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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. Інформаційні технології та процеси. Комп’ютер як інформаційна 

система. 

2. Характеристика архіваторів. Види архівів. Робота з програмами-

архіваторами. 

3. Призначення та функціональні можливості текстового процесора MS 

Word. 

4. Робота з текстовими документами в режимі Розмітка сторінки, Режимі 

читання, Веб-документа та Чернетки в середовищі текстового процесора MS 

Word. 



5. Форматування тексту, абзаців і сторінок в середовищі текстового 

процесора MS Word. 

6. Використання стилів в середовищі текстового процесора MS Word. 

Робота з текстовими документами в режимі Структури.  

7. Створення автозмісту в текстовому документі, списку ілюстрацій, 

предметного покажчика. 

8. Використання стандартних та створення власних шаблонів в 

середовищі текстового процесора MS Word. 

9. Побудова таблиць в текстових документах. Редагування та 

форматування таблиць.  

10. Використання стандартних полів та полів форми для створення 

бланків документів в середовищі текстового процесора MS Word. Створення 

однотипних документів для розсилки засобами текстового процесора MS 

Word. 

11. Обробка табличної інформації засобами програми MS Excel. 

12. Робота зі структурою таблиці в середовищі табличного 

процесора MS Excel. 

13. Створення списків в середовищі електронних таблиць MS Excel.  

14. Пошук, упорядкування та фільтрація інформації в середовищі 

електронних таблиць MS Excel. 

15. Використання математичних, статистичних функцій та функції 

дата та час для обробки інформації в електронних таблицях MS Excel. 

16. Використання ділової графіки в електронних таблицях. 

17. Види презентацій. Вимоги до створення презентацій. Створення 

презентацій засобами програми MS Power Point.  

18. Додавання анімації, гіперпосилань, перемикачів, музичного 

супроводу та відео до презентації MS Power Point. 

19. Програма MS Publisher. Публікації до друку. Створення візитної 

картки та календаря в програмі MS Publisher. Вимоги до створення 

вдалої публікації. 

20. Програма MS Publisher. Створення буклету в програмі MS 

Publisher. Вимоги до створення вдалої публікації. 

21. Програма MS Publisher. Створення інформаційного бюлетеня  в 

програмі MS Publisher. Вимоги до створення вдалої публікації. 

22. Огляд існуючих систем автоматичної обробки документів. Технічні 

засоби для роботи з системами оптичного розпізнавання. 

23. Бази даних, СУБД. СУБД MS Access. 

24. Створення, редагування та форматування первинних таблиць Access. 

Створення зв’язків між таблицями. 

25. Можливості сортування та пошуку даних в таблицях Access. 

Фільтрація даних. Види фільтрів. 

26. Форми. Способи створення форм. 

27. Створення простих та запитів з параметрами засобами СУБД MS 

Access.  



28. Створення запитів з полями, дані яких обчислюються, засобами 

СУБД MS Access. 

29. Складні запити. Побудова запитів на основі кількох таблиць. 

30. Створення та використання звітів Access. 

31. Комп’ютерна графіка. Види комп’ютерної графіки, їх переваги та 

недоліки, сфери використання. 

32. Графічний редактор Paint. Створення графічних зображень за 

допомогою Paint. 

33. Графічний редактор Paint.Net. Інструменти Чарівна паличка, 

Клонування, Заміна кольору, Градієнт. 

34. Графічний редактор Paint.Net. Робота з шарами в середовищі 

растрового редактора Paint.Net. 

35. Обробка фотографій засобами програми Paint.Net. 

36. Графічний редактор Inkscape. Створення об’єктів та операції з ними, 

побудова ліній в середовищі Inkscape. 

37. Графічний редактор Inkscape. Використання інструмента Заливка в 

середовищі векторного редактора Inkscape. 

38. Графічний редактор Inkscape. Логічні операції в середовищі 

Inkscape: комбінація, об’єднання, виключення та перетин об’єктів. 

39. Комп’ютерні мережі. Класифікація та топологія локальних мереж. 

40. Простий та розширений пошук інформації в мережі Інтернет. 

Засоби пошуку інформації. 

41. Огляд систем машинного перекладу, електронних словників та 

систем перекладу в Інтернеті. 

42. Електронна пошта. Переваги та недоліки. Створення та отримання 

електронних повідомлень. 

43. Блог, види блогів. Створення блогу засобами сервісу Blogger. 

44. Робота з документами Google. 

45. Карти розуму. 
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