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1. ВСТУП 

Програма кваліфікаційного державного екзамену підготовлена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки студентів за спеціальностями 
6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та 
навчанні», «Професійна освіта. Інженерна та комп’ютерна графіка». 

Кваліфікаційний державний екзамен – це комплекс кваліфікаційних 
завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння 
професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, 
зазначених в освітньо-професійній програмі. 

Мета кваліфікаційного державного екзамену – виявлення рівня засвоєння 
теоретичних знань і практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам 
освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

На кваліфікаційний державний екзамен із спеціальності виносяться 
наступні дисципліни:  

1. «Архітектура обчислювальних машин»;  
2. «Програмування»; 
3. «Комп’ютерні мережі»; 
4. «Обслуговування комп’ютерної техніки і систем»; 
5. «Основи захисту інформації»; 
6. «Web-технології»; 
7. «Ергономіка інформаційних технологій»; 
8. «Комп’ютерне моделювання установок і технологічних процесів»; 
9. «Комп’ютерне проектування інженерних об’єктів»; 
10.  «Операційні системи»; 
11.  «Системне програмне забезпечення»; 
12.  «Web-дизайн»; 
13.  «Комп’ютерний дизайн»; 
14.  Творчі завдання з методики професійного навчання. 
Програма кваліфікаційного державного екзамену підготовлена на основі 

програм дисциплін, що увійшли до її складу і не є їх повторенням. 
Кваліфікаційний державний екзамен проводиться у формі комп’ютерного 

тестування, а творчі завдання – у письмовій формі. 
Питання кваліфікаційного державного екзамену носять творчий характер 

і охоплюють програмний матеріал дисциплін професійної і практичної 
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

У своїх відповідях на комплексному державному екзамені студенти 
повинні показати ґрунтовні знання інформаційно-комунікаційних технологій з 
фаху, сучасних педагогічних технологій та їх використання в системі 
професійної освіти. 

У процесі підготовки до кваліфікаційного державного екзамену з 
спеціальності студенти повинні використовувати власний досвід, набутий під час 
проходження педагогічної практики, вивчення дисциплін професійної і практичної 
підготовки, а також їм рекомендується користуватися літературою, список якої 
наведено у кінці програми. 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА УМІНЬ 

 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який повністю оволодів 

програмним матеріалом, точно й повно виконав практичні завдання; виявив 

творчу самостійність, вільне володіння науковим апаратом, знання спеціальної 

літератури, тверді переконання та вміння їх захищати, високу інформаційну 

культуру, уміння робити практичні висновки, на семінарських, лабораторних 

заняттях, колоквіумах показав достатній рівень розвитку умінь й навичок 

точного застосування знань. 

Оцінка «добре» виставляється за тих же умов. Відмінність у знаннях 

студента полягає у дещо обмеженому й звуженому прояві тих же якостей, які 

слугують критерієм відмінної оцінки – творча самостійність, використання 

наукового апарату, знання літератури тощо. Але вже немає тієї свободи 

викладу матеріалу, як у першому випадку, можуть допускатися окремі 

помилки, що легко виправляються під час бесіди самим студентом. 

Оцінка «задовільно» виставляється за повне знання програми, за 

виконання завдання. У цьому випадку студент може й не виявити 

самостійності суджень. Відчувається, що він дещо просто «вивчив». Однак, 

навчальний матеріал він загалом знає. Має певне уявлення про вимоги 

практики, може знайти нові приклади або умови застосування знань на 

практиці. Знає літературу, але, можливо, не всю і не може дати достатньої 

критичної оцінки. Володіє необхідними вміннями. Можливі недоліки в аспекті 

комунікативної культури. 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент немає повних знань. 

Робота не виконана або виконана невірно. Уміннями й навичками студент не 

володіє. Літератури зовсім не знає. 
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3. ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

3.1. Тестові завдання з дисципліни 

«Архітектура обчислювальних машин» 

1. Мультиплескор це: 

a. функціональний вузол, що здійснює підключення (комутацію) одного із 

декількох входів даних до виходу; 

b. кодер, що перетворює унарний код у двійковий; 

c. кодуючий пристрій, що перетворює двійковий код в унарний; 

d. функціональний вузол, що комутує сигнал з одного інформаційного входу 

на один з декількох виходів залежно від стану адресних входів. 

