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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою вступного випробування є перевірка теоретичних знань вступником
основних тем фахових дисциплін, основних інформатичних понять, формулювань
їх визначень, передбачених програмою, умінь використовувати теоретичні знання
для розвʼязування практичних завдань, вмінь точно і стисло висловлювати думку
в усному і письмовому викладі, використовувати відповідну символіку мов
програмування, розвʼязувати завдання за розділами програми.
Абітурієнт повинен знати:
– основні поняття інформатики та її місце у системі наук;
– класифікацію компʼютерів;
– архітектуру компʼютера;
– системи опрацювання текстових та графічних даних;
– основні принципи функціонування архітектури компʼютера;
– історію розвитку компʼютерної архітектури;
– основи алгоритмізації та програмування;
– зміст основних документів державного стандарту професійної освіти,
сучасні, системи, за якими побудовані навчальні програми для ПТНЗ;
– зміст і специфіку організації навчального процесу в різних типах
навчальних закладів освітньої галузі;
– принципи аналізу і розробки навчально-програмної документації;
– характер і зміст роботи вчителя щодо організації, планування і навчальнометодичного забезпечення професійного навчання учнів у закладах освіти;
– методи стимулювання, мотивації, оцінювання і діагностування навчальновиховної діяльності учнів;
– зміст, форми і організації виховної і позакласної роботи
Абітурієнт повинен вміти:
– аналізувати архітектурні особливості компʼютера;
– будувати прості, базові та класичні алгоритми та програми на їх основі.
– аналізувати чинну нормативну і навчально-програмну документацію для
організації навчально-вихованого процесу у різних навчальних закладах;
– здійснювати проектування навчального процесу з урахуванням специфіки
навчального закладу і навчального курсу;
– добирати і впроваджувати дидактичний матеріал і педагогічні програмні
засоби, адекватні навчальній меті курсу;
– організовувати проектно-технологічну діяльність учнів ПТНЗ;
– поєднувати навчання, виховання і розвиток учнів у процесі урочної і
позакласної роботи з професійного навчання з компʼютерних технологій;

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
Рівень
Початковий

Бали
106-111,4

112-117,4

118-123,4

Середній

124-132,6

133,5142,1

Характеристика усних відповідей
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на
рівні розпізнання окремі елементи навчального
матеріалу та виконує зі значними труднощами окремі
елементи практичних завдань. Під час відповіді і при
виконанні практичних завдань припускається суттєвих
помилок.
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на
рівні розпізнання окремі фрагменти навчального
матеріалу та неусвідомлено виконує окремі фрагменти
практичних завдань. При відповіді і виконанні
практичних завдань припускається помилок.
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює
фрагменти навчального матеріалу та неусвідомлено
виконує частину практичних завдань. При відповіді і
виконанні практичних завдань припускається суттєвих
поміток.
Учень (слухач) на рівні запамʼятовування без розуміння
відтворює навчальний матеріал та виконує практичні
завдання з допомогою викладача. Має значні труднощі
при аналізі та порівнянні. Недостатньо усвідомлено
користується технічною та конструкторськотехнологічною документацією. При відповіді та
виконанні практичних завдань припускається значної
кількості помилок, які самостійно виправити не може.
Учень (слухач) на рівні запамʼятовування без
достатнього розуміння відтворює основи положення
навчального матеріалу та виконує практичні завдання з
частковою допомогою викладача. З помилками дає
визначення основних понять. Може частково
обґрунтувати і проаналізувати свою відповідь.
Недостатньо усвідомлено користується технічною і
конструкторсько-технологічною документацією. При
відповіді та виконанні практичних завдань
припускається помилок, які самостійно виправити не
може.

Достатній

143-151,6

Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює
основний навчальний матеріал та виконує практичні
завдання з епізодичною допомогою викладача. З
окремими помилками дає визначення основних понять.
Може частково аналізувати навчальний матеріал,
порівнювати і робити висновки. Користується окремими
видами технічної і конструкторсько-технологічної
документації. При відповіді та виконанні практичних
завдань припускається помилок, які може частково
виправити.

152,5161,1

Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть
основних положень навчального матеріалу та застосовує
його при виконанні практичних завдань в типових
умовах. Дає визначення основних понять, аналізує,
порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому
правильна, але містить і недостатньо обґрунтована.
Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом
(послідовність дій) з консультативною допомогою
викладача. Користується довідковою інформацією,
технічною і конструкторсько-технологічною
документацією. При відповіді та виконанні практичних
завдань припускається несуттєвих помилок, які
частково виправляє.
Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює
основний навчальний матеріал та застосовує його при
виконанні практичних завдань в типових умовах
(стандартних ситуаціях). Дає визначення основних
понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її
звʼязок з обраною професією та робить висновки.
Відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо
обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим
алгоритмом з консультативною допомогою викладача.
Усвідомлено користується довідковою інформацією,
технічною та конструкторсько-технологічною
документацією. При відповіді та виконанні
практичних завдань припускається несуттєвих
помилок, які частково виправляє.

