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Метою фахового вступного випробування для вступу на навчання за 

освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» 

спеціальності «Комп’ютерні науки» на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня є перевірка, оцінка теоретичної та практичної 

підготовки кваліфікованого робітника, встановлення рівня його знань з 

основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості 

освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам 

підготовки фахівців.  

На сучасному етапі розвитку суспільства істотно зростає роль 

інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні стану довкілля. 

Майбутні спеціалісти потребують серйозної підготовки з дисциплін 

інформаційного циклу, яка давала б можливість розв’язувати широке коло 

задач з використанням комп’ютерних технологій. 

Для забезпечення ефективної реалізації підготовки фахівців 

відповідно до освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» висуваються вимоги до їх знань, умінь і навичок, визначених 

програмою та підтверджених результатами державної атестації з 

використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики 

(випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). 

Освіту продовжують студенти, які отримали кваліфікацію кваліфікованого 

робітника та успішно склали фахове вступне випробування згідно з даною 

програмою.  

Фахові випробування є складовою цілісного навчально-виховного 

процесу у вищій школі і спрямовані на оцінювання професійних знань та 

умінь майбутнього фахового молодшого бакалавра. 

Фахові випробування проводяться для абітурієнтів, які будуть 

навчатись на денній та заочній формі навчання за ступеневим рівнем 

підготовки фахових молодших бакалаврів (скорочений термін навчання). В 
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університету фахові випробування проводяться для абітурієнтів, які 

вступають до коледжу на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста 

чи магістра. 

Фахове вступне випробування проводиться через виконання 40 

тестових завдань, до складу якого входить комплекс питань з наступних 

тем: 

1. Структура інформаційної системи. Інформація. Інформаційні 

процеси та системи. 

2. Апаратне забезпечення інформаційних систем. 

2.1. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. 

2.2. Типова архітектура ПК. Класифікація та основні 

характеристики. 

3. Програмне забезпечення комп’ютера. 

3.1. Операційні системи та службові програми. 

3.2. Прикладне програмне забезпечення. 

3.3. Середовища програмування. 

4. Комп’ютерні мережі. 

4.1. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. 

Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та 

клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. 

4.2. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу 

користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до 

ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання 

файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання 

принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. Віддалене 

керування комп’ютером. 

5. Інтернет і веб-служби. 

5.1. Електронна пошта. 



5.2. Комунікації за допомогою Інтернету. 

6. Прикладне програмне забезпечення. 

6.1. Текстовий процесор. 

6.2. Табличний процесор. 

6.3. Системи керування базами даних. 

7. Комп’ютерні презентації. 

7.1. Опрацювання мультимедійних даних. 

7.2. Створення й показ слайдових презентацій. 

8. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації. 

8.1. Структура та різновиди веб-сайтів. Поняття про засоби 

автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з 

графічним інтерфейсом. Поняття хостингу. 

8.2. Автоматизоване створення веб-сторінки. Основи веб-дизайну. 

8.3. Спільна робота з документами. 

9. Комп’ютерна графіка. 

9.1. Засоби перегляду і перетворення графічної інформації. 

9.2. Основи растрової графіки. 

9.3. Основи векторної графіки. 
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