2. Демультиплескор це: 

a. функціональний вузол, що здійснює підключення (комутацію) одного із 

декількох входів даних до виходу; 

b. кодер, що перетворює унарний код у двійковий; 

c. кодуючий пристрій, що перетворює двійковий код в унарний; 

d. функціональний вузол, що комутує сигнал з одного інформаційного входу 

на один з декількох виходів в залежності від стану адресних входів. 

3. Закон Мура: 

a. ємність кожної мікросхеми пам’яті подвоюється в порівнянні з її 

попередницею, а нова мікросхема з’являється кожні 24 місяці; 

b. продуктивність кожного нового мікропроцесора подвоюється в порівнянні 

з його попередником, а нова мікросхема з’являється кожних півроку; 

c. інтегральна площа кожного мікропроцесора подвоюється в порівнянні з 

його попередником, а нова мікросхема з’являється кожні 24 місяці; 

d. швидкодія кожного нового вінчестера подвоюється в порівнянні з його 

попередником, а новий вінчестер з’являється кожних 18 місяців. 

4. BIOS це: 

a. базова система введення/виведення призначена для ізоляції операційної 

системи і прикладних програм від специфічних особливостей конкретної 

апаратури; 
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b. базовий пристрій операційної системи, що призначений для забезпечення 

взаємодії між апаратною частиною персонального комп’ютера та ядром 

операційної системи; 

c. базова оперативна пам’ять персонального комп’ютера, призначена для 

запису, зчитування і зберігання виконуваних програм і даних, що обробляються 

цими програмами; 

d. базовий програмно-апаратний засіб розширення простору пам’яті, що 

надається програмі в якості оперативної. 

5. Драйвер пристрою це: 

a. програма, яка здійснює взаємодію між операційною системою і даним 

пристроєм; 

b. програмний засіб, призначений для ізоляції операційної системи і 

прикладних програм від специфічних особливостей конкретної апаратури; 

c. програмно-апаратний засіб розширення простору пам’яті, що надається 

програмі в якості оперативної; 

d. програмний засіб призначений для забезпечення взаємодії між апаратною 

частиною персонального комп’ютера та ядром операційної системи. 

6. HDD це: 

a. накопичувач на гнучких магнітних дисках; 

b. накопичувач на жорстких магнітних дисках; 

c. накопичувач на оптичних дисках; 

d. накопичувач на магнітооптичних дисках. 

7. SSD це: 

a. запам’ятовуючий пристрій на основі мікросхем пам’яті; 

b. запам’ятовуючий пристрій на оптичних дисках; 

c. запам’ятовуючий пристрій на магнітооптичних дисках; 

d. запам’ятовуючий пристрій на гнучких магнітних дисках. 

8. POST це: 

a. процедура самоперевірки при включенні персонального комп’ютера 



8 
 

b. базовий пристрій операційної системи призначений для забезпечення 

взаємодії між апаратною частиною персонального комп’ютера та ядром 

операційної системи; 

c. програмний засіб, призначений для ізоляції операційної системи і 

прикладних програм від специфічних особливостей конкретної апаратури; 

d. програмний засіб призначений для забезпечення взаємодії між апаратною 

частиною персонального комп’ютера та ядром операційної системи. 

9. MBR це: 

a. головний завантажувальний запис; 

b. накопичувач на магнітооптичних дисках; 

c. програмний засіб, призначений для ізоляції операційної системи і 

прикладних програм від специфічних особливостей конкретної апаратури;  

d. програмно-апаратний засіб розширення простору пам’яті, що надається 

програмі в якості оперативної. 

