
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Університетський коледж  

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Основи інформатики та обчислювальної техніки» 

2 курс 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години 
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Критерії оцінювання: 

 Виконання тестових завдань – 15 балів 

  *виставляється автоматично програмою ADTester 

 Виконання практичного завдання – 25 балів  

Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

20 – 25 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі. Алгоритм 

виконання завдання описаний, подані необхідні 

обґрунтування.  

15 – 19 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, але 

допущені незначні помилки, або завдання виконано не 

раціональним способом. Алгоритм виконання завдання 

описаний частково, подані необхідні обґрунтування. 

10-14 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 

загального об’єму. Є допущенні помилки у виконанні 

завдання. Алгоритм виконання завдання описаний 

частково. 

5-9 балів Завдання виконано більше половини. Алгоритм виконання 

завдання порушений, що  привело до неправильного 

результату. Алгоритм виконання завдання не записаний, 

відсутні обґрунтування дій. 

0 - 4 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Характеристика текстового процесора MS Word. 

2. Форматування символів, абзаців, сторінок в текстових документах.  

3. Поняття про стилі. Види стилів, способи створення стилів. 

Застосування стилів. 

4. Використання стандартних та створення власних шаблонів листів, 

резюме засобами MS Word.  

5. Стандартні поля. Поля злиття. Створення однотипних документів для 

розсилки засобами MS Word. 

6. Поля форми. Використання полів форми в текстових документах. 



7. Таблиці в текстових документах, способи побудови, редагування та 

форматування таблиць. 

8. Обробка табличної інформації засобами програми MS Excel. 

9. Списки. Створення списків в табличному процесорі за допомогою 

форм. 

10. Упорядкування і фільтрація даних е електронних таблицях MS 

Excel. Автофільтр (Загальні фільтри). Розширений фільтр. 

11. Використання математичних та статистичних функцій для 

обробки інформації в таблицях. 

12. Використання ділової графіки в електронних таблицях. 

13. Презентації. Види презентацій. Вимоги до створення презентацій. 

14. Створення презентації в середовищі програмі MS Power Point. 

15. Додавання анімації та гіперпосилань до презентації MS Power 

Point. 

16. Публікації, види публікацій, вимоги до створення публікацій. 

Створення  візитної картки, календаря та буклету в програмі MS Office 

Publisher. 

17. Комп'ютерна графіка, її види, сфери застосування. 

18. Растровий графічний редактор Paint.Net. інструменти Чарівна 

паличка, Заміна кольору, Клонування, Градієнт. 

19. Графічний редактор Paint.Net. Робота з шарами. 

20. Векторний графічний редактор Inkscape. Створення об’єктів та 

операції з ними, побудова ліній в середовищі Inkscape.  

21. Векторний графічний редактор Inkscape. Інструмент Заливка. 

22. Простий та розширений пошук інформації в Інтернеті. Засоби 

пошуку. 

23. Електронна пошта. Переваги та недоліки електронного листування. 

Налаштування електронної пошти. Створення та отримання електронних 

повідомлень. 

24. Використання технологій Web-2.0. Створення анкети засобами  

Google. 

25. Ментальні карти. 
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