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ПРОГРАМА 

додаткового фахового випробування (співбесіди) 
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»   

за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 
122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія»,  

125 «Кібербезпека» 
галузі знань 12 «Інформаційні технології» 

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 
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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».  

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

абітурієнт повинен: 

знати:  

 основні поняття інформатики; 

 будову та призначення комп’ютера; 

 основи функціонування операційної системи, роботу з файлами; 

 призначення та функціонування мережі Internet; 

 інтерфейсні пристрої людино машинної взаємодії;  

 основи роботи в програмному забезпеченні Microsoft Office. 

вміти:  

 застосовувати комп’ютер та основні його складові;  

 використовувати основні програмні засоби операційної системи та 

прикладне програмне забезпечення;  

 володіти засобами пошуку інформації в мережі Internet; 

 розуміти процес створення програмного забезпечення. 

 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил 

прийому Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя у 2018 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 

 



 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

1. Інформація та дані. Інформаційний процес. 

2. Принципи будови та функціонування сучасних комп’ютерів. 

3. Апаратне забезпечення інформаційних процесів. 

4. Види носіїв інформації у сучасному ПК. 

5. Внутрішня і зовнішня пам’ять ПК. Склад та призначення. Характеристики. 

6. Комп’ютерні пристрої введення і виведення інформації. 

7. Класифікація принтерів. 

8. Види та призначення дисплеїв. 

9. Основні пристрої вводу даних в людино-машинному інтерфейсі. 

10. Мультимедійне обладнання, основні характеристики. 

11. Програмне забезпечення інформаційних процесів. 

12. Поняття, основні функції і складові операційної системи ПК. 

13. Поняття файлу, його вміст і призначення. 

14. Ім’я, шлях та повне ім’я файлу. 

15. Операційна система MS Windows. 

16. ОС Windows. Робочий стіл, основні об’єкти та їх призначення. 

17. Поняття контекстного меню в операційній системі Windows. 

18. Стандартні та службові програми Windows 

19. Запуск на виконання програм в ОС Windows 

20. Вбудовані стандартні програми ОС Windows: Блокнот, WordPad, Paіnt, 

Калькулятор. 

21. Призначення комп’ютерних мереж. 

22. Поняття мережі Internet. Її призначення. 

23. Підключення до мережі Internet, види підключення. 

24. Прикладні програми перегляду Web-сторінок. Поняття браузера. 

25. Пошук інформації в мережі Internet.Популярні пошукові системи в Internet. 

26. Хмарні сервіси та їх застосування для збереження даних. 

27. Призначення електронної пошти. 

28. Електронне листування. Правила та етикет електронного листування. 



29. Програми спілкування в мережі Internet, програми - месенджери. 

30. Сучасні засоби архівації. Призначення та основні функції програм - 

архіваторів. 

31. Проблеми захисту інформації.  

32. Методи захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу. 

33. Поняття та класифікація комп’ютерних вірусів.  

34. Сучасні антивірусні програмні засоби, їх види та призначення. 

35. Поняття бази даних та сховища даних. 

36. Призначення та можливості використання табличного процесора MS Excel. 

37. Введення та редагування даних в MS Excel. 

38. Відносна, змішана та абсолютна адресація в MS Excel. 

39. Робота з формулами в MS Excel. 

40. Побудова діаграм та графіків в MS Excel та робота з ними. 

41. Розробка документів у середовищі текстового процесора MS Word. 

42. Елементи вікна текстового редактора MS Word. 

43. Редактор формул MS Word. 

44. Можливості використання MS Word для форматування та стильового 

оформлення тексту. 

45. Перевірка орфографії та граматики в MS Word. 

46. Робота з таблицями в MS Word. 

47. Середовище створення презентацій MS PowerPoint. 

48. Класифікація прикладного програмного забезпечення. 

49. Принципи створення програмного забезпечення. 

50. Поняття мов та середовищ розробки програмного забезпечення. 
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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 

Рекомендовано 

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. 

Рекомендовано 

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. 

Рекомендовано 

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 
рекомендовано 

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. 

 
 


