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АНОТАЦІЯ 
 
Метою вступних випробувань (співбесіди) є комплексна перевірка знань 

вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 
передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у 
відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.  

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу 
математичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни 
професійної підготовки студентів відповідно до освітньо-професійних програм 
напрямів 6.050201 «Системна інженерія», 6.050202 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 
абітурієнт повинен: 

знати: основнi поняття, закони i моделi електротехніки та електроніки; 
сучаснi комп'ютернi технології; 

вмiти: застосовувати математичну символiку для вираження кiлькiсних 
та якiсних вiдношень об'єктiв; програмувати та використовувати можливостi 
обчислювальної технiки та програмного забезпечення; використовувати засоби 
комп'ютерної графiки. 

Вступне випробування включає наступні навчальні дисципліни 
природничо-наукової та професійної підготовки: 

1. Будова ПЕОМ. Операційні системи та прикладні програми. 
2. Основи електротехніки. 
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя у 2017 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. БУДОВА ПЕОМ. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ  
ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ 

 
Тема 1. Склад і структура персонального комп'ютера 
Призначення та структура ПЕОМ.  
Процесор, материнська плата ПЕОМ та її функціональні елементи.  
Пам’ять в ПЕОМ, її типи, логічний поділ оперативної пам’яті.  
Носії інформації і приводи ПЕОМ. Інтерфейси та шини. 
 
Тема 2. Архіватори та антивірусні програми 
Методи компресії-декомпресії даних. Поняття про архіватори.  
Класифікація комп’ютерних вірусів та антивірусних програм. 
 
Тема 3. Операційна система Windows 
Windows, основні характеристики. Вікна, їх елементи. 
Папки, документи та ярлики в Windows. Встановлення параметрів папок.  
Кнопка Start і лінійка задач Windows. Робочий стіл, основні елементи, 

контекстне меню.  
Засоби Windows для обслуговування дисків (ScanDisk, Disk Defragmenter та 

ін.).  
Поняття про глобальні і локальні комп’ютерні мережі. Сіткові можливості 

Windows. 
 
Тема 4. Текстовий процесор Microsoft Word 
Панелі інструментів та меню редактора Microsoft Word.  
Ввід, редагування та форматування тексту в Microsoft Word. Рівні 

форматування.  
Пошук і заміна тексту. Автотекст.  
Використання стилів та шаблонів в Microsoft Word.  
Робота з таблицями в Microsoft Word. 
 
Тема 5. Електронні таблиці Microsoft Excel 
Поняття про електронні таблиці Microsoft Excel, області застосування. 

Типи електронних таблиць.  
Середовище Microsoft Excel. Поняття робочої книги.  
Форматування комірок, операції з комірками в Microsoft Excel. Створення і 

форматування таблиць в Microsoft Excel. 
Побудова графіків та діаграм в Microsoft Excel.  
Поняття бази даних. Створення баз даних в Microsoft Excel.  
 
Тема 6. Комп’ютерна мережа Internet 
Комп’ютерна мережа Internet, історія розвитку.  
Протоколи роботи Internet, протокол TCP/IP. Структура Internet адреси.  
Броузери. Робота в Internet за допомогою Internet Explorer. Пошук 

інформації в Internet, пошукові системи. 
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2. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ  
 
Тема 1.  Постійний струм та кола постійного струму 
Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, 

напруга на затискачах, зображення на схемах. 
Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання 

елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи 
розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових 
потенціалів, метод еквівалентного джерела).  

Поняття про нелінійні кола постійного струму. 
 
Тема 2.  Електромагнетизм 
Основні характеристики  магнітного поля. Силові лінії  магнітного поля. 

Напруженість, магнітна індукція, магнітний потік. 
Магнітне  поле провідника зі струмом. Магнітне поле  кільцеподібного 

провідника зі струмом  і котушки з  сердечником. 
Індуктивність. Взаємоіндукція. 
 
Тема 3.  Змінний струм та кола змінного струму 
Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне 

зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. 
Векторне зображення змінного струму та напруги. 

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; 
графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома для змінного струму. 
Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна 



діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; 
ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома.  

 
Тема 4.  Трифазна система змінного струму 
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні 

діаграми. З’єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживача. 
Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при 
з’єднанні зіркою і трикутником. Рівномірне й нерівномірне, симетричне й 
несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й 
повна потужності у трифазній мережі. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
 

1. БУДОВА ПЕОМ. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ  
ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ 

 
1. Призначення та структура ПЕОМ. 
2. Процесор, материнська плата ПЕОМ та її функціональні елементи. 
3. Пам’ять в ПЕОМ, її типи. 
4. Носії інформації і приводи ПЕОМ. 
5. Методи компресії-декомпресії даних. Поняття про архіватори. 
6. Класифікація комп’ютерних вірусів та антивірусних програм. 
7. Windows, основні характеристики. Вікна, їх елементи.  
8. Папки, документи та ярлики в Windows. Встановлення параметрів папок 
9. Кнопка Start і лінійка задач Windows. Робочий стіл, основні елементи, 

контекстне меню. 
10. Засоби Windows для обслуговування дисків. 
11. Поняття про глобальні і локальні комп’ютерні мережі. Сіткові можливості 

Windows. 
12. Панелі інструментів та меню редактора Microsoft Word.  
13. Ввід, редагування та форматування тексту в Microsoft Word. Рівні 

форматування. Пошук і заміна тексту. 
14. Використання стилів та шаблонів в Microsoft Word. 
15. Робота з таблицями в Microsoft Word. 
16. Поняття про електронні таблиці Microsoft Excel, області застосування. 

Типи електронних таблиць.  
17. Середовище Microsoft Excel. Поняття робочої книги.  
18. Форматування комірок, операції з комірками в Microsoft Excel.  
19. Створення і форматування таблиць в Microsoft Excel. 
20. Побудова графіків та діаграм в Microsoft Excel. 
21. Поняття бази даних. Створення баз даних в Microsoft Excel.  
22. Комп’ютерна мережа Інтернет, історія розвитку. 
23. Протоколи роботи Інтернет. 
24. Броузери. Робота в Інтернет за допомогою Internet Explorer. 
25. Пошук інформації в Інтернет, пошукові системи. 
 
 

2. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ  
 
1. Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір. 
2. Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання 

елементів.  
3. Закон Ома для повного кола.  
4. Закони Кірхгофа.  
5. Поняття про метод контурних струмів при розрахунку кіл постійного 

струму. 
6. Поняття про метод вузлових потенціалів при розрахунку кіл постійного 



струму. 
7. Поняття про метод еквівалентного джерела при розрахунку кіл постійного 

струму. 
8. Поняття про нелінійні кола постійного струму. 
9. Основні характеристики магнітного поля.  
10. Силові лінії магнітного поля.  
11. Напруженість, магнітна індукція, магнітний потік. 
12. Магнітне поле провідника зі струмом.  
13. Магнітне поле кільцеподібного провідника зі струмом та котушки. 
14. Поняття про індуктивність. 
15. Синусоїдний змінний струм. Період, частота, зсув фаз.  
16. Отримання змінного струму.  
17. Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором.  
18. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір.  
19. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір. 
20. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл 

змінного струму.  
21. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму.  
22. Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності.  
23. Резонанси напруг і струмів.  
24. Поняття про несинусоїдальний змінний струм.  
25. Поняття про трифазну систему змінного струму.  

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені 
питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 
висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 
поставлені запитання. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 
не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 
рекомендова

но 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні 
їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 
 

 


