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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою комплексного кваліфікаційного екзамену з інформатики та

методики навчання інформатики є контроль рівня загальної інформаційної,

цифрової та методичної культури випускників і перевірка фактичних знань,

умінь та навичок (інформатичної та цифрової компетентностей) з

фундаментальних та прикладних розділів інформатики та методики її навчання,

необхідних для здійснення майбутньої педагогічної діяльності (навчання

інформатики, формування інформаційної та цифрової культури учнів закладів

середньої освіти), та є базовими для успішного продовження навчання в

магістратурі.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену містить основні та

найважливіші теоретичні та практичні питання з інформаційно-комунікаційних

та цифрових технологій, архітектури комп’ютера і конфігурування

комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж, захисту інформаційних ресурсів,

математичної логіки і теорії алгоритмів, програмування, методів обчислень,

комп’ютерного моделювання, методики навчання інформатики та ін.

На екзамені студент повинен продемонструвати:

– цілісне уявлення про інформатику як науку, її місце в системі наук;

– володіння системою знань про теоретичні основи інформатики;

– знання пристроїв комп’ютера, тенденцій розвитку архітектури комп’ютера;

– знання програмного забезпечення комп’ютера;

– володіння різними методологіями програмування, навичками програмування

різними мовами програмування, налагодження і тестування програм;

– володіння навичками роботи з комп’ютером, різними допоміжними

пристроями і системами та прикладними програмними засобами загального

призначення;

– володіння методами роботи в локальних та глобальних мережах і системах

телекомунікацій;
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– володіння типовими системами комп’ютерної математики (на рівні

розв’язування типових задач шкільних курсів математики та інформатики),

системами комп’ютерної математики навчального призначення;

– володіння методологією побудови математичних та інформаційних моделей,

а також їх комп’ютерних реалізацій;

– уміння використовувати та створювати інформаційні освітні ресурси (на

електронних носіях) в майбутній діяльності;

– володіння як загальними, так і конкретними питаннями методики навчання

інформатики.

Майбутні вчителі повинні не тільки знати про можливості використання

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, але й відповідати на

питання "як це робиться і чому саме так".

Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться за білетами,

затвердженими на засіданні кафедри інформаційних технологій і

програмування. Кожен білет містить чотири завдання:

● Завдання 1 – з розділу "Інформатика". Завдання призначене для:

– контролю знань студентів стосовно основних фактів з інформатичних

курсів, здатності їх оперативно відтворювати, відчувати взаємозв'язки й

органічну єдність понять, фактів та теорій із зазначених курсів;

– виявлення рівнів сформованості системи загальнокультурних,

професійних, інформатичних компетентностей студентів, розуміння ними

практичної значимості методів і засобів сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій, можливостей їх застосування

до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових

проблем.

● Завдання 2 – з розділу "Методика навчання інформатики". Завдання

призначене для:

– знань студентів, які необхідні для творчого навчання шкільного курсу

інформатики в різних умовах технічного і програмно-методичного

забезпечення;
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– аналізувати зміст державного освітнього стандарту з інформатики,

шкільних програм, підручників, навчальних і методичних посібників з

інформатики, розуміння закладених у них методичних ідей; тематичного

планування;

– планувати (проєктувати) навчально-виховну роботу; розробляти методики

проведення уроків різних типів; добирати ефективні засоби, методи та

форми інтерактивного навчання; розробляти і використовувати

комп’ютерно-орієнтовані дидактичні засоби, проводити методичні

дослідження, оформляти їх результати; організовувати різні форми

позакласної роботи;

– використовувати сучасні педагогічні технології навчання;

використовувати в освітніх цілях послуги та ресурси інтернету;

– оцінювати результати навчання з інформатики за умов 12-бальної системи

оцінювання; добору та аналізу профільних курсів інформатики відповідно

до навчальних завдань конкретного закладу освіти.

● Завдання 3 – задача на використання знань, умінь і навичок з

інформатичних дисциплін, алгоритмізації і програмування. Завдання

призначене для контролю умінь розв’язувати прикладні інформатичні та

математичні задачі, в тому числі з використанням алгоритмізації і

програмування (використання інформаційно-комунікаційних та цифрових

технологій у професійній діяльності та повсякденному житті, створення і

дослідження комп’ютерних моделей реальних процесів і явищ з

використанням відповідних програмних засобів, процедурних,

об’єктно-орієнтованих мов програмування і технологій веб-програмування).

● Завдання 4 – задача, призначена для перевірки умінь і навичок студентів,

необхідних для творчого навчання шкільного курсу інформатики в різних

умовах технічного і програмно-методичного забезпечення. Завдання

призначене для контролю умінь роз'язування типових задач з методики

навчання інформатики.
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На екзамені під час підготовки відповідей на запитання з екзаменаційного

білету студентові дозволяється користуватися довідниками, навчальними

підручниками, посібниками, потрібними програмними засобами.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання 1, 2:

25 балів – повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів,

ілюстрація подання теоретичного матеріалу вдало дібраними прикладами; повні

і правильні відповіді на додаткові запитання;

20 балів – повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів,

ілюстрація подання теоретичного матеріалу прикладами; правильні, але

можливо неповні відповіді на додаткові запитання, що не вказують на суттєві

прогалини у знаннях;

15 балів – повне і правильне формулювання всіх теоретичних фактів,

можливо відсутність прикладів; правильні, але можливо неповні відповіді на

додаткові запитання;

10 балів – правильне формулювання всіх основних теоретичних фактів

відсутність прикладів; неправильні або неповні відповіді на додаткові

запитання;

5 балів – формулювання основних теоретичних фактів у недостатньому

обсязі; неправильні або неповні відповіді на додаткові запитання, що вказують

на суттєві прогалини у знаннях;

0 балів – відповідь повністю неправильна або відсутня.

Завдання 3, 4:

25 балів – повне і правильне розв’язування задачі з належним

обґрунтуванням всіх логічних кроків (наприклад, правильно створена

комп’ютерна модель, правильне та повне її дослідження);
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20 балів – повне і правильне розв’язування задачі, наявність незначних

логічних прогалин в обґрунтуваннях або незначних технічних помилок;

правильно створена комп’ютерна модель, дещо неповне її дослідження або

незначні помилки в її дослідженні;

15 балів – правильне (містить правильно виконані кроки), але неповне

розв’язування задачі; наявні несуттєві помилки у розв’язуванні, неточності у

створенні комп’ютерної моделі або у її дослідженні;

10 балів – частково правильне розв’язування задачі (містить деякі

правильно виконані кроки), наявні помилки або відсутні деякі кроки

розв’язування; неточності у створенні комп’ютерної моделі або суттєві помилки

у її дослідженні;

5 балів – наявність помилок у розв’язуванні задачі (відсутні або

неправильні деякі кроки); неточності у створенні комп’ютерної моделі, помилки

в розв’язуванні, відсутнє дослідження;

0 балів – повністю неправильне або відсутнє розв’язування.

