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1. Пояснювальна записка додаткового вступного випробування 

 
Програма додаткового вступного іспиту складена у відповідності із 

кваліфікаційними характеристиками "Молодшого спеціаліста" за 

спеціальностями та навчальними планами фахової підготовки за освітньо- 

професійними програмами 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Кожний білет містить два теоретичних питання. 

Основою програми додаткового вступного іспиту є інформатичні 

дисципліни навчальних планів за спеціальностями та навчальні плани фахової 

підготовки за освітньо-професійними програмами 011 «Освітні, педагогічні 

науки». 

Максимальна сума балів за екзамен – 200. Кожне запитання оцінюється у 

100 балів. Рейтинг вступника формується як сума балів набраних на фаховому 

вступному випробуванні плюс середній бал диплома молодшого спеціаліста. 

Зарахування здійснюється відповідно  до  Правил  прийому  до  НПУ  імені 

М.П. Драгоманова у 2018 році. 

 

2. Критерії оцінювання знань абітурієнта на додатковому 

вступному випробуванні 
 
 

 

Рівень 

Кількісна 

характеристика 

рівня 

 

Характеристика відповіді абітурієнта 

 

 

 

Низький 

 

 

 

1-99 

Абітурієнт не розуміє зміст запитань білету, 

не має уявлень про предмет і об’єкти 

вивчення ІКТ в освіті. Не демонструє вміння 

користуватися комп’ютером на рівні 

користувача основних офісних програм. 

Наводить фрагментарні відповіді, які 

демонструють нерозуміння суті 

програмового матеріалу в цілому, не вміє 

складати елементарні програми і алгоритми 

 

 

 
Задовільний 

 

 

 
100-149 

Має уявлення про предмет ІКТ в освіті, але 

демонструє не всі можливості використання 

комп’ютера і програмного забезпечення 

основних програмних засобів. Абітурієнт дав 

неповну відповідь на поставлені у завданні 

запитання,     припустився     неточностей    у 
термінології,       визначеннях.       Правильно 



 

Рівень 

Кількісна 

характеристика 

рівня 

 

Характеристика відповіді абітурієнта 

  написаний алгоритм (програма), неточності 
у наведенні прикладів. 

 

 

Достатній 

 

 

150-174 

Дав відповіді на всі запитання білету у 

повному обсязі, припустився неточностей у 

термінології, визначеннях. Вдало наводить 

приклади. Чітко характеризує зміст 

складених алгоритмів та програм. У 

алгоритмі та тексті програми присутні 

неточності. 

 

 
Високий 

 

 
175-200 

Дає повну і розгорнуту відповідь на всі 

запитання білету, демонструє приклади 

практичного застосування набутих знань та 

умінь з використання програмних засобів 

основних програм. Правильно написаний 

алгоритм та складена програма. 
 

 

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету 

набрав від 1-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для 

допуску в участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів 

предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 

оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення 

членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) 

вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії 

усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту. 

 
 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. Поняття про інформацію, властивості інформації, види даних. Інформаційні 

технології. 

2. Історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь 

комп’ютерної техніки. 



3. Класифікація комп’ютерної техніки. Основні характеристики персонального 

комп’ютера. 

4. Призначення комп’ютера. Апаратна та інформаційна складові комп’ютера. 

5. Основні складові апаратного забезпечення інформаційних систем, їх 

функціональне призначення та основні характеристики. 

6. Системне програмне забезпечення комп’ютера, його склад та функції. 

7. Поняття про операційну систему. Класифікація та функції операційних 

систем. Приклади. Основні характеристики операційної системи сімейства 

Windows. 

8. Поняття файлу та папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та 

групові імена файлів. Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, 

датою, фрагментом тексту. Приклади. 

9. Виконання дій над файлами та папками (створення, перейменування, 

копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування)  у 

середовищі операційної системи сімейства Windows. Приклади. 

10.Призначення текстового процесору MS Word. Форматування символів, 

абзаців та сторінок документу у середовищі MS Word. Приклади. 

11.Створення рисунків та елементів WordArt у середовищі текстового 

процесору MS Word. Приклади. 

12.Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту у середовищі 

текстового процесору MS Word. Приклади. 

13.Робота з таблицями та діаграмами у середовищі текстового процесору MS 

Word. Приклади. 

14.Створення власних стилів та короткого змісту у середовищі текстового 

процесору MS Word. Приклади. 

15.Призначення та функції табличного процесору MS Excel. Структура 

документа. Поняття клітини, області, робочої сторінки, робочої книги. 

