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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 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного ступеня «молодший спеціаліст» із спорід-

нених 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 освітнього рівня «молодший спеціа-

ліст» споріднених напрямів підготовки. А саме: 

5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» 

5.05010102 «Обслуговування систем баз даних і знань» 

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» 

5.04030101 «Прикладна математика». 

 

2. Методичні рекомендації до проведення фахового випробування  

з інформатики 

 

Мета фахового випробування з інформатики – встановити рівень фахової 

готовності абітурієнта до навчання за освітнім рівнем «бакалавр» згідно із за-

своєною їм освітньо-професійною програмою освітнього рівня «молодший спе-

ціаліст» за напрямом підготовки. 

Фахове випробування з інформатики організує і проводить фахова атеста-

ційна комісія. Фахове випробування проводиться в комп’ютерному класі в пи-

сьмовій або комбінованій формі: завдання виконуються письмово, за потреби – 

на комп’ютері, вказавши в письмовій роботі номер ПК, на якому збережено за-

вдання. Тривалість – 2 год. Білет містить 2 питання. 

Результати фахового випробування з інформатики оцінюється за 100-

бальною шкалою, за якими формується рейтинг абітурієнтів. 
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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. 

 

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. Зміст програми фахового випробування з інформатики для вступу 

на навчання за першим (бакалаврським) освітнім рівнем на основі 

здобутого освітнього ступеня «молодший спеціаліст» із споріднених 

спеціальностей 

Види та властивості інформації. Форми представлення інформації. Коду-

вання інформації. Одиниці виміру інформації. Представлення інформації в 

комп’ютері. Персональні комп’ютери. Архітектура та конфігурація персональ-

ного комп’ютера. Процесори та їх характеристики. Пам’ять, типи пам’яті. При-

строї вводу/виводу. Характеристики комп’ютерів: продуктивність, швидкодія, 

об’єм пам’яті. Загальні принципи побудови ЕОМ. Операційна система та серві-

сні програми. Файлова система. Сервісні операції. Інформаційний обмін між 

програмними продуктами. Технологія OLE. Основні відомості про комп’ютерні 

віруси. Захист від комп’ютерних вірусів. Програмні засоби обчислювальних 

систем. Програма, програмний засіб, програмне забезпечення. Мови та системи 

програмування. 
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Алгоритм, визначення алгоритму, створення алгоритму. Математична мо-

дель, вибір структури даних. Пошук оптимального алгоритму розв’язання за-

дачі. Оцінка та аналіз ефективності алгоритму. Налагодження алгоритму. Реа-

лізація алгоритму мовою програмування. Поняття структури даних. Проста 

змінна. Масив. Стек. Черга. Дек. Зв'язний список. Дерево. Бінарне дерево. 

Хеш-таблиця. Основні поняття методів сортування. Прямі методи сортування. 

Сортування вибором. Сортування обміном. Сортування включенням. Основні 

поняття пошукових алгоритмів. Алгоритм лінійного пошуку. Бінарний пошук. 

Пошук діленням навпіл. Рекурсивні пошукові алгоритми.  

Поняття інформаційної технології та інформаційної системи. Призначення 

та можливості текстового процесора. ІТ обробки числових даних. Пакет Mi-

crosoft Office Word (введення та редагування тексту, робота з таблицями, графі-

чні об’єкти, введення математичних формул та рівнянь). Табличний процесор  

Microsoft Office Excel (опрацювання числової і графічної інформації, редагу-

вання діаграм). Мультимедіа, засоби мультимедійних технологій. Програма 

створення презентацій Microsoft Office PowerPoint. Комп’ютерна графіка, види, 

області застосування. Графічні редактори. Формати графічних файлів.  

Типи та призначення баз даних. Поняття системи управління базою даних 

(СУБД). Microsoft Office Access як СУБД реляційного типу (створення бази да-

них, засоби створення таблиць, сортування, пошук, заміна, фільтрація даних в 

таблиці, створення запитів, форм і звітів). 

Комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж. Архітектура 

комп’ютерних мереж. Типи комп’ютерних мереж та їх характеристики. Струк-

тура комп’ютерних мереж. Топологія мережі. Методи комутації. Мережеві опе-

раційні системи. Функціональні компоненти мережевої операційної системи. 

Програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Функції протоколів ТСР/ІР. ІР-

адреси. Структура, принципи будови та конфігурації локальних мереж. Спільне 

використання ресурсів в мережі. Доменні імена. Необхідність захисту інформа-

ції в мережі. Мережеві служби та сервіси. 

 

5. Перелік питань фахового випробування з інформатики  

для навчання за першим (бакалаврським) освітнім рівнем   

 

1) Дайте визначення інформації, інформатики та інформаційної технології. 

Охарактеризуйте види та властивості інформації, форми представлення ін-

формації в комп’ютері. 

2) Проаналізуйте класифікацію комп'ютерних систем, їх складових. 

3) Наведіть архітектуру персонального комп'ютера, охарактеризуйте складові 

та їх призначення. 

