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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019 

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАТИКА 

ПРОФІЛЬ ПІДГОТОВКИ – ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ 

 

зарахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
з предметів 

на навчання 
за кошти держбюджету:  

на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб: 

 Українська мова і література; 
 Математика; 
 Фізика або біологія за вибором. 

 Українська мова і література; 

 Історія України; 

 Математика або біологія за 

вибором. 

 

на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст» 
Термін навчання для освітнього рівня бакалавр – 2 роки денна форма навчання; 

2 роки – заочна форма навчання  
Кваліфікація: Бакалавр педагогічної освіти, вчитель трудового навчання, технологій і 

креслення, вчитель інформатики 

 
ЗАРАХУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ З ФАХОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

(ПЕДАГОГІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОСНОВИ ШВЕЙНОГО 
ВИРОБНИЦТВА – ОБСЛУГОВУЮЧІ ВИДИ ПРАЦІ; ПЕДАГОГІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ 

КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (МЕТАЛОООБРОБКА), ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ (ДЕРЕВООБРОБКА) – ТЕХНІЧНІ ВИДИ ПРАЦІ)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСФЙНОЇ ОСВІТИ 
І ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Відповідно до Правил прийому до ХНУ у 2019 році вступати на навчання можуть 

випускники ОКР молодший спеціаліст будь-якої спеціальності!!!  
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Є НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЮДЖЕТ)  

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ 

УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ  
(скорочена форма навчання)  

– заява, заповнена особисто вступником; 
– копія документу державного зразка про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень «молодшого спеціаліста», і додаток до нього (оригінали після 
успішногоскладання фахового випробування); 

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство; 
– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код; 
– чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 
– копія приписного свідоцтва або військового квитка; 
– копію документів, що засвідчують право вступника на позаконкурсний вступ 

або першочергове зарахування. 

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  

Початок прийому документів – 10 липня 2019; 

Закінчення прийому документів – до 1800 22 липня 2019 року; 

 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ХНУ  
Приймальна комісія: 8 (0382) 67-27-55 http://prk.khnu.km.ua/   
За додатковою інформацією звертайтесь: 
097-909-69-30 Андрощук Ігор Петрович (завідувач кафедри) 
068-032-23-07Лівшун Олександр Володимирович (відповідальний за  

профорієнтаційну роботу кафедри) 
Сторінка кафедри в Фейсбук: https://www.facebook.com/Кафедра-

технологічної-та-професійної-освіти-і-декоративного-мистецтва-ХНУ-
149773995749510/?modal=admin_todo_tour  

Сайт кафедри: http://tmtpn.khnu.km.ua/  
 

 

НАШІ СПІВРОБІТНИКИ РАДО ЗУСТРІНУТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО НАДАДУТЬ ІНФОРМАЦІЮ  
ПРО УМОВИ ВСТУПУ І НАДАДУТЬ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СУПРОВІД КОЖНОГО АБІТУРІЄНТА 

 

Запрошуємо вас до нашої студентської родини! 
 
 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 014СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ – ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАТИКА 

http://prk.khnu.km.ua/
https://www.facebook.com/Кафедра-технологічної-та-професійної-освіти-і-декоративного-мистецтва-ХНУ-149773995749510/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Кафедра-технологічної-та-професійної-освіти-і-декоративного-мистецтва-ХНУ-149773995749510/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Кафедра-технологічної-та-професійної-освіти-і-декоративного-мистецтва-ХНУ-149773995749510/?modal=admin_todo_tour
http://tmtpn.khnu.km.ua/
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 014 
«Середня освіта (Трудове навчання та технології)» на базі освітнього ступеня 
«Молодший спеціаліст» 

 
Обслуговуючі види праці 
Педагогіка 

Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука,її становлення і розвиток. 
Предмет і основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук.Зв'язок педагогіки з 
іншими науками.Завдання педагогіки. Логіка і методика педагогічних досліджень. 

Наукові дослідження  шлях до розв'язання проблем педагогіки. Методологія 
педагогіки. Методи науково-педагогічного дослідження. Етапи педагогічного 
дослідження. Розвиток, виховання і формування особистості. Процес розвитку і 
формування особистості.Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і 
формування особистості. Розвиток і виховання.Діяльність як чинник розвитку 
особистості. Мета виховання. Поняття мети виховання. Завдання основних напрямів 
всебічного розвитку особистості. Суть процесу навчання. Поняття дидактики. Процес 
навчання. Функції процесу навчання. Структура діяльності вчителя в навчальному 
процесі. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зміст 
освітив національній школі. Поняття змісту освіти. Характеристика навчальних 
планів, програм і підручників. Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної 
освіти. Закономірності навчання. Характеристика основних принципів навчання. 

