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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Умовами підготовки магістра за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  передбачається 

вступне додаткове вступне випробування з «Інформатики» для 

вступників з іншого напряму підготовки/спеціальності при 

вступі на навчання за освітньою програмою 

«Документознавство та інформаційна діяльність».  

Перелік питань для проведення іспиту базується на 

навчальному матеріалі фундаментальних та спеціальних 

дисциплін. 

Мета фахових вступних випробувань. Вступ на 

навчання на магістра полягає у визначенні рівня підготовленості 

вступників, які бажають навчатись у Полтавському університеті 

економіки і торгівлі за освітньою програмою 

«Документознавство та інформаційна діяльність».  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. 

Для успішного засвоєння навчального плану магістра 

абітурієнти повинні мати здібності до володіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі природничо-наукових та 

професійних дисциплін.  

Характеристика змісту програми. Програма 

додаткового вступного випробування з «Інформатики» для 

вступників з іншого напряму підготовки/спеціальності 

спирається на навчальний план підготовки бакалавра зі 

спеціальності (або галузі) та одночасно відбиває вимоги до 

магістра, визначені у робочому плані за освітньою програмою 

«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Порядок додаткового вступного випробування з 

«Інформатики» для вступників з іншого напряму 

підготовки/спеціальності  визначається Положенням про 

приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про предметні 

екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення 

вступних випробувань.  

Вступ на навчання передбачає екзамен за програмою, 

наведеною нижче. 
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 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

додаткове вступне випробування з «Інформатики» для 

вступників з іншого напряму підготовки/спеціальності 

 

 

Тема 1. Базові поняття мікропроцесорної архітектури ЕОМ 

Основи архітектури ЕОМ. Поняття архітектури ЕОМ. 

Складові частини сучасної ЕОМ. Позиційні та непозиційні 

системи числення. Переведення чисел з однієї системи числення 

в іншу. Арифметичні дії над числами в різних системах 

числення. 

 

Тема 2.  Системне програмне забезпечення  ПЕОМ 
Операційні системи. ОС та утиліти Windows  2007/2010. 

Поняття і класифікація програмного забезпечення ЕОМ. 

Cистемне програмне забезпечення. Прикладне програмне  

забезпечення. Характеристика інструментальних систем. 

Апаратне забезпечення сучасних ПЕОМ Операційна система 

(ОС) та її функцiї. Комп’ютерні віруси та захист від них. 

 

Тема 3.  Програмне забезпечення офісних систем  

Призначення та коротка характеристика редактора текстів  

MS Word,  табличного процесора MS Excel, MS Power Point, MS 

Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

Текстові редактори. MS Word 2007/2010. Введення 

текстів, форматування документів. Робота з таблицями. 

Оформлення сторінок. Автозаміна, перевірка орфографії. 

Використання макросів. Редактор формул. Коди полів. 

 

Тема 4. Табличні процесори. MS Excel 2007/2010 

Табличний процесор MS Excel. Робоча область програми 

MS Excel та її інструменти. Автозаповнення клітинок. Формат 

клітинок. Форматування клітинок. Створення та форматування 

діаграм. Функції та надбудови Запис та виконання макросів. 

Бази даних в Excel 
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Тема  5.  Системи управління базами даних 

Бази даних в Access 2007/2010. Типи баз даних 

(реляційні, ієрархічні, сіткові). Створення бази даних в Access 

2007/2010. Створення простих і складних форм. Створення та 

використання простих форм запитів. Звітні форми. Елементи 

управління та їх властивості. Макроси.  

 

Тема  6. Інше прикладне програмне забезпечення  

Створення презентацій в Power Point 2007/2010. Робоча 

область Power Point та її інструменти. Створення електронних 

презентацій в Power Point за допомогою Мастера 

автосодержания, шаблонов презентации. Формування текстових 

областей, малюнків, таблиць та інших об’єктів. Використання 

ефектів анімації. Конструювання переходів.  

Створення, обробка та використання текстів, графічних 

зображень і web-сторінок. Розпізнавання та коригування текстів. 

Перевірка орфографії та переклад текстів.  

 

Тема 7. Сервіси глобальної мережі Інтернет 

Схема побудови Internet. Шлюзи. Протоколи TCP/IP. 

Адресація в Internet. IP-адреса та доменна адреса. Послуги 

електронної мережі. Електронна пошта.  

WWW-сервіс та FTP-послуги.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 
 

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-

бальною шкалою. При цьому використовуються такі критерії: 

 

Склав 

– вступник дав правильні відповіді на 

поставлені питання, продемонстрував 

глибокі знання; 

– вступник загалом відповів на поставлені 

питання, припустив несуттєві помилки у 

відповіді; 

– вступник дав вцілому правильні відповіді, 

але допустив суттєві помилки (незнання 

або нерозуміння окремих термінів) 

Не склав 

вступник дав неправильні відповіді, показав 

незадовільні знання понятійного апарату і 

спеціальної літератури, ухилився від 

аргументації чи  взагалі не відповів. 

Екзаменаційний білет містить 3 питання з основних 

розділів, приведених у програмі. 
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