162-170,5

171,5-180

Високий

181-189,5

Учень (слухач) володіє основним навчальним
матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та
застосовує його при виконанні практичних завдань як
у типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає
визначення основних понять, аналізує, порівнює і
систематизує інформацію, встановлює звʼязок з
обраною професією та робить висновки. Його
відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо
обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим
алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено
користується додатковою інформацією, технічною та
конструкторсько-технологічною документацією. При
відповіді та виконанні практичних завдань
припускається несуттєвих помилок, які може
виправити.
Учень (слухач) уміє усвідомлено засвоювати нову
інформацію в обсязі, що передбачений програмою.
Володіє глибокими, міцними знаннями навчального
матеріалу та здатний їх правильно використовувати
для виконання практичних завдань. Відповідь учня
(слухача) повна, правильна, логічна, містить аналіз і
систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та
міжпредметні звʼязки, робить аргументовані висновки
з незначно консультацією викладача. Вміє самостійно
користуватися джерелами інформації. Учень (слухач)
самостійно й правильно застосовує довідкову
інформацію, технічну та конструкторськотехнологічну документацію. Практичні завдання
виконує в цілому правильно в повному обсязі як з
використанням типового алгоритму, так і в дещо
змінених умовах. При відповіді та виконанні
практичних завдань припускається окремих
неточностей, які може виправити самостійно. Виявляє
пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової
техніки і технології.

190,5-199

Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями
навчального матеріалу в повному обсязі та здатний їх
ефективно використовувати для виконання всіх
передбачених навчальною програмою практичних
завдань. Відповідь учня (слухача) повна, правильна,
логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення
навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити й
користуватися джерелами інформації оцінювати
отриману інформацію. Встановлює причиннонаслідкові та міжпредметні звʼязки. Робить
аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено
застосовує всі види довідкової інформації, технічної та
конструкторсько-технологічної документації в межах
навчальної програми. Може самостійно складати
окремі її види. Практичні завдання виконує правильно,
у повному обсязі як з використанням типового
алгоритму, так і за самостійно розробленим
алгоритмом. При відповіді та виконанні практичних
завдань припускається незначних неточностей, які
самостійно виявляє та виправляє. Виявляє
пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової
техніки і технології.

200

Учень (слухач) володіє системними знаннями
навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для
виконання практичних завдань, що передбачені
навчальною програмою. Відповідь учня (слухача)
повна, правильна, логічна, містить аналіз,
систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно
знаходити і користуватися джерелами інформації,
оцінювати отриману інформацію. Встановлює
причинно-наслідкові та міжпредметні звʼязки. Робить
аргументовані висновки.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
1. Розкрити багаторівневу структуру організації компʼютерної системи.
2. Сформулювати архітектурні принципи Джона фон Неймана. Дати
порівняльну характеристику неймановських і неймановських архітектур
компʼютера.
3. Інформаційно-логічні основи побудови обчислювальних машин.
4. Електронні і логічні схеми окремих базових компонент компʼютера.
5. Розкрити функціонально-структурну систему організації компʼютера.
6. Класифікація мікропроцесорів. Ефективні технології в мікропроцесорі.
7. Охарактеризувати класифікації системних плат, їх характеристики. Дати
характеристику чипсету. Функціональна схема чипсета.
8. Охарактеризувати внутрішню памʼять компʼютера. Сформулювати принципи
функціонування памʼяті.
9. Охарактеризувати зовнішні запамʼятовуючі пристрої.
10. Дати характеристику інтерфейсної системи компʼютера.
11. Охарактеризувати відеотермінальні пристрої.
12. Охарактеризувати зовнішні пристрої.
13. Охарактеризувати мультимедійні пристрої. Портативні компʼютери.
14. Класифікація програмного забезпечення.
15. Дати порівняльну характеристику операційних систем.
16. Програми обслуговування дисків (форматування, дефрагментація, перевірка).
17. Розкрити основне призначення і функціональні можливості графічних
редакторів різних типів.
18. Розкрити основне призначення і функціональні можливості текстових
редакторів.
19. Розкрити основне призначення і функціональні можливості табличних
процесорів.
20. Розкрити основне призначення і функціональні можливості систем створення
презентацій. Створення презентацій засобами PowerPoint.
21. Дати характеристику компʼютерним мережам. Локальна компʼютерна
мережа. Топології зʼєднання компʼютерів у мережу.
22. Дати поняття архітектури компʼютерної мережі та принципів її роботи.
Протоколи компʼютерної мережі.
23. Розкрити поняття «апаратне забезпечення» і «програмне забезпечення»
компʼютерних мереж.
24. Історія створення Інтернет. Призначення Інтернет. Інтернет-технології.
25. Основи адресації в глобальній мережі Інтернет.
26. Дати характеристику основним послугам Інтернет. Основні засади роботи з
електронною поштовою скринькою.
27. Розкрити поняття «алгоритм», «виконавець алгоритму». Охарактеризувати
різні способи подання алгоритму. Визначити властивості алгоритму.
28. Розкрити сутність базових і класичних алгоритмічних структур. Навести
приклади.

