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ПЕРЕДМОВА
Мета

фахового

випробування

(співбесіди

з

фаху)

полягає

в

комплексній перевірці знань абітурієнтів, отриманих ними в результаті
вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою
та навчальними планами відповідних спеціальностей напрямів підготовки
молодших спеціалістів: 5.13010101 - соціальна робота; 5.01010201 початкова освіта; 5.01010101 - дошкільна освіта; 5.03050201- інформаційна
діяльність підприємства; 5.01010601 - соціальна педагогіка; 5.02010501 діловодство; 5.03040101 - правознавство; 5.03050601 - прикладна статистика;
5.03050701 - маркетингова діяльність; 5.07010103 - організація перевезень і
управління на залізничному транспорті; 5.03050802 - оціночна діяльність;
5.03050702 - комерційна діяльність; 5.03051001 - товарознавство та
комерційна діяльність; 5.03050401 - економіка підприємства; 5.14010202 організація

обслуговування

населення;

5.03060102

-

організація

обслуговування на транспорті; 5.03060101 - організація виробництва;
5.14010101

-

готельне

обслуговування;

5.14010102

-

ресторанне

обслуговування; 5.14010301 - туристичне обслуговування; 5.02010201 бібліотечна справа; 5.01010301 - технологічна освіта; 5.03030301 - видавнича
справа та редагування.
Абітурієнт під час фахового випробування (співбесіди з фаху) повинен
продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та
знання щодо узагальненого об’єкта дослідження і здатність вирішувати
типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад. Фахове
випробування базується на матеріалах з дисципліни «Соціологія».

МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Визначення рівня підготовки абітурієнтів з метою проведення
конкурсного відбору для навчання в Одеській національній академії зв’язку
ім. О.С. Попова (далі: Академія) за відповідною спеціальністю.
ФОРМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з чинними «Правилами прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2017р.», для охочих продовжити навчання
за ступенем бакалавра на основі неповної вищої освіти передбачено
обов’язкове складання фахового випробування (співбесіди) з фахової
дисципліни. Нижче наведена структура даного випробування та навчальні
матеріали, які рекомендовані для опрацювання в ході підготовки до нього.
Фахове випробування складається з трьох теоретичних питань, перелік яких
наведено в Додатку 1.
1. Перелік питань складено відповідно до рівня спорідненості,
отриманої абітурієнтом, спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста при вступі на другий курс навчання
(з нормативним терміном навчання) до Академії згідно Додатку 3 «Правил
прийому до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова у
2017р.».
2. Абітурієнту пропонується три запитання для співбесіди з фаху, які
взято з відповідної навчальної програми дисципліни відповідно до програми
підготовки молодших спеціалістів вище перелічених спеціальностей, які
визначені згідно вступу абітурієнта на відповідний другий курс навчання.
3. Перелік запитань, покладених в основу фахового випробування
наведено в Додатку 1 з урахуванням вступу абітурієнта на другий курс
навчання та представлено у відповідному розділі на сайті Академії
(www.onat.edu.ua).
4. При оцінюванні знань абітурієнта під час фахового випробування
(співбесіди з фаху) згідно «Правил прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2017р.» використовується 12-ти бальна
система оцінки. Максимальна кількість балів, яку можна набрати під час
фахового випробування становить 12 балів. Оцінка «відмінно» відповідає 1012 балам, оцінка «добре» − 7-9 балам, оцінка «задовільно» − 4-6 балам, при
отриманні менш ніж 3 бали абітурієнт отримує оцінку «незадовільно».

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вихідними критеріями для оцінки знань абітурієнтів є такі:
-

оцінку «відмінно» (10-12 балів) абітурієнт отримує, якщо він,

працюючи над відповідями, в межах встановленого для підготовки часу,
обґрунтовано та правильно виразив власну думку, що не суперечить
теоретичному матеріалу з відповідної дисципліни; не зробив жодної помилки
при формулюванні відповідей; чітко, зв’язано, логічно і зрозуміло побудував
свої відповіді, а також може впевнено, без жодних складнощів, давати
пояснення представнику комісії під час співбесіди на всі поставлені
додаткові питання в межах отриманих запитань для співбесіди;
-

оцінку «добре» (7-9 балів) абітурієнт отримує, якщо він, працюючи

над відповідями в межах встановленого для підготовки часу, правильно
виразив власну думку, що не суперечить теоретичному матеріалу з
відповідної дисципліни; зробив незначні помилки при формулюванні
відповідей; не завжди чітко, зв’язано, логічно і зрозуміло побудував свої
відповіді, але певною мірою може невимушено, без жодних складнощів,
вільно дати пояснення представнику комісії під час співбесіди на всі
додаткові питання в межах отриманих запитань для співбесіди;
-

оцінку «задовільно» (4-6 бали) абітурієнт отримує, якщо він,

працюючи над відповідями в межах встановленого для виконання часу,
намагався виразити власну думку, що не суперечить теоретичному матеріалу
з відповідної дисципліни; зробив певною мірою критичні помилки при
формулюванні відповідей; не завжди зв’язано, логічно і зрозуміло побудував
свої відповіді; не певною мірою може дати пояснення своїх відповідей на
запитання представнику комісії під час співбесіди;
-

оцінку «незадовільно» (менше 3 балів) абітурієнт отримує, якщо

він не може дати відповіді в межах встановленого для виконання часу;
припускає грубі помилки у відповідях, які не відповідають змісту
теоретичного матеріалу з відповідної дисципліни та не дає представнику
комісії відповідей на жодне з додаткових запитань.

Додаток 1
Перелік запитань до вступних випробувань для осіб, що виявили
бажання продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра
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Поняття соціології. Предмет, об’єкт соціології.
Соціально-філософські передумови соціології.
Становлення соціології як науки.
Розвиток соціологічної думки Росії.
Розвиток соціології в Україні.
Зв’язок соціології з іншими науками про суспільство.
Соціологія і філософія.
Структура соціологічного знання.
Функції соціології і її роль у розвитку суспільства.
Методологічні стратегії (парадигми) дослідження.
Основні поняття в соціологічних дослідженнях.
Етапи та методи дослідження.
Соціальна структура суспільства (статуси, ролі, групи, інститути).
Характеристика соціальних спільнот.
Класифікація соціальних груп. Референтні групи.
Групова динаміка.
Соціальна організація.
Підстави та критерії стратифікації.
Економічна та політична стратифікація.
Соціальне розшарування в сучасному українському суспільстві.
Характеристика соціальних інститутів.
Особистість як суб’єкт соціальної взаємодії.
Основи соціалізації.
Соціалізація протягом життєвого циклу.
Компоненти культури (норми, цінності, символи та мова).
Культурна еволюція.
Єдність і розмаїття культур.
Сутність девіації як соціального явища.
Соціологічні теорії девіації.
Фактори та форми соціальних змін.
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