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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
кваліфікованого робітника за відповідними спеціальностями в 
професійно-технічних навчальних закладах, беруть участь у 
загальному конкурсі за результатами фахових вступних 
випробувань.

Для проведення конкурсних фахових вступних 
випробувань на навчання на базі раніш здобутих освітньо- 
кваліфікаційних рівнів наказом ректора X К І її І створюються 
фахові атсстаційні комісії, діяльність яких регламентується 
Положенням про приймальну комісію ХК ІI I.

Фахові вступні випробування проводяться фаховими 
атсс ганійними комісіями за програмами, затвердженими 
головою приймальної комісії ХКТЕІ.

Вступні випробування проводяться у письмовій формі, в 
підготовленій для проведення іспиту аудиторії. Після закінчення 
письмового випробування роботи здаються, перевіряються в той 
же день і оцінюються членами фахової агестаційної комісії. 
Голова фахової агестаційної комісії підсумовує результати і 
оголошує оцінки.

Змістовно-методичне забезпечення везу ппих випробувань 
для зарахування кваліфікованих робітників на навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за 
спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія» здійснюють 
педагогічні працівники циклової комісії інформатики та 
загал ь носко 11 о м і чн ої п і дгото вк и.

На вступні випробування виносяться програмні завдання 
з наступних дисциплін:

1. Основи роботи на 1ІК
2 Технології комп'ютерної обробки інформації
3. Основи роботи в INTER.NET
Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок 

для подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста.

Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 
застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу 
дисципліни відповідної спеціальності.
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2. ОСНОВНІ ПИТАННЯ. ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

1. Основи роботи на ПК

Тема 1.1. Архітектура та конфігурація комп'ютера і 
мікропроцесорної системи

Поняття про інформатику та інформацію. 1 Іредставлення. 
вимірювання та подання інформації. Системи числення та 
правила переводу з однієї системи числення в іншу. Техніка 
безпеки при роботі з ПК.

Основні складові частини коми ютера. Мікропроцесор. 
Пам ять комп ютера. Пристрої введення та виведення 
інформації. Клавіатура.

Склад комп'ютера та взаємодія між вузлами. Склад 
мі кронроцесорноїсистеми.

Вивчення теми забезпечує уміння збирати, накопичувати 
та зберігати дані.

Обмін даними між зовнішніми пристроями та 
мікропроцесорною системою. Інтерфейси: системний,
розподілених систем керування, локальних обчислювальних 
систем, мульти 11 роцесорн их систем.

Периферійні пристрої. Організація відеопристроїв 
комп'ютера

Тема 1.2. Керування процесами у операційній системі
Поняття про файл, каталог, кореневий каталог. 

Операційні системи DOS. Windows. Unix. Структу ра операційної 
системи. Файлові системи. Базова система вводу-виводу.

Операційна система Windows. Особливості операційної 
системи Windows. Поняття про об'єкти (папка, файл, ярлик). 
Системні файли.

Використання менеджера програм. Використання 
менеджера файлів. Обмін даними між програмами. Комп'ютерні 
віруси. Поняття про коми ютерний вірус. Антивіруси. 
Копіювання й переміщення файлів і папок. Пошук інформації у 
комп югері. Налагодження Windows (екрана, клавіатури, панелі
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задач).
Захист та архівування інформації.

2. Технології комп'ютерної обробки інформації

Тема 2.1. Текстові редактори
Класифікація текстових редакторів. Введення та

друкування тексту. Недруковані символи. Способи виділення 
тексту. Форматування символів, абзаців, сторінок. Створення, 
збереження, відкриття та друк документів. Колонтитули. 
Створення та форматування таблиць. Копіювання та
переміщення текстової інформації. Робота зі списками. Вставка 
символів. Робота зі стилями. Панель інструментів. Текстовий 
процесор Word for Windows. Екран. Основне меню. Контекстне 
меню. Стандартні панелі інструментів. Кнопки перегляд}. 
Панелі стану та задач. Покажчик мишки. Маркер кінця 
документу. Управління вікнами. Створення документів. Основні 
правила введення та форматування тексту. Перегляд документу. 
Форматування абзаців, символів (поняття гарнітура шрифтів та 
їх. розмір, абзацні відступи та інтервали). Використання й 
створення стилів. Копіювання стилів, бібліотека стилів, 
автоформат. Форматування сторінок документа. Робота із 
шаблонами документів MS Office. Створення шаблонів 
користувача.

Тема 2.2. Електронні таблиці
Обробка інформації на базі електронних таблиць. 

Введення даних. Форматування робочого листа. Формат 
комірки. Використання формул. Помилки. Види діаграм. 
Побудова різного типу діаграм, гістограм, графіків, редагування 
текстів, формул, діаграм. Побудова планки похибок та лінії 
тренда. Форматування формул, друкування робочих листів. 
Організація табличної інформації у EXCEL. Загальна
характеристика, структура, використання, запуск і кінець роботи 
з електронними таблицями Excel. Елементи робочого вікна 
книги. Робота з аркушами книги. Основне та контекстне меню. 
Панелі інструментів. Типи даних. Форматування даних.
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Форматування таблиць. Виведення таблиць на друк. Введення й 
редагування тексту та формул. Переміщення по таблиці та 
способи виділення комірок. Створення й редагування діаграм. 
Типі діаграм. Елементи діаграм. Майстер діаграм. Створення 
власного нестандартного типу діаграм.

