах 

приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького національного технічного університету. 

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 



Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому національному технічному університеті, вступник 

може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про 

апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та 

візується головою Приймальної комісії. 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри цифрових освітніх 

технологій 
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В. Кабак 

 