4) Дайте визначення програмних засобів обчислювальних систем, 

комп’ютерній програмі, програмному засобу, програмному забезпеченню. 
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5) Дайте визначення операційної системи, охарактеризуйте її призначення, 

типи, функції. 

6) Обґрунтуйте функції операційної системи як системи управління ресурса-

ми та пам'яттю. 

7) Охарактеризуйте призначення та функції мережевої операційної системи, 

її функціональні компоненти. 

8) Дайте визначення комп’ютерного вірусу, охарактеризуйте методи захисту 

від комп’ютерних вірусів. 

9) Охарактеризуйте принципи стиснення інформації, створення архівних 

файлів, добування файлів з архіву. 

10) Назвіть базові структури алгоритмів та дайте їм визначення. Поясніть осо-

бливості кожної з базових структур алгоритмів. Наведіть приклад реаліза-

ції різних структур алгоритмів. 

11) Дайте визначення структури даних «стек». Наведіть приклад алгоритму 

запису елемента у стек. 

12) Дайте визначення структури даних «черга». Наведіть приклад алгоритму 

читання елемента з черги. 

13) Дайте визначення структури даних «зв’язний список». Обґрунтуйте ефек-

тивність використання вказівників для організації зв’язного списку, наве-

діть приклад. 

14) Дайте визначення пошукових алгоритмів. Визначте основні принципи, на 

яких базується розробка пошукових алгоритмів.  

15) Сформулюйте задачу пошуку заданого елемента у впорядкованому масиві. 

Запишіть і продемонструйте на прикладі алгоритм бінарного пошуку. Дай-

те оцінку ефективності роботи бінарного пошукового алгоритму, врахуйте 

випадок існування кількох шуканих елементів у заданій послідовності. 

16) Сформулюйте класичну задачу сортування одновимірного масиву. Запи-

шіть і продемонструйте на прикладі алгоритм, що реалізує сортування од-

новимірного масиву методом прямого вибору. 

17) Наведіть приклад одновимірного масиву і поясніть покрокову роботу ал-

горитму його впорядкування методом включення. Оцініть ефективність 

роботи алгоритму. 

18) Охарактеризуйте призначення та можливості текстового процесора Mi-

crosoft Office Word. Наведіть приклад опрацювання текстової інформації із 

застосуванням можливостей пакету. 

19) Охарактеризуйте призначення та можливості табличного процесора Mi-

crosoft Office Excel щодо опрацювання числових даних у формі таблиць. 

Наведіть приклад опрацювання набору числових даних. 

20) Охарактеризуйте можливості табличного процесора Microsoft Office Excel 

щодо опрацювання числових даних у формі графіків і діаграм. Наведіть 

приклад графічного представлення набору числових даних. 

21) Охарактеризуйте та продемонструйте на прикладі роботу з текстовою ін-
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формацією в програмі Microsoft Office Excel.  

22) Дайте визначення мультимедійної технології, охарактеризуйте засоби му-

льтимедійних технологій. Наведіть приклади. 

23) Охарактеризуйте призначення та можливості програми Microsoft Office 

PowerPoint. Наведіть приклад створення та демонстрації презентації із за-

стосуванням можливостей пакету. 

24) Назвіть типи комп’ютерних графічних зображень, проаналізуйте принципи 

та особливості їх створення.  

25) Дайте визначення формату графічних файлів, проаналізуйте формати раст-

рових і векторних графічних файлів. 

26) Охарактеризуйте основні засоби роботи із растровим зображенням в редак-

торі. Наведіть приклад із використанням будь-якого растрового графічного 

редактора 

27) Охарактеризуйте основні засоби створення та редагування векторного ри-

сунку в редакторі. Наведіть приклад із використанням будь-якого вектор-

ного графічного редактора. 

28) Проаналізуйте основні типи, призначення, принципи створення та власти-

вості баз даних. Проаналізуйте призначення та основні задачі СУБД. 

29) Охарактеризуйте СУБД Microsoft Access як базу даних реляційного типу. 

Наведіть функції та властивості таблиць і продемонструйте на прикладах 

методи і засоби їх створення. 

30) Дайте визначення форми СУБД Microsoft Access, поясніть її призначення, 

функції та властивості. Наведіть приклад створення форм різними спосо-

бами. 

31) Дайте визначення запиту у базі даних, поясніть на прикладах його призна-

чення, функції, структуру та властивості.  

32) Дайте визначення звіту у базі даних, поясніть на прикладах його призна-

чення, функції, структуру та властивості. 

33) Поясніть призначення та основні можливості використання SQL. Охарак-

теризуйте команди SQL для створення/редагування баз даних і таблиць. 

34) Дайте визначення комп’ютерної мережі, її призначення. Наведіть класифі-

кацію комп’ютерних мереж. Топології локальних мереж, їх переваги і не-

доліки. 

35) Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах. Охарактеризуйте 

методи комутації в комп’ютерній мережі. Поясніть принципи спільного 

використання ресурсів в мережі. 

36) Проаналізуйте склад та функції програмного забезпечення комп’ютерних 

мереж.  

37) Проаналізуйте функції протоколів ТСР/ІР. Адресація в мережах. ІР-адреси. 

Доменні імена. 
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