Оцінка "2" (незадовільно) F 0-29
FX 30-49

Оцінка "3" (задовільно) E 50-59
D 60-69

Оцінка "4" (добре) C 70-79
B 80-89

Оцінка "5" (відмінно) A 90-100

Тривалість підготовки до відповіді на державному екзамені – 1,5 години.
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
ЕКЗАМЕНУЗ ІНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

ІНФОРМАТИКИ

3.1. РОЗДІЛ "ІНФОРМАТИКА"

3.1.1. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

1. Інформація та повідомлення. Поняття інформації. Інформація та
повідомлення. Властивості повідомлень. Способи подання повідомлень.
Види повідомлень. Вимірювання довжини повідомлень.

2. Інформаційні процеси. Поняття про інформаційні процеси. Носії
повідомлень. Форми та засоби передавання повідомлень. Опрацювання
повідомлень. Кодування повідомлень. Універсальність двійкового
кодування. Інформаційна діяльність людини. Інформаційні ресурси. Захист
даних.

3. Засоби обчислювальної техніки та історія їх розвитку. Історія розвитку
обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерної
техніки. Класифікація комп’ютерної техніки. Основні характеристики
персонального комп’ютера.

4. Системи. Поняття про системи. Матеріальні, абстрактні та змішані
системи. Наочне подання складу і структури систем. Поняття про
системний аналіз. Систематизація та класифікація. Знакові системи. Мови
як знакові системи. Природні та формальні мови. Алгоритмічні мови та
мови програмування як приклади формальних мов.

5. Інформаційна система. Поняття інформаційної системи. Апаратна та
інформаційна складові інформаційної системи. Функціональна схема та
принципи роботи комп’ютера. Структурна схема персонального
комп'ютера.

6. Інформаційна складова інформаційної системи. Поняття інформаційної
складової інформаційної системи. Класифікація та призначення
програмного забезпечення персонального комп’ютера.

7. Апаратна складова інформаційної системи. Основні складові апаратного
забезпечення інформаційних систем, їх функціональне призначення та
основні характеристики.

8. Архітектура комп’ютера. Поняття архітектури комп’ютера. Класична
архітектура комп’ютера і принципи фон Неймана. Удосконалення та
розвиток внутрішньої структури комп’ютера. Основний цикл роботи
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комп’ютера. Система команд комп’ютера та способи оперування над
даними.

9. Архітектура мікропроцесорів. Історія розвитку мікропроцесорів.
Внутрішня організація мікропроцесора. Взаємозв’язки мікропроцесора з
пам’яттю. Методи адресації. Формати даних. Опрацювання переривань.
Взаємозв’язки мікропроцесора із зовнішніми пристроями. Приклад
системи команд мікропроцесора.

10. Арифметичні основи комп’ютерних систем. Системи числення, що
використовуються в комп’ютерних системах. Показник економічності
системи числення. Двійкова система числення, переваги двійкової системи
числення.

11. Логічні основи комп’ютерних систем. Алгебра висловлень і комп’ютер.
Базові логічні елементи. Комбінаційні схеми та їх побудова. Поняття
скінченного автомата. Приклади побудови функціональних схем цифрових
автоматів.

12. Подання даних в пам’яті комп’ютера. Структура внутрішньої пам’яті
комп’ютера. Біт, байт, машинне слово. Подання символьних даних в пам’яті
комп’ютера. Подання числових даних (цілих та дійсних чисел). Подання
графічних та звукових даних у пам’яті комп’ютера. Поняття про архівацію
даних. Методи архівації.

13. Засоби парольної ідентифікації та адміністрування. Ідентифікація,
засоби парольної ідентифікації в операційних системах, у програмних
додатках, у мережевих сервісах. Способи захисту від розкривання паролів,
варіанти заміни традиційних паролів. Способи створення складних паролів.

14. Архівування та резервне копіювання даних. Стискування, архівування
даних, архіватор. Ступінь стискування, коефіцієнт стискування, методи
стискування файлів. Резервне копіювання, технології резервного
копіювання.

15. Захист вмісту зовнішньої пам'яті. Носії даних, їх види і характеристики.
Перспективні розробки у сфері зберігання вмісту запам'ятовуючих
пристроїв. Технології захисту оптичних дисків від несанкціонованого
копіювання. Діагностика та профілактика жорстких магнітних дисків,
технології захисту флеш-накопичувачів. Засоби відновлення пошкодженого
і втраченого вмісту запам'ятовуючих пристроїв, гарантоване вилучення
вмісту запам'ятовуючих пристроїв.

16. Захист програмного забезпечення. Вразливості програмного забезпечення
та засоби боротьби з ними. Дослідження вихідних текстів програмного
забезпечення. Захист програм, встановлених на жорсткому диску. Захист
програм від вивчення.
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17. Захист вмісту запам'ятовуючих пристроїв від шкідливих програм.
Комп'ютерні віруси та засоби боротьби з ними. Історія виникнення
комп'ютерних вірусів, їх класифікація. Антивірусні програми, їх типи.
Методи розпізнавання шкідливих об'єктів. Захист комп'ютера від
шпигунських програм.

18. Поширені види мережевих атак і способи захисту від них. Мережеві
атаки, їх види. Сегментація мереж, міжмережеві екрани. Списки
управління доступом (ACL). Загрози використання глобальної мережі
Інтернет, методи захисту.

19. Організація безпровідного зв'язку, специфічні атаки на безпровідні
мережі та способи захисту від них. Актуальні проблеми використання
безпровідних мереж. Типи загроз безпеці в безпровідних мережах. Способи
захисту даних в безпровідних мережах.

20. Основи криптографії. Основні поняття криптології, криптографії. Коротка
історія криптографії. Ключ, шифрування, зашифровування,
розшифровування, криптостійкість, криптоаналіз, методи криптоаналізу,
криптографічні методи захисту даних. Алгоритми шифрування даних,
симетричні криптографічні алгоритми, асиметричні криптографічні
алгоритми. Основні поняття стеганографії. Стеганографічні методи і
системи.

3.1.2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

21. Операційні системи. Призначення та основні функції операційних систем.
Основні етапи еволюції операційних систем. Основні компоненти
операційних систем. Процеси, ресурси, віртуалізація, переривання.
Забезпечення інтерфейсу користувача. Файлові системи. Організація
файлової системи. Обслуговування файлової структури. Конфігурування
системи. Класифікація операційних систем персонального комп’ютера.
Створення системного диску.