Поняття методів навчання та їх класифікація. Методи організації та здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання навчальної діяльності 
учнів. Методи контролю і самоконтролю у навчанні. Засоби навчання.Використання 
комп'ютерної техніки у навчанні. Вибір методів навчання. Види навчання. Поняття 
про форми організації навчання. Урок як основна форма організації навчання. 
Підготовка вчителя до уроку. Позаурочні форми навчання. Контроль за навчально-
пізнавальною діяльністю. Суть і основні види контролю успішності учнів. Оцінка 
результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Вибрані проблеми дидактики. 
Диференційоване навчання в школі. Проблема навчання обдарованих дітей. 
Неуспішність учнів і шляхи її подолання.  

Суть процесу виховання. Процес виховання, його специфіка, компоненти і 
рушійні сили. Етапи процесу виховання. Управління процесом 
виховання.Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. Перевиховання:суть, 
функції, етапи, принципи. Результати процесу виховання. Шляхи підвищення 
ефективності процесу виховання.Основні закономірності та принципи виховання. 
Основні закономірності процесу виховання. Характеристика принципів виховання. 
Основні напрями виховання. Розумове виховання. Формування наукового світогляду. 
Моральне виховання. Статеве виховання і підготовкадо сімейного життя. Виховання 
свідомої дисципліни,почуття обов'язку та відповідальності. Правове виховання. 
Екологічне виховання. Трудове виховання. Економічне виховання.  

Профорієнтаційна робота в школі. Естетичне виховання учнів. Фізичне 
виховання. Загальні методи виховання. Поняття методу та прийому виховання. 
Характеристика основних груп методів виховання. Організаційні форми виховної 
роботи. Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи. Масові, групові та 
індивідуальні форми виховної роботи. Позашкільні навчально-виховні заклади. 
Виховання учнівського колективу.   
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Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура. Шляхи згуртування 

колективу. Органи учнівського самоврядування. Виховний вплив колективу. Спільна 
виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Завдання, зміст і методика виховання 
дітей в сім'ї. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Види й методи роботи з 
батьками учнів. Залучення громадськостідо виховання дітей. Робота класного 
керівника. Завдання і функції класного керівника. Планування роботи класного 
керівника. 

 
Матеріалознавство швейного виробництва 
Загальні відомості про волокна. Класифікація волокон. Основні властивості 

волокон: механічні, фізичні, хімічні. Натуральні волокна: бавовна, льон, вовна, 
натуральний шовк. Процеси отримання, властивості. Хімічні волокна. Процес 
виробництва хімічних волокон. Основні етапи виробництва хімічних волокон. Штучні 
волокна. Віскоза, ацетатне, триацетатне. Металеві нитки. Властивості штучних 
волокон. Синтетичні волокна. Капрон, анід, лавсан, нітрон, спандекс, хлорин, вінол. 
Властивості синтетичних волокон. Пряжа та текстильні нитки. Поняття про пряжу та 
прядіння. Основні види пряжі. Основні види текстильних ниток. Основні властивості 
пряжі та ниток. Дефекти пряжі та ниток. Процес ткацтва. Ткацькі дефекти. 

Оздоблення тканин різного волокнистого складу. Спеціальні види оздоблення 
тканин. Дефекти фарбування та друкування. Склад тканин. Методи визначення 
волокнистого складу тканин. Будова тканин. Класифікація ткацьких переплетень. 
Структура лицьової та зворотної сторін тканин. Властивості тканин. Геометричні, 
механічні, фізичні. Сортність тканин. Загальний порядок визначення сорту тканин. 
Особливості визначення сорту тканин різного волокнистого складу. Асортимент 
тканин. Білизняні тканини, тканинидля суконь та сорочок, костюмні тканини, пальтові 
тканини, плащові та курткові тканини. 

Натуральна шкіра. Штучна шкіра. Загальні відомості про трикотаж. Полотна 
для білизни та виробів верхнього трикотажу. Загальні відомості про неткані 
матеріали. Способи отримання нетканих полотен. Підкладкові тканини. Шовкові, 
віскозні підкладкові тканини. Прокладкові матеріали. Клейові прикладкові матеріали. 
Натуральне та штучне хутро. Утеплювальні матеріали. Синтепон, ватин, тинсулейт. 
Швейні нитки. Виробництво і асортимент ниток різного волокнистого складу. 
Оздоблювальні матеріали. Фурнітура. Вибір матеріалів для пакету швейного виробу 
та його обґрунтування. 