29. Дати характеристику графічному способу представлення алгоритмів. Основні
елементи блок-схем, їх призначення.
30. Розкрити значення поняття «мова програмування». Сутність і призначення
мова програмування. Розкрийте поняття "транслятор", "інтерпретатор",
"компілятор".
МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
1. Тлумачення поняття "інформація". Формування понять "сигнал",
"повідомлення", "шум", "інформація".
2. Формування уявлення про способи подання інформації.
3. Формування уявлення про носії та способи вимірювання інформації.
4. Формування уявлення про види інформації.
5. Формування уявлення про кодування інформації.
6. Ознайомлення учнів з алгоритмами перетворення чисел у різних системах
числення.
7. Методика вивчення інформаційних процесів.
8. Формування уявлення про сутність інформаційних процесів.
9. Формування уявлення про структуру і основні елементи інформаційних
систем.
10. Формування уявлення про функції зворотного зв'язку, процеси передачі
інформації, лінії зв'язку.
11. Формування уявлення про одиниці вимірювання інформації, ємність
запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера.
12. Мова як спосіб представлення інформації, особливості і переваги
представлення інформації у двійковій системі, типи величин.
13. Формування в учнів уявлень про системи числення.
14. Методика формування навичок роботи з носіями інформації.
15. Методика формування навичок роботи із засобами захисту інформації.
16. Методика вивчення пристроїв комп'ютера: уявлення про функціональну
організацію комп'ютера і загальні принципи роботи його основних пристроїв і
периферії.
17. Ознайомлення учнів з принципом автоматичного виконання програм,
основними компонентами програмного забезпечення комп'ютера.
18. Формування в учнів поняття "файл".
19. Формування в учнів поняття "операційна система".
20. Формування в учнів уявлень про модульність операційної системи.
21. Формування в учнів уявлень про структуру завантажувального диска.
22. Формування в учнів уявлень про файлову систему.
23. Методика навчання пошуку інформації при вивченні операційної системи.
24. Методика навчання основних технологій копіювання та переміщення об'єктів
в операційній системі Windows.
25. Методика вивчення інтерфейсної частини операційної системи Windows.
26. Формування в учнів уявлень про особливості растрової та векторної графіки.

27. Формування уявлення про текстові процесори. Основна мета вивчення
текстових редакторів.
28. Вивчення основних можливостей використання текстового редактора MS Word.
29. Формування в учнів уявлень про "стиль" при вивченні текстових редакторів.
30. Формування навичок редагування та форматування тексту.
31. Формування в учнів навичок роботи з таблицями в текстових редакторах.
32. Формування в учнів навичок роботи з графічними об'єктами.
33. Формування в учнів навичок роботи з посиланнями при вивченні текстових
редакторів.
34. Формування в учнів навичок підготовки документу до друку і друкування.
35. Формування уявлення про електронні таблиці. Основна мета вивчення
електронних таблиць.
36. Формування в учнів уявлень про основні можливості електронних таблиць.
37. Методика ознайомлення учнів з інтерфейсом табличного процесора MS Excel.
38. Формування в учнів навичок введення, редагування, пошуку інформації при
вивченні електронних таблиць.
39. Формування в учнів навичок використання ділової графіки в MS Excel.
40. Формування в учнів навичок організації обчислень в електронних таблицях.
41. Формування уявлення про типи посилань та їх використання в MS Excel.
42. Формування уявлень і навичок роботи зі списками в MS Excel.
43. Формування уявлень про структуру листка MS Excel.
44. Формування уявлень і навичок створення звітних таблиць в MS Excel.
45. Формування уявлення про бази даних та СУБД. Основна мета вивчення СУБД.
46. Формування в учнів поняття "моделі даних".
47. Методика ознайомлення учнів із СУБД Access. Основні поняття СУБД.
48. Формування уявлення про таблиці бази даних.
49. Методика проектування бази даних.
50. Формування уявлення про запити та їх організацію при вивченні СУБД.
51. Формування навичок створення форм в СУБД Access.
52. Методика ознайомлення учнів з поняттям моделі.
53. Методика побудови математичної моделі.
54. Формування поняття алгоритму.
55. Ідеї та методи структурного програмування.
56. Навчальна алгоритмічна мова. Її переваги і недоліки.
57. Методика навчання учнів загальних методів розв'язування задач з
використанням комп'ютера.
58. Формування поняття "програми" та "мови програмування". Класифікація мов
програмування. Поняття "транслятор".
59. Методика навчання учнів елементів логіки. Методика навчання учнів
візуальних мов навчання.
60. Вивчення мови програмування Паскаль.
61. Методика вивчення локальних комп'ютерних мереж.
62. Призначення локальної комп'ютерної мережі (ЛКМ) в кабінеті інформатики.
Використання ЛКМ при вивченні інформатики.
63. Методика вивчення глобальної мережі Internet. Принципи побудови Internet.

64.
65.
66.
67.
68.

Формування уявлень про три складових сучасного Internet та ресурси Internet.
Використання Internet в кабінеті інформатики.
Формування уявлень про адресацію в мережі Internet.
Методика вивчення послуг Internet.
Формування навичок організації пошуку інформації в Internet. Значення
глобальної мережі у навчальному процесі.
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