22. Конфігурування комп'ютерних систем. Вимоги до комп’ютера щодо
вибору операційної системи. Встановлення операційної системи. Chipset.
Налагодження характеристик Chipset (CHIPSET FEATURES SETUP).
Функції BIOS. CMOS-пам’ять. Стандартні установки CMOS. Автоматичне
конфігурування BIOS. Встановлення BIOS FEATURES SETUP.
Призначення пунктів меню режиму SETUP. Автовизначення типу
жорсткого диска. Форматування жорсткого диска. Особливості
встановлення та видалення прикладного програмного забезпечення.
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23. Технологія опрацювання текстових даних. Системи опрацювання текстів.
Засоби редагування та форматування текстів. Підготовка тексту до друку.
Системи оптичного розпізнавання тексту, їх призначення і характеристики.

24. Технологія опрацювання графічних об’єктів. Комп’ютерна графіка.
Системи опрацювання графічних об’єктів. Принципи роботи в графічному
редакторі. Растрова, векторна, фрактальна графіка. Колірні моделі. Основні
формати зберігання растрової, векторної і фрактальної графіки. Основні
характеристики растрового, векторного і фрактального зображення.
Поняття про 3D графіку.

25. Технологія опрацювання табличних даних. Поняття електронних
таблиць. Призначення та основні функції табличних процесорів.
Математичні, статистичні функції, функції баз даних у табличному
процесорі. Групування даних, робота із зведеними таблицями. Діаграми.

26. Бази даних. Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних
(ієрархічна, мережева, реляційна). Проєктування баз даних. Модель
“об’єкт-атрибут-зв’язок”. Опрацювання відношень.

27. Системи управління базами даних. Поняття про системи управління
базами даних (СУБД). Класифікація СУБД. Функції СУБД. Етапи
проєктування бази даних. Приклади систем управління базами даних.
Технологія створення баз даних.

28. 3D технології. Основні поняття про 3D технології, їх види та класифікація.
Програмне забезпечення для роботи з 3D технологіями. Характеристика
програмного забезпечення для роботи з технологіями 3D друкування.
Формати файлів для роботи з твердотільними 3D моделями. Поняття про
3D дизайн.

29. Технології 3D друкування. Історія виникнення технологій
3D друкування, їх види. Характеристики 3D принтерів і матеріалів для
3D друкування. Етапи роботи з технологіями 3D друкування. Галузі їх
використання і перспективи розвитку.

30. Веб-технології та веб-дизайн. Основи веб-технологій. Мова
гіпертекстової розмітки сторінок HTML. Структура HTML-документа, його
основні теги, їх види, приклади. Поняття про розмітку (верстку)
веб-сторінок. Види розміток, їх характеристики. Поняття про веб-дизайн.
Каскадні таблиці стилів (CSS). Використання стилів у веб-документах.
Призначення і характеристики програмних засобів для створення
веб-сайтів (веб-редакторів). Публікація веб-документів в інтернеті.

31. Основи робототехніки. Концепція "Industry 4.0", її зв'язок з
робототехнікою. Розвиток робототехнічної галузі та її сучасний стан.
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Робототехніка та її складові. Види роботів. Галузі їх використання.
Роботизація різних галузей суспільства, їх наслідки.

3.1.3. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ІНТЕРНЕТ

32. Загальні поняття локальних комп’ютерних мереж. Комп'ютерні мережі,
їх класифікація. Мережеві стандарти. Принципи роботи в локальних
комп’ютерних мережах. Принципи передавання даних в комп’ютерних
мережах. Адресація в локальних мережах.

33. Апаратна складова комп’ютерних мереж. Поняття сервера. Мережі з
виділеним та невиділеним сервером. Однорангові мережі. Топології
локальних комп’ютерних мереж. Архітектури комп’ютерних мереж.
Апаратне забезпечення для побудови локальних мереж.

34. Програмне забезпечення функціонування комп’ютерних мереж. Поняття
протоколу. Методи доступу в локальних мережах. Загальна характеристика
мережевих функцій операційних систем. Облікові записи, ідентифікація
користувача, права доступу. Доступ до мережевих дисків. Мережеві
принтери.

35. Загальна характеристика інтернету. Виникнення інтернету. Загальні
принципи організації глобальної мережі. Провайдери. Апаратна, програмна
та інформаційна складові інтернету. Протоколи інтернету. Доменна система
імен. Адресація в інтернеті. Гіпертекстова система WWW (World Wide
Web). Гіпертекст, браузери. Особливості роботи з службами інтернету за
персональним комп'ютером і з мобільних пристроїв.

36. Сервіси і служби інтернету. Загальна характеристика найпоширеніших
сервісів глобальної мережі. Поштові сервери, принципи роботи з ними.
Технології на основі Веб 2.0, їх характеристики. Соціальні мережі,
месенджери, приклади їх використання в освітньому процесі. Онлайн
середовища навчального призначення, приклади.

37. Пошукові служби інтернету. Пошукові сервіси. Основні об'єкти та
механізми пошуку даних. Використання популярних
інформаційно-пошукових систем інтернету, їх архітектура, принципи
функціонування. Пошукові запити, використання спеціальних операторів
для пошуку даних за допомогою інформаційно-пошукових систем
інтернету. Релевантність та пертинентність запитів. Характеристика
освітніх інтернет-ресурсів.

38. Хмарні технології. Поняття про хмарні обчислення. Платформи хмарних
сервісів, їх функції і характеристики. Переваги і недоліки використання
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хмарних сервісів і технологій. Хмарні сервіси компанії Google. Сучасні
технології співробітництва з використанням засобів інтернету.

3.1.4. МОДЕЛЮВАННЯ, АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

39. Дані. Структури даних (статичні, динамічні). Основні операції з
структурами даних.

40. Інформаційне моделювання. Поняття про моделі та моделювання.
Класифікація моделей. Вимоги до моделей. Поняття про інформаційні
моделі. Способи подання інформаційних моделей.

41. Математичне моделювання. Основні етапи розв’язування прикладної
задачі з використанням комп’ютера. Поняття математичної моделі.
Класифікація математичних моделей. Характеристика основних методів
моделювання інформаційних процесів та систем.

42. Комп’ютерне моделювання. Поняття про комп’ютерну модель і
комп’ютерне моделювання. Основні етапи комп’ютерного моделювання.
Обчислювальний експеримент. Характеристика програмних засобів, що
використовуються для моделювання. Галузі застосування комп’ютерного
моделювання. Приклади.

43. Комп’ютерне моделювання в економіці. Основна задача лінійного
програмування, її постановка та розв’язування. Графічні методи
розв’язування задач лінійного програмування з використанням комп’ютера.
Постановка та розв’язування транспортної задачі.

44. Алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи
опису алгоритмів. Навчальна алгоритмічна мова. Базові структури
алгоритмів. Технологія побудови алгоритму “згори донизу” та структурний
підхід до розробки алгоритмів. Технологія структурного програмування.

45. Алгоритми і теорія складності. Поняття про аналіз алгоритмів. Важливі
алгоритми: алгоритми пошуку і упорядкування, рекурсивні алгоритми.
Алгоритмічні стратегії: методи розв’язування прямим перебором, "жадібні
алгоритми", "поділяй і володарюй". Поняття складності алгоритмів.