 
Основи швейного виробництва 
Термінологія ручних і машинних швейних робіт. Термінологія операцій волого-

теплового оброблення швейних виробів. Методи з'єднання деталей швейних виробів. 
Ручні стібки і строчки. Машинні стібки і строчки. Машинні шви. Основні етапи 
виготовлення швейних виробів. Загальні відомості про процес виготовлення легкого 
одягу. Показники якості ниткового з'єднання деталей швейних виробів. Обладнання 
для волого-теплового оброблення. Швейне обладнання. Основні робочі органи 
швейних машин (голка, човник, ниткопритягувач, механізм пересування тканини). 

Характеристика операцій підготовки матеріалів до розкроювання. Розкрій 
деталей в умовах індивідуального виготовлення швейних виробів. Методи 
визначення площі лекал у швейній промисловості. Види розкладок лекал.  

Технічні умови розкладки лекал. Раціональна розкладка лекал, раціональна 
ширина тканини, технічні втрати матеріалів.   
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Асортимент постільної та столової білизни, тканини для цієї групи виробів. 

Асортимент сучасного одягу. Функції сучасного одягу та вимоги до нього. Основні 
відомості про силуети, покрої, повздовжнє і поперечне членування плечового та 
поясного одягу. Конструктивна побудова деталей одягу. Деталі швейних виробів та 
зрізи деталей. 

Морфологічна та антропометрична характеристика тіла людини. Пропорції, 
статура та постава людини. Правила вимірювання та запису розмірних ознак тіла 
людини. 

Етапи побудови первинних креслень поясних та плечових виробів. Вихідні дані 
для розробки креслень конструкцій поясних та плечових виробів: розмірні ознаки та 
добавки на вільне облягання. Конструктивні схеми креслень конструкцій плечових і 
поясних виробів. 

Методи розробки конструкцій нових моделей одягу з використанням базових 
основ. Етапи розробки конструкції нової моделі одягу. Аналіз моделі. Критерії вибору 
відповідної базової конструкції, її уточнення та внесення до неї модельних 
особливостей. Техніка переміщення верхньої виточки. Види та прийоми 
конструктивного моделювання. 

Розробка лекал деталей одягу.  
Мета та види ВТО, їх характеристика. Основні етапи ВТО. Характеристика 

обладнання, яке використовується при ВТО. Фізична суть процесу склеювання. Клеї, 
що використовуються для з’єднання деталей одягу, вимоги до клейових матеріалів. 
Види клейових матеріалів, які використовуються при виготовленні одягу. 

Технологія обробки постільної та столової білизни. Види швів, що 
використовують при виготовленні постільної та столової білизни. Технологія пошиття 
фартуха. Види швів, що використовують при обробці деталей фартуха. 

Обробка зрізів, виточок ,зборок, підрізів, кокеток, дрібних деталей легкого 
одягу. Обробка кишень легкого одягу. Види петель та їх обробка. Обробка застібок. 
Обробка комірів та з’єднання їх з горловиною. Обробка рукавів та з’єднання їх з 
проймами. Обробка горловини без коміра та пройм без рукавів. З’єднання ліфу із 
спідницею. Обробка низу суконь та блуз. Кінцева обробка суконь та блуз. 

Обробка жіночих поясних виробів (спідниця, штани). Початкова обробка. 
Обробка кишень. Обробка застібки. Обробка верхнього зрізу та низу брюк. 

 
Технічні види праці 
Педагогіка 

Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. 
Предмет і основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки 
з іншими науками. Завдання педагогіки. Логіка і методика педагогічних досліджень. 

Наукові дослідження  шлях до розв'язання проблем педагогіки. Методологія 
педагогіки. Методи науково-педагогічного дослідження. Етапи педагогічного 
дослідження. Розвиток, виховання і формування особистості. Процес розвитку і 
формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і 
формування особистості. Розвиток і виховання. Діяльність як чинник розвитку 
особистості. Мета виховання. Поняття мети виховання. Завдання основних напрямів 
всебічного розвитку особистості.  

Суть процесу навчання. Поняття дидактики. Процес навчання. Функції процесу 
навчання. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі. Психолого-
педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зміст освіти в 
національній школі.   
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Поняття змісту освіти. Характеристика навчальних планів, програм і 

підручників. Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти. 
Закономірності навчання. Характеристика основних принципів навчання. Поняття 
методів навчання та їх класифікація. Методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Методи 
контролю і самоконтролю у навчанні. Засоби навчання. Використання комп'ютерної 
техніки у навчанні. Вибір методів навчання. Види навчання. Поняття про форми 
організації навчання. Урок як основна форма організації навчання. Підготовка 
вчителя до уроку. Позаурочні форми навчання. Контроль за навчально-пізнавальною 
діяльністю. Суть і основні види контролю успішності учнів. Оцінка результатів 
навчально-пізнавальної діяльності учнів. Вибрані проблеми дидактики. 
Диференційоване навчання в школі. Проблема навчання обдарованих дітей. 
Неуспішність учнів і шляхи її подолання. 

