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1. Пояснювальна записка
Фахове

вступне

випробування

проводиться

відповідно

до

наказу

Міністерства освіти і науки України № 84 від 05.02.2007 року „Про
затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України‖ та з метою
визначення рівня теоретичної та практичної підготовки вступників для
подальшого навчання за спеціальністю 073 Менеджмент.
Програму фахового вступного випробування складено у відповідності із
нормативними державними документами, в яких відображено вимоги до
освітньої і професійної підготовки бакалавра з менеджменту, вимоги до його
компетенції, інші соціально важливі властивості та якості.
Програма фахового вступного випробування дозволить виявити перелік
знань, вмінь та навичок вступника, що дозволять йому продовжити навчання за
ступенем ―Бакалавр‖ за спеціальністю 073 Менеджмент.
Фахове вступне випробування є адекватною формою кваліфікаційних
випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої та професійної
підготовки вступників вищих навчальних закладів.
Фахове вступне випробування проводиться у відповідності із дотриманням
таких правил:
- уніфікація умов проведення вимірювань, методик обробки результатів
тестування та форм їхнього подання;
- інформаційна та психологічна підготовка вступників до іспиту;
- дотримання вимог секретності при розмноженні тестових завдань.

2.Форма проведення фахового вступного випробування
Процедура проведення фахового вступного випробування передбачає
проведення письмового завдання. На іспиті кожний вступник групи отримує
бланк для відповіді. Викладач провадить інструктування щодо порядку
заповнення бланка відповіді. У бланку відповіді кожний вступник повинен
зазначити власні реквізити (прізвище, ініціали), дату проведення іспиту.
Атестаційна комісія відкриває конверт з білетами. Отримавши білет, кожний
вступник у бланку відповідей фіксує номер свого варіанту. Вступник підписує
бланк.
Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. Комплект
білетів до іспиту налічує 30 варіантів. Кожен варіант містить три завдання для
перевірки знань з циклу гуманітарної підготовки.

3. Структура та зразок білету
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
На факультет психології, економіки та управління
Для здобуття ступеня бакалавра
За спеціальністю 073 Менеджмент
Форма навчання денна, заочна

Якими є роль і значення мови в сучасному житті?

30 балів

Чому робота менеджера важлива для успішної організації?

40 балів

Що є предметом вивчення психології?

30 балів

Разом 100 балів
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту протокол № 4 від 02.02.2018 р.
Голова атестаційної комісії

_______________
(підпис)

Голова приймальної комісії

Лазаренко Д.О.
(прізвище та ініціали)

_______________

Омельченко С.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

4. Критерії оцінювання
Рівень досягнень

Бал

«Високий»

90-100

Загальні критерії оцінювання
В повному обсязі володіє
вільно

та

аргументовано

матеріалом,

його

викладає,

глибоко та всебічно розкриває зміст питання,
використовуючи

при

цьому

матеріал

обов’язкової та додаткової літератури.
Вміє

самостійно

узагальнювати,

приймати

аналізувати,
певну

позицію,

прагне до роботи з дітьми.
«Добрий»

Достатньо повно володіє матеріалом,

75-89

обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст питання, використовуючи при
цьому матеріал обов’язкової літератури. Але
при

викладанні

достатньої

міркувань

глибини

та

не

вистачає

аргументації,

допускаються при цьому окремі несуттєві
неточності та незначні помилки.
«Задовільний»

60-74

В цілому володіє матеріалом, викладає
його основний зміст, але без глибокого
всебічного

аналізу,

обґрунтування

аргументації, без використання

та

матеріалу

необхідної літератури, допускаючи при цьому
окремі суттєві неточності та помилки.
«Незадовільний»

0-59

Частково володіє матеріалом, не в змозі
викласти зміст питань допускаючи при цьому
суттєві помилки.

5. Перелік питань до фахового вступного випробування
Розділ І “Сучасна українська ділова мова”.
1. Якими є роль і значення мови в сучасному житті?[55,20]
2. Які функції виконує мова в житті людини й суспільства?[55,30]
3. Які стилі сучасної літературної мови ви знаєте?[10,24]
4. Яка царина використовування та призначення розмовного стилю?[10,40]
5. Яка царина використання і призначення публіцистичного стилю
української мови?[10,58]
6. Які основні ознаки й мовні засоби наукового стилю?[10,75]
7.

Яка

царина

використання

та

призначення

офіційно-ділового

стилю?[55,67]
8. Які основні ознаки й мовні засоби офіційно-ділового стилю.[55,110]
9. Що таке документ?[55,93]
10.

