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Співбесіда для вступників з фахової підготовки для абітурієнтів, які
вступають на базі основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований
робітник» на 2 курс навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» на спеціальності 113 «Прикладна математика», 123
«Комп’ютерна інженерія» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу
проводиться за освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».
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2018 р.
Затверджено на засіданні Педагогічної ради Коледжу М НУ імені
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму співбесіди розроблено за програмами освітньо-кваліфікаційного
рівня «кваліфікований робітник», які бажають здобувати вищу освіту освітньокваліфікаційного «молодший спеціаліст»
математика», 123 «Комп’ютерна інженерія».

спеціальностей

113

«Прикладана

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття
ступеня молодший спеціаліст на освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований
робітник» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Мета співбесіди – перевірка рівня теоретичної та практичної підготовки
абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які поступають
на навчання для здобуття ступеня молодший спеціаліст та мають право
складати вступні випробування у формі співбесіди згідно з Правилами
прийому
до
Миколаївського
національного
університету
імені
В. О. Сухомлинського у 2018 році.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Вступник повинен знати:
- правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
- технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне
забезпечення, що використовується;
- послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах).
Вступник повинен вміти:
- виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні
відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням
периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
- працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його
редагуванням;
- оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на
папір за допомогою друкувальних пристроїв;
- виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання
інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та
передавати вихідні тощо);
- керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими
завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць,
переліків, списків тощо);
- здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно
до вимог програмного забезпечення;
- постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою.
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3. ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ
РОЗДІЛ І «ОСНОВИ РОБОТИ НА ПК»
Тема1.1. Архітектура та конфігурація комп'ютера і мікропроцесорної
системи
Вивчення теми забезпечує уміння збирати, накопичувати та
зберігати дані.
Склад комп'ютера та взаємодія між вузлами. Склад
мікропроцесорної системи.
Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною
системою. Інтерфейси: системний, розподілених систем керування,
локальних обчислювальних систем, мультипроцесорних систем.
Периферійні пристрої. Організація відеопристроїв комп'ютера
Тема1.2. Керування процесами у операційній системі
Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи
комп'ютерних інформаційних технологій для обробки інформації.
Використання менеджера програм
Використання менеджера файлів. Обмін даними між програмами
Захист та архівування інформації.
РОЗДІЛ ІІ «ТЕХНОЛОГІЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ»
Тема 2.1. Обробка текстової інформації
Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи
комп'ютерних технологій для обробки інформації; готувати необхідні
дані.
Розпізнавання образів.
Робота у текстових редакторах.
Завантаження текстового редактора. Створення, завантаження та
збереження файлів-документів.
Вікно текстового редактора. Меню, режими огляду документів.
Введення, редагування та форматування текстової інформації
Перевірка орфографії та граматики.
Засоби оформлення документів.
Побудова та форматування таблиць. Робота з колонками. Поля
злиття.
Робота з графічними об’єктами. Взаємне розміщення тексту і
графіки.
Друкування документів.
Тема 2.2. Обробка табличної інформації
Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи
комп'ютерних технологій для обробки інформації за допомогою
електронних таблиць; готувати необхідні дані.
Завантаження програми. Створення, завантаження та збереження
файлів-книг.

