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1. Пояснювальна записка 

 

Програма фахового випробування з інформатики для навчання за першим 

(бакалаврським) освітнім рівнем галузі знань 12 «Інформаційні технології» 

спеціальностей 125 «Кібербезпека» (на основі здобутого освітньо-квалі-

фікаційного ступеня «молодший спеціаліст» із споріднених спеціальностей) є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, в 

якому визначається: 

- рівні оцінювання знань і умінь абітурієнтів; 

- зміст програми фахового випробування з інформатики; 

- перелік питань до фахового випробування з інформатики для навчання за 

освітнім рівнем «бакалавр». 

Програма розроблена кафедрою інформаційних технологій і математичних 

дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління відповідно до 

Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2018 ро-

ці, базується на змісті і вимогах освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми фахівця ОКР «молодший спеціаліст» спорідне-

них напрямів підготовки.  

 

2. Методичні рекомендації до проведення фахового випробування  

 

Мета фахового випробування – встановити рівень фахової готовності абі-

турієнта до навчання за освітнім рівнем «бакалавр» згідно із засвоєною їм осві-

тньо-професійною програмою ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підго-

товки. 

Фахове випробування організує і проводить фахова атестаційна комісія. 

Фахове випробування проводиться в формі письмових відповідей на питання 

білету. Тривалість - 2 год., білет містить три питання. Результати фахового ви-

пробування оцінюється за 100-бальною шкалою, за якими формується рейтинг 

абітурієнтів. 

 

3. Критерії оцінювання знань і умінь вступників 

 

Кількість балів 

(max – 100) 
Критерії 

 

 

90 – 100 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міс-

титься в основних і додаткових рекомендованих джерелах; вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і роз-

витку, чітко і лаконічно; логічно і послідовно відповідати на пос-

тавлені запитання; вміння застосовувати теоретичні положення під 

час розв'язання практичних задач. 

 

82 – 89 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, аргуме-

нтовані відповіді на поставлені запитання; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язування практичних задач. 
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75 – 81 

Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, аргументо-

вані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні 

неточності; вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв'язання практичних задач. 

 

69 – 74 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних поло-

жень при розв’язанні практичних задач. 

 

60 – 68 

Виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або 

мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викла-

дання, за слабке застосування теоретичних положень при 

розв’язанні практичних задач. 

 

1 – 59 

Виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, 

істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися 

під час розв'язання практичних задач, незнання основних фунда-

ментальних положень. 

 

4. Перелік питань фахового випробування для вступу на навчання  

за першим (бакалаврським) освітнім рівнем на основі здобутого  

освітнього ступеня «молодший спеціаліст» із споріднених спеціальностей 

 

ПИТАННЯ 1 

 

1. Основні уявлення про інформаційне суспільство. Визначення інформацій-

ного суспільства 

2. Правові основи інформаційної безпеки. 

3. Поняття інформаційної технології: визначення, інструментарій, складові ча-

стини інформаційної технології.  

4. Роль і значення інформаційних революцій.  

5. Наукові засади інформаційної культури.  

6. Класифікації інформаційних систем: за ступенем автоматизації; за характе-

ром використання інформації; за сферою застосування 

7. Вплив інформатизації на розвиток суспільства: процес інформатизації сус-

пільства, результати інформатизації суспільства.  

8. Основи теорії та концепція інформаційного суспільства. Програма вхо-

дження в інформаційне суспільство.  

9. Інформаційна технологія оброблення даних. Її призначення та основні ком-

поненти (збирання даних, оброблення даних, зберігання даних, створення 

звітів).  

10. Інформаційні ресурси (матеріальні, природничі, трудові, фінансові, енерге-

тичні): поняття, визначення, склад та види ІР.  

11. Визначення та структура інформатики: теоретична інформатика; кібернети-

ка; програмування штучний інтелект; інформаційні системи.  

12. Загальні відомості про інформаційні системи: визначення; етапи розвитку та 

процеси в інформаційній системі.  

13. Інформаційні продукти й послуги: визначення; джерела та класифікація  
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14. Структура та класифікація інформаційних систем. Узагальнена структура 

інформаційної системи.  

15. Автоматизація інформаційних процесів у офісі: призначення; основні ком-

поненти (база даних, текстовий редактор, електронна і аудіопошта, таблич-

ний процесор, електронний календар, телеконференції тощо).  

