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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, розв’язувати завдання за розділами програми. 

Вступник повинен знати: 
– основні поняття інформатики та її місце у системі наук;  
– класифікацію комп’ютерів;  
– 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 навчально-

методичного забезпечення  професійного навчання учнів у закладах освіти; 
– методи стимулювання, мотивації, оцінювання і діагностування навчально-

виховної діяльності учнів; 
– зміст, форми і організації виховної і позакласної роботи 
Вступник 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 ВСТУПНИКІВ 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Не склав 0 – 99 
Вступник називає окремі інформативні терміни і 
за допомогою екзаменатора знаходить 
відмінності між ними. 

С
кл

ав
 

Початковий 

100 

вступник за допомогою викладача відтворює 
елементи навчального матеріалу та виконує 
окремі елементи завдань. Під час відповіді і 
при виконанні завдань припускається 
незначних помилок. 

101 – 109 

вступник з допомогою викладача відтворює 
фрагменти навчального матеріалу та виконує 
окремі фрагменти завдань. При відповіді і 
виконанні завдань припускається незначних 
помилок. 

110 – 119 

вступник відтворює фрагменти навчального 
матеріалу та виконує частину завдань. При 
відповіді і виконанні завдань припускається 
поміток. 

Середній 

120 – 129 

вступник на рівні запам’ятовування без 
розуміння відтворює навчальний матеріал та 
виконує завдання з допомогою викладача. 
Має значні труднощі при аналізі та 
порівнянні. Недостатньо усвідомлено 
користується технічною документацією. При 
відповіді та виконанні практичних завдань 
припускається значної кількості помилок, які 
самостійно виправити не може. 

130 – 139 

вступник на рівні запам’ятовування 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 документацією. При 
відповіді та виконанні завдань припускається 



 

помилок, які самостійно виправити не може. 

140 – 149 

вступник без достатнього розуміння 
відтворює основний навчальний матеріал та 
виконує 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 документації. 
При відповіді та виконанні завдань 
припускається помилок, які може частково 
виправити. 

Достатній 

150 – 159 

вступник самостійно з розумінням відтворює 
суть основних положень навчального 
матеріалу та застосовує його при виконанні 
завдань в типових умовах. Дає визначення 
основних понять, аналізує, порівнює, робить 
висновки. Його відповідь в цілому правильна, 
але містить і недостатньо обґрунтована. 
Виконує завдання за типовим алгоритмом 
(послідовність дій) з консультативною 
допомогою викладача. Користується 
довідковою інформацією, технічною 
документацією. При відповіді та виконанні 
завдань припускається несуттєвих помилок, 
які частково виправляє. 

160 – 169 

вступник самостійно з розумінням відтворює 
основний навчальний матеріал та застосовує 
його при виконанні завдань в типових умовах 
(стандартних ситуаціях). Дає визначення 
основних понять, аналізує, порівнює 
інформацію, встановлює її зв’язок з обраною 
професією та робить висновки. Відповідь у 
цілому правильна, логічна та достатньо 
обґрунтована. Виконує завдання за типовим 
алгоритмом з консультативною допомогою 
викладача. Усвідомлено користується 
довідковою інформацією, технічною 
документацією. При відповіді та виконанні 



 

завдань припускається несуттєвих помилок, 
які частково виправляє. 

170 – 179 

Вступник володіє основним навчальним 
матеріалом в усній, письмовій і графічній 
формах та застосовує його при виконанні 
завдань як у типових, так і в дещо 
ускладнених умовах. Дає визначення 
основних понять, аналізує, порівнює і 
систематизує інформацію, встановлює зв’язок 
з обраною професією та робить висновки. 
Його відповідь в цілому правильна, логічна і 
достатньо обґрунтована. Виконує завдання за 
типовим алгоритмом з консультацією 
викладача. Усвідомлено користується 
додатковою інформацією, технічною 
документацією. При відповіді та виконанні 
завдань припускається несуттєвих помилок, 
які може виправити. 

Високий 180 – 189 

Вступник уміє усвідомлено засвоювати нову 
інформацію в обсязі, передбаченому 
програмою. Володіє глибокими, міцними 
знаннями навчального матеріалу та здатний їх 
правильно використовувати для виконання 
завдань. Відповідь вступника повна, 
правильна, логічна, містить аналіз і 
систематизацію. Встановлює причинно-
наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить 
аргументовані висновки з незначною 
консультацією викладача. Вміє самостійно 
користуватися джерелами інформації. 
Вступник самостійно і правильно застосовує 
довідкову інформацію, технічну 
документацію. Практичні завдання виконує в 
цілому правильно і в повному обсязі як з 
використанням типового алгоритму, так і в 
дещо змінених умовах. При відповіді та 
виконанні завдань припускається окремих 
неточностей, які може виправити самостійно. 
Виявляє пізнавально-творчий інтерес до 



 

обраної професії, нової техніки і технології. 

190 – 199 

вступник володіє узагальненими знаннями 
навчального матеріалу в повному обсязі та 
здатний їх ефективно використовувати для 
виконання усіх передбачених навчальною 
програмою завдань. Відповідь вступника 
повна, правильна, логічна і містить аналіз, 
систематизацію, узагальнення навчального 
матеріалу. Вміє самостійно знаходити й 
користуватися джерелами інформації 
оцінювати отриману інформацію. Встановлює 
причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. 
Робить аргументовані висновки. Правильно й 
усвідомлено застосовує усі види довідкової 
інформації, технічної документації в межах 
навчальної програми. Може самостійно 
складати окремі її види. Завдання виконує 
правильно, у повному обсязі як з 
використанням типового алгоритму, так і за 
самостійно розробленим алгоритмом. При 
відповіді та виконанні завдань припускається 
незначних неточностей, які самостійно 
виявляє та виправляє. Виявляє пізнавально-
творчий інтерес до обраної професії, нової 
техніки і технології. 