46. Основи теорії алгоритмів. Інтуїтивне поняття алгоритму. Необхідність
уточнення поняття алгоритму. Поняття про алгоритмічні системи (класи
точних алгоритмів). Питання розв’язуваності алгоритмічних проблем.
Алгоритмічно нерозв’язні проблеми, приклади.

47. Стійкість алгоритмів. Поняття про стійкість алгоритмів. Приклади
стійких і нестійких алгоритмів.
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48. Обчислювальний експеримент, аналіз похибок. Поняття про
обчислювальний експеримент. Точність обчислювального експерименту.
Аналіз похибок. Коректність задачі. Число обумовленості. Приклади
погано обумовлених задач. Особливості розв’язування погано обумовлених
задач.

49. Програмування. Основні методології (стилі, парадигми) програмування.
Поняття програми. Сучасні мови програмування, їх класифікація. Системи
програмування, основні функції і компоненти. Інтегровані середовища
програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Поняття
редактора, транслятора, налагоджувача. Поняття "комп’ютерна програма".

50. Основні поняття мови програмування. Алфавіт, числа, рядки,
ідентифікатори, описи, оператори. Структура програми. Основні розділи
програми і правила їх опису. Вираз, операція, операнд. Пріоритет операцій.
Класифікація операцій. Характеристика арифметичних операцій.
Математичні функції. Піднесення до степеня.

51. Процедурні мови програмування. Характеристика процедурних мов
програмування. Структура інтегрованого середовища розробки програм.
Призначення основних файлів інтегрованого середовища розробки
програм. Алфавіт. Основні поняття мови. Основні розділи програми і
правила їх опису.

52. Опис структур даних процедурною мовою програмування. Типи даних і
засоби їх опису. Структури даних та їх опис. Динамічні структури даних, їх
реалізація та основні прийоми роботи з ними.

53. Методи впорядкування масивів. Методи впорядкування одновимірних
масивів та їх реалізація в системах процедурного програмування: метод
вибору, метод вставлянням, метод обміну ("бульбашки"). Бінарний пошук
елемента із вказаними властивостями у впорядкованому одновимірному
масиві.

54. Опис та використання підпрограм. Реалізація базових алгоритмічних
структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій
процедурною мовою програмування. Реалізація рекурсивних алгоритмів
процедурною мовою програмування. Процедури та функції, призначені для
роботи з випадковими числами. Модульне програмування та його
реалізація в системах процедурного програмування.

55. Об’єктно-орієнтоване та візуальне програмування. Основні положення
методології об’єктно-орієнтованого і візуального програмування. Об’єктна
модель системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування:
поняття класу, властивостей класу, методів класу та їх використання в
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процесі реалізації взаємозв’язків об’єктів. Інкапсуляція, успадкування,
поліморфізм.

56. Об’єктно-орієнтовані та візуальні середовища програмування.
Структура інтегрованого середовища розробки програм. Призначення
основних файлів інтегрованого середовища розробки програм. Основні
елементи управління. Властивості елементів управління. Види подій.
Реакції на події. Розробка проєктів в об’єктно-орієнтованому середовищі
програмування. Аналіз задачі в термінах об’єктно-орієнтованого
програмування, добір відповідних компонент в процесі візуального
проєктування та встановлення зв’язків між ними.

57. Технології веб-програмування. Публікація веб-сторінок в глобальній
мережі. Гіпертекст: поняття та історія, подання гіпертексту. Веб-сторінка,
веб-сайт. Структура веб-сторінки. Мова гіпертекстової розмітки сторінок
HTML. Поняття тегу, контейнера. Використання каскадних таблиць стилів
(CSS). Динамічний HTML. Основи програмування мовою JavaScript.
Об’єктна модель веб-документа. Призначення і характеристики
програмних засобів для створення веб-сайтів (веб-редакторів). Публікація
веб-документів в інтернеті.
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3.2. РОЗДІЛ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ" ТА
"ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У

ПРИКЛАДНИХ ГАЛУЗЯХ"

1. Інформатика як наука і як навчальний предмет у школі. Комп’ютерна
грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного
курсу інформатики. Особливості шкільного курсу інформатики. Цілі
навчання інформатики в школі. Задачі навчання інформатики в школі.
Структура шкільного курсу інформатики.

2. Стандарт і структура шкільної освіти з інформатики. Основні
змістові лінії шкільного курсу інформатики. Вимоги до знань і вмінь учнів
з інформатики.

3. Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики.
Планування освітнього процесу з інформатики. Профільне навчання
інформатики.

4. Специфіка навчання інформатики в навчальних закладах різного типу.
Училища та технікуми. Гімназії, ліцеї та коледжі різних профілів.

5. Методична система навчання інформатики в закладах середньої
освіти. Цілі навчання інформатики. Зміст навчання інформатики. Методи
навчання інформатики. Засоби навчання інформатики. Організаційні форми
навчання інформатики.

6. Підручники та посібники з інформатики. Аналіз шкільних підручників і
посібників з інформатики. Методи роботи з підручником.

7. Загальні питання методики навчання інформатики. Дидактичні
принципи навчання інформатики. Формування пізнавального інтересу в
процесі навчання інформатики. Роль загальних розумових дій і прийомів
розумової діяльності у навчанні інформатики. Диференціація навчання
інформатики.

8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної
техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи за
комп’ютером. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі.
Програмне забезпечення шкільного курсу інформатики.

9. Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя
до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків.
Методика проведення практичних та лабораторних робіт з інформатики.

10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики.
Методичні особливості введення нових понять інформатики. Формування
вмінь і навичок на уроках інформатики.
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11. Задачі з інформатики. Методичний аналіз задач, що розглядаються на
уроках інформатики. Методика навчання розв’язування задач з
використанням комп’ютера. Методика навчання учнів загальних методів
розв’язування задач з інформатики.

12. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках інформатики. Мета і
роль контролю навчальних досягнень учнів. Види контролю. Форми,
методи і засоби контролю. Перевірка і оцінювання результатів навчання з
інформатики. Методика проведення тематичного контролю з інформатики.

13. Самостійна робота учнів з інформатики та її оцінювання. Самостійна
робота. Домашні завдання. Робота в групах продовженого дня. Перевірка
виконання домашніх завдань з інформатики. Оцінювання знань і умінь
учнів. Контрольні роботи. Облік успішності учнів. Типи і види тестів.
Правила створення тестів.

14. Позакласна робота з інформатики. Позакласні форми навчання
інформатики. Олімпіади з інформатики. Методика підготовки учнів до
участі в олімпіаді з інформатики. Організація позакласної роботи з
інформатики та математики з використанням комп’ютера.