16.Табличний процесор MS Excel. Вставляння, вилучення, очищення рядків, 

стовпчиків, клітин, областей електронної таблиці. Приклади. 

17.Табличний процесор MS Excel. Виконання обчислень, використання 

абсолютних та відносних посилань у електронних таблицях. Приклади. 

18.Використання вбудованих функцій MS Excel. Приклади. 

19.Виконання копіювання та автозаповнення за допомогою програми MS 

Excel. Приклади. 

20.Побудова діаграм і графіків у середовищі табличного процесору MS Excel. 

Приклади. 

21.Упорядкування та фільтрація даних у таблицях MS Excel. Приклади. 

22.Обчислення підсумків у середовищі табличного процесору MS Excel. 

Приклади. 



23.Консолідація даних. Створення зведених таблиць у MS Excel. Приклади. 

24.Призначення редактору презентацій MS PowerPoint. Способи створення 

слайдів. Приклади. 

25.Застосування оформлення та анімації слайдів у редакторі презентацій MS 

PowerPoint. Приклади. 

26.Робота над слайдами в режимі сортувальника у редакторі презентацій MS 

PowerPoint. Приклади. 

27.Демонстрація презентації у додатку MS PowerPoint. Формати зберігання 

презентацій. Створення презентації із засобами демонстрації. Приклади. 

28.Способи обміну даними між програмами-додатками Windows. Приклади. 

29.Моделі даних. Поняття бази даних (БД). Моделі баз даних (ієрархічна, 

мережева та реляційна). Проектування баз даних. Модель "об'єкт-атрибут- 

зв'язок". 

30.Системи управління базами даних (СУБД): призначення, властивості, 

класифікація, технологія використання. Коротка характеристика СУБД MS 

Access. 

31.Поняття структури БД. Зв’язки між таблицями. Їх види. Технологія 

створення БД. Приклади. 

32.Проектування баз даних. Поняття про структуру баз даних та структуру 

таблиць. Створення структури таблиць. Властивості полів таблиць. 

33.Створення структури баз даних та структури таблиць. Типи даних в СУБД 

Access. 

34.Типи даних в СУБД Access. Поняття ключів в таблицях БД. Їх види. 

Приклади. 

35.Поняття ключа в таблиці БД. Типи ключів. Ключові поля. Зв’язки між 

таблицями. 

36.Створення таблиць в режимі конструктора. Типи даних в Access. 

37.Види зв’язків між таблицями в Access. Робота з вікном “Схема даних”. 

38.Об’єкт MS Access форма. Призначення та використання форм. Автоформи. 

Їх види. Режими створення форм в Access. 

39.Об’єкт MS Access запит. Види запитів, їх призначення, використання. 

40.Об’єкт MS Access запит. Створення простого запиту в режимі конструктора. 

41.Об’єкти MS Access звіти. Їх призначення та використання. Автозвіти. Їх 

види. 

42.Комп'ютерні мережі, їх класифікація. Адресація в локальних мережах. 

43.Виникнення мережі Інтернет. Загальні принципи організації глобальної 

мережі. Провайдери. 

44.Апаратна, програмна та інформаційна складові глобальної мережі. 

Протоколи мережі Інтернет. 



45.Доменна система імен. Адресація в мережі Інтернет. 

46.Гіпертекстова система World Wide Web (WWW). Поняття гіпертексту. 

Програми-браузери. 

47.Загальна характеристика найпоширеніших сервісів глобальної мережі. 

48.Електронна пошта. Адреса електронної пошти та облікові записи, поштові 

скриньки, принципи роботи з ними. Поштові програми та їх налагодження. 

49.Пошукові сервіси. Використання найпопулярніших інформаційно- 

пошукових систем глобальної мережі. Пошукові запити. 

50.Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення. 

Інструментальні програмні засоби для розв’язування прикладних задач з 

предметних галузей. 



4. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 

випробування (особи, що потребують особливих умов складання 

випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням 

Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження 

вступних випробувань. 

 
5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Факультет    

 

Ступінь: бакалавр 
Галузь знань:   Додаткове вступне 
Спеціальність:   випробування 
На базі ОКР: «Молодший спеціаліст» 

 

 

Екзаменаційний білет №    

 

1. Поняття про операційну систему. Класифікація та функції операційних 

систем. Приклади. Основні характеристики операційної системи сімейства 

Windows. 

2. Електронна пошта. Адреса електронної пошти та облікові записи, поштові 

скриньки, принципи роботи з ними. Поштові програми та їх налагодження. 
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