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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування здійснюється з дисципліни «Інформатика». Вона 

має на меті виявити знання, уміння і навички студентів з дисципліни, вивчення 

якої передбачене навчальними планами всіх спеціальностей освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». На вступному випробуванні вступники 

повинні показати знання дисципліни, які необхідні для організації практичної 

роботи керівників проектів і програм в сфері матеріального  (не матеріального) 

виробництва при розв’язанні соціально-економічних і управлінських проблем, 

які покликані визначати пріоритети діяльності організацій, плани і заходи щодо 

інформаційного забезпечення зацікавлених осіб; накопичувати, обробляти, 

структурувати і систематизувати дані, забезпечувати їх тривале зберігання та 

оперативне використання, а також забезпечувати доступ до них зацікавлених 

осіб; розробляти для сучасного підприємства підходи до проектування 

інформаційно-організаційних систем, створювати рекомендації з інформаційно-

аналітичного забезпечення організації управління, нові алгоритми реалізації 

менеджменту інформаційних ресурсів.  

Абітурієнти повинні показати знання понять файлу й папки, основні дії з 

ними, призначення й структури графічного інтерфейсу, технологій обміну 

даними, призначення та особливостей роботи із системним ПЗ, призначення й 

особливостей середовищ ОС сімейства Windows, технології створення й 

редагування текстового документа, призначення табличного процесора, його 

команд і режимів, етапів розробки баз даних, створення презентацій, принципів 

роботи із системами машинного перекладу, інформаційних систем, їх типів, 

поняття, поняття та принципів побудови мереж, можливостей, сервісів та служб 

мережі Інтернет.  

Абітурієнти повинні вміти орiєнтуватися в можливостях використання 

iнформацiйних методiв, використовувати системне ПЗ для налагодження 

роботи системи, оперувати можливостями ОС для вирішення поставлених 

задач, здійснювати добір комплексу ПЗ для ефективного аналізу, 

використовувати програмні засоби для соціально-економічних і управлінських 

дослiджень, працювати з текстовими редакторами, електронними таблицями, 

системами машинного перекладу, системами управління базами даних, банками 

даних із соціально-економічних і управлінських проблем, використовувати 

можливості всесвітньої мережі для реалізації інформаційної діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Інформаційний обсяг дисципліни 

 

Інформатика 

 

Розділ 1. Поняття інформації, інформаційних процесів 
Основи інформатики, її напрями, зміст ключового поняття «інформація». 

Підходи до її вимірювання, форми представлення, методи та засоби обробки. 

 

Розділ 2. Апаратне забезпечення ЕОМ 
Історія розвитку комп’ютерної техніки, логічна структура комп’ютера, 

архітектура, пристрої зовнішньої пам’яті та відповідні їм носії, пристрої 

введення/виведення інформації. 

 

Розділ 3. Мережеві технології  
Поняття комп’ютерної мережі, типологія мереж. Архітектура Інтернет. 

Поняття web-сайту та особливості його реалізації. Інформаційний пошук. 

Основні послуги та служби Інтернет. 

 

Розділ 4. Програмне забезпечення ЕОМ 

Поняття програми, програмного забезпечення, пакетів прикладних 

програм, класи ПЗ. Ієрархія програмних засобів. Проблема неліцензованого ПЗ. 

Операційні системи та сервісне ПЗ. Машинний переклад. 

 

Розділ 5. Підготовка текстових документів 
Основні операції для роботи з документом. Застосування базових засобів 

форматування. Професійне оформлення документів.  

 

Розділ 6. Підготовка презентацій 
Створення нової презентації. Робота зі структурою та форматом 

презентації. Спеціальні ефекти. Анімація. Підготовка матеріалів до 

демонстрації.   

 

Розділ 7. Створення електронної таблиці 
Системи обробки масивів інформації. Характеристика та загальні 

можливості табличних процесорів. Аналіз даних за допомогою табличного 

процесора. Графічне представлення інформації: побудова графіків та діаграм.  

 

Розділ 8. Обробка даних за допомогою СУБД 
Поняття інформаційної системи. Типи та призначення інформаційних 

систем: експертні, геоінформаційні, інформаційно-пошукові, САПР. Поняття 

бази та моделей даних. Система управління  базами даних (СУБД). Основні 

етапи розробки баз даних.  

 

 

 



 

 

 

 

Питання  

 

1. Основи інформатики, її напрями, зміст ключового поняття 

«інформація».  

2. Підходи до її вимірювання, форми представлення, методи та засоби 

обробки. 

3. Історія розвитку комп’ютерної техніки. 

4. Логічна структура комп’ютера, архітектура. 

5. Пристрої зовнішньої пам’яті та відповідні їм носії. 

6. Пристрої введення/виведення інформації. 

7. Поняття комп’ютерної мережі, типологія мереж.  

8. Архітектура Інтернет.  

9. Поняття web-сайту та особливості його реалізації.  

10. Інформаційний пошук.  

11. Основні послуги та служби Інтернет. 

12. Поняття програми, програмного забезпечення, пакетів прикладних 

програм, класи ПЗ.  

13. Ієрархія програмних засобів.  

14. Проблема неліцензованого ПЗ.  

15. Операційні системи та сервісне ПЗ.  

16. Машинний переклад. 

17. Основні операції для роботи з документом.  

18. Застосування базових засобів форматування.  

19. Професійне оформлення документів.  

20. Створення нової презентації.  

21. Робота зі структурою та форматом презентації. Спеціальні ефекти. 

Анімація. Підготовка матеріалів до демонстрації.   

22. Системи обробки масивів інформації.  

23. Характеристика та загальні можливості табличних процесорів.  

24. Аналіз даних за допомогою табличного процесора.  

25. Графічне представлення інформації: побудова графіків та діаграм.  

26. Поняття інформаційної системи.  

27. Типи та призначення інформаційних систем: експертні, 

геоінформаційні, інформаційно-пошукові, САПР.  

28. Поняття бази та моделей даних.  

29. Система управління  базами даних (СУБД). 

30. Основні етапи розробки баз даних.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Порядок оцінювання: конкурсний бал вступника для здобуття ступеня 

магістра оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Вступне випробування 

проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями. В процесі 

вступного випробування вступник розв’язує 20 завдань. 

1 рівень (високий): 200–180 балів виставляється вступникам, які в 

повному обсязі виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували 

обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними 

при розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати 

факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові завдання) 

розв’язані (виконані) правильно, без помилок.  

2 рівень (середній): 179–160 балів виставляється за умови достатньо 

повного виконання завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути 

правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні уміння 

та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути допущено 

декілька несуттєвих помилок.  

3 рівень (достатній): 159–140 балів виставляється за знання, які 

продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний 

характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без 

глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що 

вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної дисципліни 

та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.  

4 рівень (низький): 139–100 балів виставляється за неправильну або 

поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння 

поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не знає, її 

понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує вкрай 

низький рівень володіння програмним матеріалом. 
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