15. Методика ознайомлення учнів з мультимедійними технологіями.
16. Методика навчання роботи з пристроями комп’ютера.
17. Методика навчання роботи з операційною системою.
18. Методика навчання опрацювання текстових даних.
19. Методика навчання опрацювання графічних даних.
20. Методика навчання технологій опрацювання табличних даних.
21. Методика навчання принципів роботи з системами управління базами

даних.
22. Методика навчання роботи з комп’ютерними мережами.
23. Використання освітніх ресурсів інтернету. Характеристика освітніх

ресурсів інтернету. Онлайн середовища навчального призначення,
приклади їх використання в освітньому процесі. Онлайн середовища для
роботи з картами знань та інфографікою.

24. Характеристика послуг для дистанційного навчання. Дистанційне
навчання та його організація. Особливості подання навчального матеріалу,
зворотного зв’язку, контролю знань. Використання комунікаційних засобів
інтернету в освіті.

25. Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освіті. Цифрова
трансформація в освіті. Її етапи. Поняття інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій, їх використання в освітньому процесі. Сучасні
цифрові тренди в освіті. Вплив ІКТ та цифрових технологій на сучасну
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молодь (в контексті теорії поколінь). Особливості навчання сучасних
школярів в умовах очного та дистанційного навчання.

26. Концепція STEM-освіти. Поняття про STEM, STEAM, STREAM, STEM/
STEAM/STREAM-освіту. Особливості проєктної діяльності з інформатики
в умовах розвитку STEM/STEAM/STREAM-освіти, в тому числі в умовах
дистанційного навчання. Гендерна політика у процесі навчання
STEM/STEAM/STREAM у закладах освіти.

27. Навчання інформатики засобами неформальної освіти. Поняття про
неформальну освіти. Законодавча база з питань неформальної освіти в
Україні. Особливості навчання інформатики в умовах неформальної освіти.
Поняття про технологію масових відкритих онлайн курсів (МВОК).
Платформи МВОК, їх характеристики. Портали та агрегатори МВОК.
Загальна структура масового відкритого онлайн курсу. МВОК з
інформатики, особливості їх використання.

28. Особливості та організація дистанційного навчання з інформатики.
29. Методика навчання інформаційного і комп'ютерного моделювання.
30. Методика навчання алгоритмізації.
31. Методика навчання процедурного програмування.
32. Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі.
33. Використання комп’ютерних мереж в освітньому процесі.
34. Реалізація міжпредметних та внутріпредметних зв’язків у процесі

навчання інформатики.
35. Використання інформаційних ресурсів інтернету у процесі навчання

інформатики.
36. Використання систем комп’ютерної математики в освітньому

процесі. Системи комп’ютерної математики та їх вивчення в школі.
37. Метод проєктів і його використання в процесі навчання інформатики.
38. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення.

Інструментальні програмні засоби для розв’язування прикладних задач з
предметних галузей.

39. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення.
Педагогічні програмні засоби (ППЗ) та їх класифікація. Характеристика
ППЗ, що використовуються у навчанні інформатики, математики, фізики,
географії, біології у школі. Напрями використання апаратних і програмних
засобів на основі мультимедійних технологій у навчанні.

40. Онлайн середовища навчального призначення. Онлайн середовища
навчального призначення для підтримки навчання різних предметів.
Приклади використання онлайн середовищ у процесі навчання
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інформатики. Онлайн середовища для розробки електронних дидактичних
матеріалів та навчання програмування.

41. Прикладне програмне забезпечення математичного призначення.
Комп’ютерна математика. Системи комп’ютерної математики.
Класифікація систем комп’ютерної математики. Структура системи
комп’ютерної математики. Розв'язування математичних задач засобами
системи комп’ютерної математики. Програмування в системі комп’ютерної
математики. Засоби візуалізації об'єктів в системах комп’ютерної
математики.

42. Прикладне веб-орієнтоване програмне забезпечення математичного
призначення. Системи комп’ютерної математики. Веб-система
комп’ютерної математики Sage. Інтерфейс. Введення виразів, виконання
символьних перетворень, робота з графікою. Розв’язування математичних
задач засобами веб-система комп’ютерної математики Sage.

43. Прикладне програмне забезпечення для автоматизованого перекладу.
Загальна характеристика інформаційних систем і технологій, що
використовуються для автоматизованого перекладу. Методи
автоматизованого перекладу. Основні характеристики перекладу
науково-технічних матеріалів. Системи комп’ютеризованого перекладу,
можливості їх використання в освітньому процесі. Характеристика бази
даних "Пам’ять перекладів".

44. Прикладне веб-орієнтоване програмне забезпечення автоматизованого
перекладу. Характеристика веб-орієнтованих систем та сервісів для
автоматичного перекладання слів, фраз, веб-сторінок тощо.
Веб-орієнтовані системи комп’ютеризованого перекладу.

45. Прикладне веб-орієнтоване програмне забезпечення для роботи з
робототехнічними системами. Робототехнічні платформи, їх види.
Поняття про емулятори робототехнічних платформ. Характеристика
онлайн середовищ для програмування робототехнічних платформ.
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4. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
ЕКЗАМЕНУ

4.1. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ "ІНФОРМАТИКА"

Алгоритмізація і програмування
1. Скласти програму для здійснення бінарного пошуку заданого елемента у

впорядкованому за зростанням (за спаданням) масиві цілих чисел.
2. Скласти програму для заміни числом 5 елементів, менших від 5, що

знаходяться на парних номерах масиву натуральних чисел.
3. Скласти програму для знаходження кількості входжень в текстовий рядок

кожного з символів текстового рядка.
4. Скласти програму для виведення на екран всіх різних символів текстового

рядка у порядку їх слідування в рядку.
5. Задано послідовність символів S1,S2,...Sn. Скласти програму для виведення

символів, що входять в послідовність по одному разу.
6. Задано цiлочисельну таблицю B [N:K]. Скласти програму для знаходження

найбільшого числа однакових елементів, які йдуть підряд.
7. Скласти програму для визначення, скільки разів у заданому реченні

зустрічається перше слово цього речення.
8. Скласти програму (розглянути випадки типів даних Single i Real) для

обчислення із заданою точністю (до E) значення функції y=cos(x),
використовуючи її розвинення в ряд:

Використовуючи програму, обчислити значення cos(x) в точках x=45
градусів, 405 градусів, 1485 градусів, 2925 градусів. Пояснити результати.

9. Функція y=f(x) задана таблично:

x 0 5 10 15 20 25
y 5 150 560 1200 2100 3300

Скласти програму для знаходження похідної в точках x(i), .
Використавши програму, обчислити значення похідної у вузлах.

10. Скласти програму, за якою замінюватиметься в рядку p пiдрядок p1 на p2,
де p, p1, p2 – імена рядків і підрядків. Розв’язати задачу також за
допомогою текстового редактора.
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11. Описати програму процедурною мовою програмування, яка передбачається
введення в комп’ютер списку, що складається з 10 рядків довжиною до 15
символів (рядки написані великими латинськими літерами). Упорядкувати
список за алфавітом i вивести на екран. Розв’язати цю ж задачу за
допомогою СУБД.