Перерахуйте

та

поясніть

загальні

та

специфічні

функції

документу.[10,63]
11. Які вимоги висовують до укладання та оформлення документів?[10,63]
12. У чому полягає відмінність запису чоловічих і жіночих імен
українською мовою від запису російською?[10,123]
13. Які прізвища в українській мові не відміняються?[10,81]
14. За якими правилами слід переносити на інший рядок слова?[55,85]
15. Які знаки пунктуації дозволено переносити на інший рядок?[55,117]
16. Які абревіатури пишемо з великої літери?[10,98]
17. Які абревіатури пишемо з маленької літери?[10,116]
18. Які вимоги висуваються до тексту листа?[55,136]
Розділ ІІ “Етика”.
1. У чому сутність етики і чому знання про неї необхідні для
менеджерів?[33,25]
2. Що таке утилітарний підхід для менеджерів?[33,41]

3. Що таке утилітарний підхід до етики?[30,34]
4. У чому полягає сутність застосування теорії справедливості до
етики?[30,63]
5.Охарактеризуйте основні точки зору на проблему ділової етики.[30,85]
6. Охарактеризуйте стадії морального росту особливості та дайте оцінку, як
вони впливають на етику.[33,78]
7. Які індивідуальні характеристики людини впливають на етику
відносин?[33,91]
8. Якщо організація прагне стимулювати етичну поведінку співробітників,
що повинна включати її програма оцінки показників їх роботи?[33,55]
9. Які програми навчання етиці використовуються організаціями для
стимулювання етичної поведінки службовців.[30,112]
10. В чому полягає етикет ділового мовлення?[33,214]

Розділ ІІІ “Психологія”.
1. Що є предметом вивчення психології?[8,12]
2. Які головні завдання сучасної психології?[ 23,54]
3. Визначити галузі психології.[29,111]
4. Основні методи психології.[34,53]
5. У чому сутність психологічного дослідження?[29,56]
6. Які види експерименту ви знаєте?[23,86]
7. Проаналізуйте взаємозв'язок психології з іншими науками.[8,63]
8. Назвіть ознаки людської свідомості.[34,97]
9. Роль праці у розвитку свідомості.[23,93]
10. Що є джерелами активної особистості?[29,74]
11. Які види діяльності ви знаєте?[34,110]
12. Яке значення діяльності у формуванні особистості?[8,99]
13. Перерахуйте психічні пізнавальні процеси.[29,74]
14. Роль сприймання у житті та діяльності людини.[8,125]

15. Розкрийте практичну роль процесу мислення.[34,134]

Розділ ІV “Логіка”.
1. Предмет і види логіки.[ 41,24]
2. Поняття про мислення.[41,35]
3. Значення логіки.[ 41,30]
4. Загальна характеристика категорії ―поняття‖.[41,27]
5. Обмеження та узагальнення категорії ―поняття‖.[41,43]
6. Основні види та правила визначення поняття.[ 41,50]
7. Загальна характеристика поділу поняття.[ 41,55]
8. Загальна характеристика судження.[ 41,93]
9. Структура судження. Розділеність термінів в судженні.[41,98 ]
10.Загальна характеристика категорії ―простого судження‖.[ 41,110]
11. Структура та види простого категорії ―судження‖.[ 41,116]
12.

Види

складних

суджень.

Визначення

істинності

судження.[41,119 ]
13. Загальна характеристика основних законів логіки.[ 41,62]
14. Закон тотожності.[41,71 ]
15. Закон суперечності.[ 41,82]
16. Закон виключеного третього.[41,138]
17. Закон достатнього обґрунтування.[ 41,146]
18. Дедуктивні та індуктивні умовиводи.[ 41,151]
19. Безпосередні умовиводи.[ 41,171]
20. Простий категоричний силогізм.[ 189]
21. Складні умовиводи.[41,204]
Розділ V “Філософія”.
1. Розкрити сутність основних функцій філософії.[14,21]
2. Чим є філософія у системі культури.[14,23]
3. Визначити методи дослідження у філософії.[14,39]

складного

4. Загальні особливості української філософії.[14,45]
5. Гуманістичні тенденції політичної думки Київської Русі.[14,51]
6. Філософські категоріальні визначення буття.[37,25]
7. Охарактеризувати поняття методу і методології.[37,96]
8.

Окреслити

основні

аспекти

співвідношення

людини

та

суспільства.[37,50]
9. Пояснити глобальні проблеми людства.[14,68]
10. Характерні риси західної цивілізації.[37,74]
11. Охарактеризувати основні риси німецької класичної філософії.[14,75]
12.

Охарактеризувати

матеріалізм

та

ідеалізм

як

філософські

позиції.[37,80]
13. Основні концепції істини.[37,112]
14. Визначити основні причини появи науки.[37,93]
15. Виділити спільне та відмінне між поняттями ―свідомість‖ і
―несвідоме‖.[14,113]
16. Дати визначення поняттям ―культура‖ і ―цивілізація‖.[14,110]
17. Дати характеристику основним законам діалектики.[14,95]
18.

Прокоментувати

сенс

людського

життя

у

філософії

екзистенціалізму.[14,123]
19. Проблема знання, мови, розуміння у філософії.[37,150]
20. Формування науково-філософського поняття ―матерії‖.[37,138]
21. Поняття суб'єкта історичного процесу: індивід, індивідуальність, особа.
[14,120]
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