Тема 2.3. Бази даних
Поняття бази даних. Проектування баз даних. Створення 

нової бази даних. Режими роботи з Access. Створення й 
форматування таблиць. Створення схеми даних. Створення 
запиту на вибірку. Побудова запитів із параметрами. Подання 
даних за допомогою форм. Створення форми за допомогою 
майстра. Властивості елементів форми та їх. вибір. Застосування 
фільтра. Створення запиту з параметрами. Перехресні запити. 
Створення звітів.

Тема 2.4. Обробка графічної інформації
Методи кодування графічної інформації. Програми для 

обробки графічної інформації.
Видавнича система Microsoft Office Publisher. Робота з 

прикладною програмою Microsoft Publisher. Створення нової 
п \ блікації.

Особливості роботи з текстовими та графічними 
об'єктами у Microsoft Publisher. Створення інформаційного 
бюлетеня та буклета.

Програма для створення електронних презентацій. 
Інтерфейс програми.

Запуск та створення презентації. Поняття про слайд та 
його структуру. Робота зі слайдами. Редагування та 
демонстрація презентації.

Редактор для обробки фотозображень. Інтерфейс 
користувача. Палітри. Редагування та коректування 
фотозображень. Монтаж фрагментів. Використання фільтрів.

Програми для роботи з векторною графікою.
Інтерфейс програми. Робота з об'єктами. Палітри. 

Контури та кольорові моделі. Редагування текстури. Основи 
роботи з текстом.

Початкові відомості про системи відеомонтажу. Основні”-
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правила створення та обробки відеозображення.

Тема 2.5. Комп’ютерні системи та мережі
Призначення та класифікація КМ. Логічна та фізична 

структури КМ. Телекомунікаційна система КМ та 
характеристика її елементів.

Логічна модель взаємодії КМ. Функціональні рівні 
взаємодії та їх ієрархія. Особливості еталонної моделі взаємодії 
відкритих систем (ВВС) для локальних комп'ютерних мереж 
(ЛКМ).

Мережеві адаптери: призначення, характеристика
основних функцій. Інші мережеві пристрої та їх функції: 
повторювані; концентратори; мости, комутатори, 
маршрутизатори та шлюзи. Основи вибору та особливості 
апаратури ЛКМ різної топологічної структури.

Особливості локальних мереж. Локальні комп'ютерні 
мережі на розподілюваному середовищі та їх характеристика. 
Мережі ІЛіетеп що комутуються, особливості їх організації та 
експлуатації.

І лобальні мережі: загальна характеристика, класифікація, 
технології глобальних мереж. Мережа йЦегпеП структура та 
принципи роботи. Основні послуги ІЩеніеї та їх загальна 
характеристика. Класифікація провайдерів мережі йДегпЩ 
відповідно до послуг, що ними надаються.

Структура, призначення, склад і загальна характеристика 
основних елементів. Мережеві операційні системи та їх 
характеристика. Особливості функціонування ОС різних типів. 
Основи мережевої безпеки.

3. Основи роботи в INTERNET

Тема 3.1. Загальні відомості про Internet
Історія створення Internet. Вузлові комп'ютери, програми 

- клієнти і програми - сервери. Протокол TCP/IP. Принципи 
роботи Internet. Доступ до глобальних мереж. Ресурси Internet. 
Подальший розвиток глобальних мереж. Види комунікацій в 
Інгернеті.

Тема 3.2. Робота з \\'еЬ-браузерами: завантаження та 
налагоджування, інтерфейс

Запуск та налагоджування ЫетеК Вибір структури вікна, 
налагоджування інтерфейсу. Панель інструментів. Відкриття і 
перегляд \УеЬ-сторінок, користування гіперпосиланнями. 
Використання панелі інструментів та адресного рядка. Робота з 
пошуковими системами: пошук необхідної інформації.

Освітні ресурси мережі Інтернет Правові засади 
використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Новітні 
освітні технології

Збереження на жорсткому диску та дискетах (як файл). 
Перенесення тексту або малюнків \Veb-CTopiHOK в текстовий 
документ за допомогою буфера обміну.

Тема 3.3. Робота з електронною поштою
Інтерфейс програми. Отримання та відправлення 

повідомлень. Передача файлів за допомогою електронної пошти.

Тема 3.4. Безпека під час роботи в мережі Інтернет.
Комп'ютерні злочини. Інтернет-шахрайство. Соціальні 

наслідки інформатизації суспільства
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 години (60 хвилин).
Тести складаються з 24 завдань:

Тести мають закриту форму, тобто надаються завдання з 
вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з 
яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 0,5 балів

Сумарна максимальна кількість -  12 балів.
Результат фахового вступного іспиту для конкурсного 

відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста -  від 1 до 12.

Мінімальна кількість батів за один іспит, що дозволяє 
приймати участь у конкурсному відборі становить 4 бати, 
максиматьна -  12.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час. особи, знання яких 
було оцінено батами нижче встановленого правилами прийому 
мініматьного рівня, а також особи, які забрати документи після 
дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 
допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
Апеляції на результати вступних випробувань, що 

проведені навчатьним закладом, розглядає апеляційна комісія 
ХКК ХКТЕІ, склад та порядок роботи якої затверджуються 
наказом ректора
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