12. Скласти програму для розкладання натурального числа А на прості
множники. Відповідь вивести на екран у вигляді: А =
N1(P1)*N2(P2)*…*Ni(Pi), де Ni – простий множник, Pi – показник степеня.
Наприклад, 126 = 2(1)*3(2)*7(1).

13. Скласти програму для "закодування" рядків текстового файлу data.txt та
записати їх у файл data.cod. Кодування рядка виконати за таким правилом:
однакові підряд розміщені символи замінити на символ та число повторень
цього символу, взяте в круглі дужки. Наприклад, рядок "ааабббаааввннне"
закодується так – "а(3)б(3)а(3)в(2)н(3)е(1)".

14. Скласти описову схему розв’язування задачі: визначити початковий і
кінцевий номери найдовшого за зростанням елементів фрагмента таблиці
X [1:N].

15. Скласти алгоритм і продемонструвати його виконання на конкретному
прикладі для задачі: впорядкувати лінійну таблицю за зростанням за
методом вставляння.

16. Скласти програму з пропусками деяких вказівок для розв’язування задачі:
задано таблицю А, яка містить N елементів і впорядкована за зростанням їх
значень, а також задано число K. Скласти програму для вставляння у
таблицю числа K так, щоб впорядкованість таблиці не порушилась.

17. Створити зовнішній вигляд форми, таблицю значень властивостей
елементів управління, що розташовані на формі, фрагменти програмного
коду для розв’язування задачі: створити проект, який містить поле надпису
і в якому, використовуючи індикаторні поля, можна задавати різний тип
написання тексту.

18. Створити програму для подання числа в різних системах числення в межах
від двійкової до десяткової.

19. Написати програму для створення, доповнення та перегляду файлу бази
даних, що містить відомості про книги (структура запису може мати такі
поля: номер запису, назва книги, прізвище автора, рік видання, кількість
сторінок).

20. Створити програму для демонстрації роботи із комбінованим списком.
21. Створити програму, для демонстрації процесу створення компонента

RadioGroup під час створення форми; назви радіо-кнопок прочитати з
текстового файлу, кожен рядок якого містить напис однієї радіо-кнопки.
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Обрання радіо-кнопки призводить до заміни тексту компонента Label
підписом радіо-кнопки. Натиснення кнопки "Вихід" призводить до
закінчення роботи програми.

22. Скласти програму для побудови таблиці значень функції f(x)=x2-5x+6 на
відрізку [0, 10] з кроком 1.

23. Скласти програму для подання в системі числення за основою А (1<А<10)
будь-якого натурального числа, поданого в десятковій системі числення.

24. Скласти програму для знаходження n перших простих чисел.
25. Створити функцію для обчислення довжини відрізка, заданого

координатами своїх вершин на площині. Використати цю функцію у
головній програмі для обчислення периметра трикутника, заданого
координатами своїх вершин.

26. Кожний рядок файлу містить два слова: перше слово – англійською мовою,
друге – переклад першого слова українською мовою. Написати програму
для перекладу слова з англійської мови з використанням такого файлу.

27. Написати програму для демонстрації основних дій з однозв’язним списком.
28. Написати програму для демонстрації основних дій з двозв’язним списком.
29. Написати програму для демонстрації основних дій з чергою.
30. Написати програму для демонстрації основних дій зі стеком.
31. Створити веб-сторінку, на якій продемонструвати роботу із зображеннями і

таблицями.
32. Створити веб-сторінку, на якій продемонструвати роботу із вбудованими

скриптами. Розробити та використати деяку функцію.
33. Написати програму для реалізації "Текстового редактора".

Вимоги до програми:
1) Робота програми здійснюється в залежності від вибору одного з пунктів:

1 – перегляд файлу, 2 – створення файлу, 3 – вихід з програми.
Після виконання дій в кожному випадку реалізувати можливість

повторного вибору.
У разі вибору пункту 1 виконати дії:
● ввести з клавіатури ім’я файлу;

● вивести вміст файлу на екран.

У разі вибору пункту 2 виконати дії:
● ввести з клавіатури ім’я файлу;

● повторити виконання дій:
o ввести з клавіатури текстовий рядок та зберегти його у файлі;
o припинити при введенні порожнього рядка.

У разі вибору пункту 3 здійснити вихід з програми. Працювати з файлами
поточного каталогу.
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2) Описати та використати процедури:
Назва

процедури Опис процедури
Параметри процедури

Ідентифікатори Тип Призначення

WriteMenu Виведення пунктів меню

GetItem
Введення з клавіатури

номера вибраного пункту
меню з перевіркою

коректності введення даних
Var N Byte

Номер
пункту
меню

ReadNameFile
Введення з клавіатури імені

файлу з перевіркою
коректності введення даних

Var Name String Ім’я файла

ViewFile Перегляд вмісту файла Name String Ім’я файла
CreateFile Створення файла Name String Ім’я файла

34. Розробити веб-сторінку для інтернет-магазину за наведеним макетом.
Вимоги до виконання:
● розробити стилі для кожного елемента веб-сторінки;

● зберегти опис стилів у файлі style.css;
● створити веб-сторінку з використанням зв’язних стилів.

Логотип
(рисунок)

Заголовок (назва магазину) Контактні телефони:

Адреса:
Тип 1 товару

Номер товару Рисунок

Ціна 100 грн

Опис товару

Тип 2 товару

Номер товару Рисунок

Ціна 100 грн

Опис товару

35. Створити сторінку сайту навчальних курсів, що відображає відомості про
ці курси. Загальна структура сторінки має бути такою.
● На сторінці розташовано список, який містить перелік назв навчальних

дисциплін.

● Після вибору назви певної навчальної дисципліни потрібно здійснити:
o зміну емблеми відповідно до обраної дисципліни;
o зміну заголовка, що відповідає обраній дисципліні;
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o відображення на даній сторінці впровадженого HTML-документу, що
містить короткі відомості про тематику та обсяг вивчення обраної
дисципліни, а також динамічне графічне гіперпосилання, за яким
можна здійснити перехід до певного веб-сайту, на якому вказані
вакансії, що потребують наявності знань у людини з обраної
дисципліни.

Операційна система
36. На Робочому столі створити структуру вкладених папок до четвертого

рівня включно. В папці третього рівня створити ярлик для завантаження
програми Microsoft Excel. До папки другого рівня скопіювати всі файли з
розширенням *.doc, що були створені за останній місяць.

37. Створити в кореневому каталозі диску D: папку, до якої скопіювати файли з
розширенням *.xls. Заархівувати скопійовані файли. На Робочому столі
створити папку. Розкрити створений архів в папку, що знаходиться на
Робочому столі.