6
Вікно програми. Меню та панелі інструментів.
Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних.
Переміщення по таблиці та виділення фрагментів електронної
таблиці.
Форматування комірок та діапазонів комірок.
Використання формул при обчисленнях у таблицях. Створення
формул. Майстер функцій. Категорії функцій.
Виконання обчислень з даними з різних аркушів.
Масиви. Масиви у формулах.
Засоби "Пошук рішення" та "Підбір параметрів".
Створення списку. Робота зі списками. Сортування, фільтрація,
розширений фільтр. Автофільтр.
Зведені таблиці.
Лінійні бази даних. Створення баз засобом введення даних у
таблицю та з використанням форм.
Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування та
форматування елементів діаграми.
Попередній перегляд і друк робочого аркушу.
Макроси. Створення та робота з макросами.
Тема2.3. Робота в базах даних
Вивчення теми забезпечує уміння створювати різні структури баз
даних; організовувати бази даних; користуватися системою управління
базами даних; накопичувати і систематизувати показники оперативного
і довідкового фондів; уміння організовувати роботу бази даних у
локальних обчислювальних мережах; організовувати експлуатацію
комп’ютерної мережі як менеджер групи.
Концепція бази даних. Визначення бази даних як автоматизованої
системи.
Основи побудови систем управління базами даних
Архітектура систем управління базами даних. Організація систем
управління базами даних.
Логічне проектування баз даних. Структуризація та організація
даних. Ієрархічна, мережева та послідовна організація даних.
Логічні та фізичні структури даних. Системи управління базами
даних.
Організація баз даних у СУБД. Програмування реляційних запитів.
Режими монопольного і колективного використання БД.
Блокування таблиць, сторінок і записів. Режим «Для читання» у
довідниках.
Автоматизовані системи обробки інформації
Тема 2.4. Обробка графічної інформації
Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи
комп'ютерних технологій для обробки інформації, для зменшення
обсягу інформації.
Методи кодування графічної інформації.
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Програми для обробки графічної інформації.
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 правила
створення та обробки відеозображення.
РОЗДІЛ ІІІ «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.
Тема 3.2. Робота з Web-браузерами: завантаження та налагоджування,
інтерфейс
Запуск та налагоджування Internet. Вибір структури вікна,
налагоджування інтерфейсу. Панель інструментів.
Відкриття
і
перегляд
Web-сторінок,
користування
гіперпосиланнями. Використання панелі інструментів та адресного
рядка. Робота з пошуковими системами: пошук необхідної інформації.
Збереження на жорсткому диску та дискетах (як файл).
Перенесення тексту або малюнків Web-сторінок 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.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступне випробування проводиться у формі співбесіди.
Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням приймальної
комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за
проведення вступного випробування, попередньо складає необхідні
екзаменаційні матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії
оцінювання відповіді вступника.
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Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм співбесід.
Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені
В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).
Співбесіди проводиться у строки, передбачені Правилами прийому до
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у
2018році.
Розклад проведення співбесід, що проводяться МНУ імені
В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і
оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені
В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не
пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на
навчання за відповідними ступенями та формами навчання.
На співбесіду вступник з'являється з паспортом.
Співбесіда проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним
вступником, яких призначає голова предметної екзаменаційної комісії згідно
з розкладом у день іспиту.
Вступник одержує три екзаменаційні білети, кожен з яких містить по 1
питанню, перелік яких відповідає програмі освітньо-кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник» на дану спеціальність та визначається Правилами
прийому
до
Миколаївського
національного
університету
імені
В. О. Сухомлинського у 2018 році. На кожне питання треба дати вичерпну
відповідь.
Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність
відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується
вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
Співбесіда оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, Якщо абітурієнт
набрав 0 балів з будь-якого питання, то вважається, що співбесіду не
складено.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського,
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого
дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. MS Office 2000/ Е.Виллет, Д.Енжелл, Б.Хилсон. – М.: Юнити, 2001. –
397с.
2. Вальдрат О.Л., Чаповська Р.Б. Робота з Microsoft Excel 2000. – К.: ЦУЛ,
Фітосоціоцентр, 2002. – 704с.
3.
Г. Злобін Персональний комп'ютер. Навч. курс.–Львів: Простір- М,
2006.- 294 с.
4. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников И.В. Робота в сети Internet.

9
Учебный курс. – Харьков: «Фолио», Москва: «АСТ», 2001.
5. Глушков С.В., Сурядній А.С. Ученій курс Microsoft Office 2000. –
Харьков: «ФОЛИО», 2002. – 502с.
6. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для
студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2002. – 320с.
7. Дудка. Т.Н. Microsoft Excel: Методическое пособие с примерами и
Загальна економіка (підручник) Ватаманюк З. Г. за ред. Радіонової І. Ф.
К.: “АПН” 2000.
8. Енгель П.С., Макарова М.В., Єлізаров Є.Я. та інші. Інформатика та
комп’ютерна
техніка:
Навчальний
посібник
для
студентів
кооперативних вищих навчальних закладів. – К.: НМЦ «Укоопосвіта»,
2000. – 335с.
9.
Информатика: Базовьій курс / С.В. Симонович- СПб.: Питер, 2003
10.Інформатика та комп’ютерна техніка / Під ред.. Шарапова І.Д. та ін. –
КНЕУ, 2002. – 534с.
11.
Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах. / За
ред. Т.М. Валецького. К.: Центр навчальної літератури, 2005
12.Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник /
Гондол В.П. та ін. – Либідь, 2000. – 320с.
13.Інформатика: Базовый курс / С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001. –
640с.
14.Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології / За ред.
Пушкаря О.І. – К.: Видавничий центр «»Академія, 2001. – 680с.
15.Інформатика: Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2002. – 704с.
16.Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та
комп’ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред.. Макарової
М.В. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 642с.
17.Практикум з інформатики. Ч.1. Електронні таблиці. Вольська С.Ю. –
Європейський унівесистет, 2002. – 200с.
18.Руденко В.Д. та ін.
Базовий курс інформатики. / В.Д.Руденко,
О.М.Макарчук, М.О. Патланжоглу; За заг. ред.. В.Ю.Бикова: [Навч.
посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – Кн.1: Основи інформатики. – 2005. –
320с.
19.Чаповська Р., Жмуркевич А. Робота з базами даних Microsoft Access 2000.
Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 324с.
20.Ярмуш, О.В. Інформатика і комп'ютерна техніка. К.: Вища школа, 2006