200 

вступник володіє системними знаннями, 
повно та послідовно викладає навчальний 
матеріал, ефективно його застосовує для 
виконання завдань, що передбачені 
навчальною програмою. Відповідь вступника 
повна, правильна, логічна, містить аналіз, 
систематизацію, узагальнення. Вміє 
самостійно знаходити і користуватися 
джерелами інформації, оцінювати отриману 
інформацію. Встановлює причинно-
наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить 
аргументовані висновки. 

 



 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. 
Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне 
оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету. 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

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».  

31. Специфікації таблиці стилів CSS та їх інтеграція в HTML документ, типи 
селекторів та особливості їх використання. 

32. Складові компоненти клієнтської та серверної частин web-сайтів. 
33. Проектування та розробка інтерактивних веб-сайтів з використанням мови 

програмування JavaScript та бібліотеки jQuery. 
34. Проектування та розробка інтерактивних веб-сайтів з використанням мови 

гіпертекстової розмітки  HTML та засобів CSS. 
35. Проектування та розробка інтерактивних веб-сайтів за допомогою React JS. 
36. Протоколи та алгоритми маршрутизації в комп’ютерних мережах, методи їх 

адресації. 
37. Особливості роботи в графічних редакторах CorelDraw та Adobe Photoshop. 
38. Особливості векторної, растрової та тривимірної графік. 
39. Етапи комп’ютерного моделювання та теоретичні основи математичного 

моделювання.  
40. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування. Симплексний 

метод розв’язання задач лінійного програмування. 
41. Моделювання електронних схем та системи числення. 
42. Еволюція обчислювальних та операційних систем. 
43. Особливості мов програмування С++ та C#, структура програми. 
44. Засоби об’єктно-орієнтованого програмування та їх реалізація.  
45. Особливості створення додатків Windows-forms на мовах програмування 

C++ та C#. 
46. Масиви, символьні дані та операції над їх елементами.  
47. Архітектура систем баз даних, основні поняття інформаційної системи. 
48. Методологія проектування баз даних. 
49. Організація запитів в базах даних за допомогою мови SQL. 
50. Архітектурні особливості 32-розрядного МП INTEL.  
51. Етапи створення програми на мові асемблеру. 
52. Використання інформаційних технологій для створення навчального 

середовища.  
53. Санітарно-гігієнічні умови раціонального використання технічних засобів 

навчання. 



 

54. Методології розробки програмного забезпечення. 
55. Структурне проектування програмних систем та засоби його автоматизації. 
56. Створення та тестування програмного забезпечення. 
57. Стандарти та документальна основа ІТ-галузі. 
58. Нелінійні структури даних та алгоритми їх опрацювання. 
59. Підходи до розроблення алгоритмів на основі графів та дерев. 
60. Кодування та захист інформації. Засоби кодування інформації. Архівування 

даних. 
 

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

1. Методика професійного навчання як наука і навчальний предмет.  
2. Предмет і завдання курсу, його місце в системі професійної підготовки 

вчителя компʼютерних технологій. 
3. Розкрити основні освітні можливості інформаційних технологій.  
4. Становлення, особливості та перспективи розвитку фахових навчальних 

предметів. Етапи становлення навчального курсу інформатики. 
5. Методична система навчання інформаційним технологіям. 
6. Розкрити зміст основних компонентів методичної системи навчання 

інформаційних технологій. 
7. Сформулювати основні цілі навчання інформаційним технологіям в закладах 

професійної освіти. 
8. Дати характеристику дидактичним принципам професійного навчання.  
9. Дати характеристику різним класифікаціям методів навчання.  

10. Дати характеристику інтерактивним методам навчання. 
11. Розкрити сутність і охарактеризувати метод проектів і метод мозкового 

штурму.  
12. Розкрити поняття інформаційних та технічних засобів навчання.  
13. Дати характеристику компʼютерного програмного забезпечення викладання 

спецдисциплін у глазур компʼютерних технологій.  
14. Дати характеристику педагогічних програмних засобів. Подати їх 

класифікацію.  
15. Основні вимоги до педагогічних програмних засобів. Оцінка якості 

педагогічних програмних засобів. 
16. Розкрити зміст основних положень санітарно-гігієнічних норм роботи на 

компʼютері. 
17. Планування навчального процесу. 
18. Розкрити основні ознаки класно-урочної системи навчання.  
19. Характеристика урочних і позаурочних форм профільного і професійного 

навчання.  
20. Дати характеристику різним формам організації навчальної діяльності учнів 

на уроці (індивідуальна, парна, групова і фронтальна).  
21. Розкрити поняття типології та структури уроку, дати їх класифікації. 

Дидактичні особливості уроку інформатики. 



 

22. Організація позакласної роботи з інформаційних технологій. 
23. Розкрити основні положення асоціативно-рефлекторної теорії навчання.  
24. Розкрити основні положення діяльнісної теорії навчання і теорії поетапного 

формування розумових дій. 
25. Розкрити основні положення теорії проблемного навчання (проблемно-

діяльнісний підхід до навчання). 
26. Розкрити основні положення теорії програмованого навчання. 
27. Розкрити основні положення концепція особистісно-розвивального навчання. 
28. Проаналізувати типові помилки учнів при вивченні галузевих дисциплін. 

Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики.  
29. Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів і шляхи їх попередження й 

усунення.  
30. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики. 
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