38. За допомогою графічного редактора створити рисунок. Зробити цей
рисунок Фоном Робочого столу. До Головного меню додати групу
Приклад, до якої помістити ярлик до файлу, в якому зберігається створений
малюнок. Встановити 1 червня 2012 як системну дату. Додати до списку
розкладок клавіатури іспанську мову. Сконфігурувати кнопки мишки як для
"лівші".

Текстовий процесор
39. Робота з текстовим процесором:

1) Записати за допомогою текстового процесора текст, в якому містяться
такі речення:
– означення i призначення текстового редактора;
– означення магістралі;
– означення процесора;
– означення операційної системи;
– правило використання команди виклику допоміжного алгоритму;

2) Створений текст записати на робочий диск.
3) У створеному тексті змінити порядок запису речень: всі означення

записати в алфавітному порядку.
4) У створеному тексті змінити всі слова "ЕОМ" на "комп'ютер" i навпаки.
5) Підрахувати кількість символів у створеному тексті.
6) З тексту виділити означення магістралі i вивести його на друк.
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40. Використовуючи текстовий процесор, створити список задач до екзамену з
геометрії, а також малюнки до них. Файл, в якому буде зберігатись цей
список переслати на всі комп’ютери аудиторії, використовуючи пошту.

41. Використовуючи текстовий процесор, створити шаблон звіту складання
екзаменаційної сесії. На основі шаблону створити документ, в якому
повинні міститись відомості: прізвище студента; група, в якій навчається;
оцінки з різних предметів, екзамени з яких складались на сесії; середній
бал кожного студента з усіх предметів. Розмістити цей документ на
робочому столі і зробити доступним для всіх користувачів локальної
мережі.

42. Засобами текстового процесора створити набір стилів та шаблон для запису
алгоритмів навчальною алгоритмічною мовою. Скласти і записати
алгоритм для пошуку найбільшого елемента в лінійній таблиці.
Продемонструвати роботу алгоритму на конкретному прикладі і скласти
таблицю виконання.

43. Засобами текстового процесора створити ілюстрації топологій локальних
мереж.

Табличний процесор
44. Задача на використання електронних таблиць:

1) Створити таблицю тарифікації вчителів школи, в якій для кожного з
вчителів вказується стаж педагогічної роботи, ставка зарплати за 18
годин, виходячи з педагогічного стажу, кількість годин на тиждень,
класне керівництво, перевірка зошитів, оплата за кабінет інформатики.

2) Виходячи з перерахованих даних, для кожного вчителя підрахувати
середню зарплату – ввести для цього вiдповiднi формули.

3) Вивести на друк відповідну таблицю.
4) Виконати такі операції над змістом створеної таблиці:

– копіювати клітинки, групи клітинок;
– впорядкувати елементи таблиці;
– вилучити елементи таблиці;
– внести зміни до таблиці;
– записати створену таблицю на диск.

45. Задача на використання електронних таблиць:
1) За допомогою електронних таблиць скласти програму розв'язування

квадратного та лінійного рівняння. Виконати отриману програму для
різних вхідних даних.

2) Записати програми на диск.
46. Задача на використання електронних таблиць:
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1) За допомогою електронних таблиць створити програму розв'язування
системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими.

2) Виконати отриману програму для заданих наборів вхідних даних.
3) Записати програму на диск.

Система управління базами даних
47. Створити базу даних, яка містить три таблиці: "Вчителі", "Учні", "Оцінки

учнів". Задати ключові поля, створити зв’язки між таблицями. Створити
кілька форм, макросів. Кнопкам форми поставити у відповідність створені
макроси. Створити кілька запитів на зміну (на оновлення, на вилучення
записів). На їх основі створити звіти. Створити головну кнопкову форму з
кнопками, для відкривання відповідні форми і звіти бази даних.

Графічний редактор
48. Зобразити базові алгоритмічні структури у вигляді графічних схем з

відповідними підписами.

Використання прикладного програмного забезпечення
49. Використовуючи програмний засіб за обранням студента, виконати повне

дослідження функції .
50. Використовуючи програмний засіб за обранням студента, знайти наближені

значення коренів рівняння .
51. З використанням програмного засобу за обранням студента знайти

наближений розв’язок (розв’язки) рівняння .
52. З використанням програмного засобу за обранням студента створити

таблицю значень функції на проміжку від –1 до 1 з кроком 0.25.
Проаналізувати результат.

53. Використовуючи програмний засіб за обранням студента, виконати

дослідження функції .

54. Побудувати графік функції . Проаналізувати, куди прямує
значення функції, якщо значення аргументу прямує до +∞ ?



28

55. Побудувати комп’ютерну модель задачі:
У 3-х пунктах постачання зосереджений однорідний вантаж в обсязі
720 т, 310 т і 480 т. Цей вантаж необхідно перевезти в 3 пункти
призначення відповідно в обсязі 360 т, 220 т і 420 т. Вартості
перевезення однієї тони вантажу (в грн.) з кожного пункту постачання до
кожного пункту призначення є відомими величинами і задаються
матрицею:

Знайти план перевезень, за яким забезпечується завезення наявного в
пунктах постачання вантажу до пунктів призначення в необхідній
кількості при мінімальній загальній вартості перевезень.

Комп’ютерні мережі і хмарні технології
56. Запропонувати та обґрунтувати варіант побудови однорангової мережі для

випадку об’єднання 10 робочих місць, що знаходяться в одному кабінеті, і
спільного використання принтера та файлів, що містяться на одному з
комп’ютерів. Запропонувати варіант ліній зв'язку, обґрунтувати власний
вибір. Навести схему з'єднання, загальний перелік та кількість необхідного
обладнання, вказати основні етапи побудови та налагодження мережі.

57. Засобами Google Клас створити структуру факультативного курсу з
веб-технологій та веб-дизайну.

4.2. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
ІНФОРМАТИКИ" ТА "ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І

ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРИКЛАДНИХ ГАЛУЗЯХ"

Загальна методика навчання інформатики
1. Розробити план-конспект уроку подання нових знань з теми "Комп'ютерна

графіка".
2. Розробити план-конспект уроку систематизації і узагальнення знань з теми

"Інформаційна система та її складові".
3. Розробити презентацію, яку можна використовувати при поданні нового

матеріалу за пояснювально-ілюстративним методом з теми "Пристрої
комп’ютера".
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4. Скласти карту знань (або інфографіку) для понять "алгоритм", "програма",
"інформаційна модель", "комп’ютер" та розробити методику їх
використання в освітньому процесі.

Методика навчання алгоритмізації та програмування
5. Використовуючи метод послідовного уточнювання алгоритму,

запропонувати методику пояснення задач (див. типові задачі 1-3, 5-7 до
розділу "Інформатика"), а потім виконання алгоритму навчальною
алгоритмічною мовою. Подати опис цього алгоритму однією з мов
програмування.