16. Захист персональної інформації (персональних даних).  

17. Система класифікації об’єктів: ієрархічна, фасетна та дескрипторна система 

класифікації.  

18. Інформаційна технологія прийняття рішення: призначення; основні компо-

ненти (база даних, база моделей, система управління базою даних, система 

управління базою моделей, система управління інтерфейсом між користува-

чем і комп’ютером).  

19. Поняття інформаційної культури. Визначення інформаційної культури сус-

пільства. 

20. Міри інформації та їх класифікація: синтаксична міра інформації; семанти-

чна міра інформації; прагматична міра інформації.  

 

ПИТАННЯ 2 

 

1. Призначення підсистем інформаційного, технічного, математичного, програ-

много, організаційного та правового забезпечення інформаційної системи.  

2. Роль засобів масової інформації у процесі інформатизації суспільства. 

3. Ринок інформаційних продуктів і послуг: призначення і структура ринку; 

поняття про бізнес інформаційних продуктів і послуг.  

4. Етапи розвитку інформаційних технологій: за видом завдань і процесів обро-

блення інформації; відносно проблем інформатизації суспільства; відносно 

переваг, що надає комп’ютерна технологія; залежно від виду інструментарію. 

5. Інфраструктура інформаційного суспільства. Національна і глобальна інфо-

рмаційні інфраструктури. 

6. Право на інтелектуальну власність.  

7. Форми адекватності інформації: синтаксична; семантична; прагматична. 

8. Інформаційна культура спеціаліста в галузі інформаційної безпеки. 

9. Класифікація й кодування інформації.  

10. Поняття та методика інформаційно-аналітичної роботи: логіка процесу дос-

лідження; закони та правила логіки. 

11. Основні положення правових засад інформаційної культури. 

12. Загальні основи комунікавістики: предмет; метод дослідження; основи кон-

тент-аналізу.  

13. Система кодування: поняття про систему кодування;  класифікаційне коду-

вання; реєстраційне кодування. 

14. Поняття інформаційної економіки. 

15. Класифікація інформації за: місцем виникнення;  способом відображення; 

стабільністю інформації; функціями управління.  

16. Проблеми використання інформаційних технологій: старіння інформаційної 

технології та вибір варіантів їх упровадження в організації. 
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17. Інформаційна індустрія: індустрія змісту; індустрія розповсюдження інфор-

мації; індустрія оброблення змісту. 

18. Правове регулювання Інтернету  

19. Поняття та класифікація інформаційних систем за ознакою структурованос-

ті завдань: сповна та часткова структурованість 

20. Основні положення культурологічних аспектів інформаційного суспільства: 

культура споживання інформації, культура ведення бізнесу, культура праці, 

культура виробництва, культура освіти, культура відносин держави і грома-

дян, культура мови в інформаційному суспільстві. 

 

ПИТАННЯ 3 

 

1. Право на інформацію 

2. Основні принципи створення і використання інформаційної системи організації.  

3. Інформація та дані. 

4. Класифікація інформаційних систем за функціональною ознакою й рівнями 

управління. 

5. Інформаційна технологія управління: призначення і  основні компоненти.  

6. Якість інформації. 

7. Загальна характеристика інформаційних технологій. 

8. Зміст інформаційно-аналітичної роботи: інформаційна робота; аналітична 

робота; основні етапи інформаційно-аналітичної роботи.  

9. Способи оцінки інформації: оцінка джерел інформації; принципи оцінки та 

аналізу інформації. 

10. Інформаційна технологія експертних систем: призначення та основні скла-

дові (інтерфейс користувача, база знань, інтерпретатор, модуль створення 

системи) 

11. Розвиток інформаційної інфраструктури України.  

12. Інформаційна культура спеціаліста в галузі інформаційної безпеки. 

13. Основи роботи з джерелами інформації: планування роботи; пошук інфор-

мації; методи вивчення документальних джерел;  техніка вивчення докуме-

нтів; фіксування інформації 

14. Проблемні питання входження України в інформаційне суспільство.  

15. Захист персональної інформації (персональних даних).  

16. Класифікація інформації за: місцем виникнення; способом відображення; 

стабільністю інформації; функціями управління.  

17. Проблема удосконалення інформаційного законодавства.  

18. Основні положення правових засад інформаційної культури. 

19. Загальна характеристика інформаційних технологій. 

20. Проблема інформатизації органів державної влади.  
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