Суть процесу виховання. Процес виховання, його специфіка, компоненти і 
рушійні сили. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. 
Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. Перевиховання: суть, функції, етапи, 
принципи. Результати процесу виховання. Шляхи підвищення ефективності процесу 
виховання. Основні закономірності та принципи виховання. Основні закономірності 
процесу виховання. Характеристика принципів виховання. Основні напрями 
виховання. Розумове виховання. Формування наукового світогляду. Моральне 
виховання. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя. Виховання свідомої 
дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності. Правове виховання. Екологічне 
виховання. Трудове виховання. Економічне виховання. Профорієнтаційна робота в 
школі. Естетичне виховання учнів. Фізичне виховання. Загальні методи виховання. 
Поняття методу та прийому виховання. Характеристика основних груп методів 
виховання. Організаційні форми виховної роботи. Поняття позакласної та 
позашкільної виховної роботи. Масові, групові та індивідуальні форми виховної 
роботи. Позашкільні навчально-виховні заклади.Виховання учнівського колективу. 
Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура. Шляхи згуртування колективу. 
Органи учнівського самоврядування. Виховний вплив колективу.Спільна виховна 
робота школи, сім'ї та громадськості.Завдання, зміст і методика виховання дітей в 
сім'ї. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Види й методи роботи з 
батьками учнів. Залучення громадськості до виховання дітей.Робота класного 
керівника. Завдання і функції класного керівника. Планування роботи класного 
керівника. 

 
Технологія обробки конструкційних матеріалів (металообробка) 

Метали та їх застосування в народному господарстві. Метали та їх сплави. 
Властивості металів. Сплави чорних металів. Кольорові метали та їх сплави. 
Окислення металів та боротьба з корозією. 

Слюсарні роботи. Види слюсарних робіт та їх призначення. Обладнання і 
організація робочого місця слюсаря. Розмітка плоских поверхонь. Рубка металу. 
Різання металу ножицями. Різання металу ножівкою. Правка металу. Вигинання 
металу. Виконання заклепочних з’єднань. Нарізання різьби мітчиками і плашками. 
Загальні відомості про обпилювання металів. Обпилювання заготовок, плоских 
поверхонь, криволінійних поверхонь. Припасування. 

Механічна обробка металів. Основні методи обробки різанням. Основні 
частини і елементи різця, його геометричні параметри. Обробка заготовок на 
токарних верстатах. Обробка отворів на свердлильних верстатах. Обробка заготовок 
на фрезерних верстатах.  
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Технологія заготівельного виробництва. Технологія ливарного виробництва. 

Обробка металів тиском. Зварювальне виробництво. 
 
Технологія обробки конструкційних матеріалів (деревообробка) 

Основи деревознавства: будова дерева та деревини, породи деревини, вади 
деревини, властивості деревини.Матеріали і напівфабрикати з деревини: асортимент 
лісоматеріалів, виробництво пиломатеріалів, сушіння деревини.Навчальні майстерні, 
їх обладнання: устаткування навчальної майстерні, охорона праці та пожежна 
безпека в навчальних майстернях. 

Ручна обробка деревини: основи теорії різання деревини, розмічання в 
столярній справі, пиляння деревини, стругання деревини, довбання долотами та 
різання стамесками, свердління деревини. 

Механічна обробка деревини: деревообробні верстати, обробка деревини на 
круглопилкових верстатах, обробка деревини на фугувальних верстатах, обробка 
деревини на рейсмусових верстатах, обробка деревини на фрезерних верстатах, 
обробка деревини на свердлильних верстатах, токарні верстати і токарна обробки 
деревини. З’єднання деталей із деревини: шипові з’єднання, з’єднання деталей 
цвяхами, шурупами, нагелями, склеювання деревини і деревних матеріалів, 
облицьовування деревини, оздоблення столярних виробів, конструювання і 
виготовлення столярних виробів, технологічний процес виготовлення столярних 
виробів. 

 
Переваги навчанняна кафедрі технологічної та професійної освіти і 

декоративногомистецтва Хмельницького національного університету 

 
 

Запрошуємо вас до нашої студентської родини! 
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