6. Розробити методику пояснення учням розв'язування задачі:
Знаходження коренів біквадратного рівняння на множині дійсних чисел.
Описати i використати при цьому допоміжний алгоритм знаходження
коренів квадратного рівняння.

7. Розробити програму та завдання для експериментальної роботи з
програмою для роботи з демонстраційними прикладами для задачі: знайти
суми квадратів додатних елементів лінійної таблиці А дійсних чисел,
пронумерованих від 1 до N.

8. Розробити програму та завдання для експериментальної роботи з
програмою для роботи з демонстраційними прикладами для задачі:
циклічно переміщувати (N-1) елементів таблиці А на одне місце вправо,
тобто 1-й елемент таблиці А необхідно записати на місце другого, другий –
на місце 3-го і т. д., а останній елемент записати на місце першого.

9. Розробити вказівки-підказки до розв’язування задачі: переписати від’ємні
значення елементів лінійної таблиці A [M:N], яка складається із дійсних
чисел, до іншої лінійної таблиці в зворотному порядку.

10. Скласти програму та розробити завдання для експериментальної роботи з
програмою для задачі: знайти найменший дільник цілого додатного числа,
більшого за одиницю.

11. Розробити картку-завдання з вказуванням послідовності дій для виконання
завдання: скласти алгоритм упорядкування таблиці за зростанням за
методом обміну.

12. Розробити картку-завдання з вказуванням алгоритму розв’язування задачі:
скласти проект, у формі якого передбачити при використанні кнопки
"Пуск" розміщення на екрані мітки з текстом, в якому об’єднуються рядки,
що знаходяться в трьох текстових вікнах після їх введення з клавіатури;
при цьому текст записується в стовпчик; при натисненні на кнопку "Вихід"
робота програми припиняється.
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Методика навчання роботи з операційною системою
13. За допомогою пошукової системи операційної системи знайти, яким чином

можна швидко відшукати потрібний файл або папку. Занести ці відомості
до текстового файлу з ім’ям "Пошук файлів". Скласти для учнів конкретні
завдання таких типів: 1) знайти за допомогою "довідки" відомості про
конкретне поняття; 2) знайти місце знаходження файлу за ім’ям, розміром,
вмістом тексту, датою та часом останньої зміни, типом.

Методика навчання роботи з текстовим процесором
14. Методична задача на використання текстового процесора (в тому числі

засобів підтримки графіки):
1) За допомогою основних команд текстового редактора скласти i

видрукувати такий дидактичний матеріал з інформатики: створити
блок-схему алгоритму розв'язування біквадратного рівняння.

2) Записати блок-схему на Google Диск.
3) Вказати можливості використання текстового процесора в роботі

вчителя інформатики (математики).
15. Скласти таблицю, що містить програму проведення тижня інформатики, в

якій вказано назви заходів, час їх проведення, відповідальних за підготовку
та проведення.

16. Створити панель інструментів та вставити до неї кнопки вставляння
математичної формули, об’єкту WordArt. Розробити конкретні завдання для
навчання учнів роботи з переліченими засобами. Скласти алгоритми
виконання даних завдань, продемонструвати результат виконання на екрані
комп’ютера.

Методика навчання роботи з табличним процесором
17. Розробити методику застосування технології "Мозковий штурм" для

розвитку практичних вмінь розв’язування квадратних рівнянь з
використанням табличного процесора, ППЗ.

18. Розробити сценарій стратегії роботи в парах "Взаємне навчання" для
вивчення теми "Типи діаграм та їх використання в середовищі табличного
процесора".

Методика навчання роботи з системами управління базами даних
19. Розробити картку-завдання з вказуванням алгоритму для розв’язування

задачі.
Створити базу даних "Бібліотека", що складається з трьох об’єктів
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"Книги", "Читачі" та "Картка читача", пов’язаних між собою зв’язками.
В базі даних повинні міститися дані про книги, які брав читач.

Методика навчання роботи з графічним редактором
20. Методична задача на використання графічного редактора:

1) За допомогою основних команд графічного редактора створити
дидактичний матеріал для навчання основних базових структур
алгоритмів.

2) Надрукувати цей дидактичний матеріал.
3) Записати створений дидактичний матеріал на диск.

21. Розробити план-конспект уроку розвитку і закріплення знань, умінь і
навичок з теми "Інтернет речей".

Методика навчання роботи з комп’ютерними мережами та їх
використання в освітньому процесі
22. Розробити картку-завдання з вказуванням послідовності дій для виконання

завдання: створити електронну поштову скриньку та відправити з неї
електронного листа.

23. Розробити план-конспект комбінованого уроку з теми "Інтернет".
24. Створити блог "Цікаве з історії інформатики" і запропонувати методику

його використання в освітньому процесі.
25. Створити блог "Цікаве з історії математики" і запропонувати методику його

використання в освітньому процесі.
26. Створити блог "Видатні українські вчені-інформатики" і запропонувати

методику його використання в освітньому процесі.

Методика використання прикладного програмного забезпечення
27. Розробити план-конспект уроку систематизації та узагальнення знань з

теми "Ознаки рівності трикутників" з використанням GRAN2D.
28. Розробити методику навчання розв’язування систем рівнянь графічним

способом з використанням GRAN1.
29. Розробити план-конспект уроку розвитку і закріплення знань, умінь і

навичок з теми "Піраміда" з використанням  ППЗ GRAN3D.
30. Скласти карту знань для напрямів використання технологій Веб 2.0 в

освітньому процесі.
31. Скласти карту знань для поняття "трикутник" і запропонувати методику її

використання в навчальному процесі.
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32. Розробити діаграми Ейлера-Венна для понять "підпрограма-процедура" та
"підпрограма-функція"; "цикл-до" та "цикл-поки" і методику їх
використання у освітньому процесі.

33. Створити тест в системі дистанційного навчання з теми "Арифметичні дії із
звичайними дробами" для перевірки вмінь усно рахувати.

34. Запропонувати методику проведення інтегрованого уроку з математики та
інформатики з використанням технологій інтерактивного навчання і онлайн
середовищ.
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5. ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА

Факультет інформатики
Рівень вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Випускний екзамен: Комплексний кваліфікаційний екзамен

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

1. Технологія опрацювання графічних даних. Комп’ютерна графіка. Системи
опрацювання графічних об’єктів. Принципи роботи в графічному редакторі.
Растрова, векторна, фрактальна графіка. Колірні моделі. Основні формати
зберігання растрової, векторної і фрактальної графіки. Основні характеристики
растрового, векторного і фрактального зображення. 3D графіка.

2. Методика навчання алгоритмізації.

3. Завдання з картки (задача з алгоритмізації та програмування).

4. Завдання з картки (задача з методики навчання інформатики).

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій і програмування
Протокол № __ від "__" ________ 20__ року
Завідувач кафедри            ___________________      Т.В. Підгорна
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