10. RAM це: 

a. пам’ять з довільним доступом; 

b. пристрій для резервного копіювання великих обсягів інформації; 

c. основний компонент комп’ютера, що виконує арифметичні і логічні 

операції, задані програмою, керує обчислювальним процесом і координує 

роботу всіх пристроїв комп’ютера; 

d. електронна плата, яка оброблює відеодані і керує роботою дисплею. 

 

3.2.Тестові завдання з дисципліни 

«Програмування» 

1. В якому із запропонованих варіантів правильно описані 

ідентифікатори: 

a. begin; 

b. var; 

c. data; 

d. do. 
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2. Обрати правильний варіант опису змінної мовою програмування 

Pascal: 

a. var i : integer; 

b. varinteger; 

c. const i : integer; 

d. type i : integer. 

3. В якому розділі програми описуються типи даних користувача? 

a. const; 

b. type; 

c. var; 

d. data. 

4. Обрати тип даних для опису змінної, яка може набувати значення 

TRUE або FALSE: 

a. integer; 

b. boolean; 

c. byte; 

d. char. 

5. Ввести тип результату обчислення виразу: (x-y), якщо x – integer, y 

– real: 

a. real; 

b. integer; 

c. byte; 

d. word. 

6. Обрати із запропонованих варіантів вираз, якщо у результаті 

обчислень отримано значення рівне 4: 

a. (21 div 5 – 3) *4; 

b. 21 div (5 – 3 *4); 

c. (21 div 5) – (3 *4); 

d. 21 div (5 – 3) *4. 
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7. Обрати відповідь, в якій вказано варіант виведення на екран після 

виконання фрагменту програми: 

var 

S : Integer;  

begin 

S := 10; 

Write('S=', S); 

end. 

a. S = 10; 

b. ' S= ', S; 

c. S = S; 

d. 10; 

8. Обрати варіант значення змінної p після виконання фрагмента 

програми:  

i := 10; p := 0;  

while i < 31 dobegin 

if (i Mod 10) + (i Div 10) = 10 then p := p + 1;  

i := i + 1;  

end;  

a. p < 17; 

b. p =1; 

c. p =2; 

d. p =3; 

e. p =4. 

9. Обрати варіант відповіді, в якій вказано результат виконання 

операторів у наведеному фрагменті програми: 

i:= 1; 

while i<20 dobegin 

Write(i, ' '); 

i:= i + 2; 
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end; 

a. на екран виведено непарні числа з проміжку [1; 20]; 

b. на екран виведено перші 20 непарних чисел; 

c. на екран виведено непарні числа з проміжку [1; 21]; 

d. на екран виведено парні числа з проміжку [8; 18]. 

10. Обрати правильний варіант набутих значень змінних після 

виклику процедури з фактичними параметрами а := 5 та b :=  7.  

procedure(a: integer; b: integer); 

var c : integer; 

begin 

c := a+b;  

  a := c-a;  

  b := c-b  

end; 

a. a=7, b=7; 

b. a=7, b=5; 

c. a=5, b=7; 

d. a=12, b=5. 

 

3.3. Тестові завдання з дисципліни 

«Комп’ютерні мережі» 

1. Поняття локальної комп'ютерної мережі: 

a. окремий випадок розподілених обчислювальних систем; 

b. здійснюють мережеві послуги в режимі of-line; 

c. використання телефонних ліній зв'язку; 

d. зосереджені на території 1-2 км, побудовані з використанням 

високоякісних ліній зв'язку, надають послуги в режимі on-line; 

e. інша відповідь. 

2. Поняття глобальної комп'ютерної мережі: 

a. мережа призначена для передачі голосу й відеоданих; 
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b. з’єднання комп'ютера кабелем «вита пара»; 

c. з’єднання комп'ютерів на відстанях сотень і тисяч кілометрів і призначені 

для передачі даних; 

d. використання високоякісних телефонних ліній зв'язку й робота у фоновому 

режимі. 

3. Поняття обчислювальної мережі: 

a. сукупність комп'ютерів, об'єднаних лініями зв'язку; 

b. сукупність комп'ютерів, зосереджених на території 1-3 км; 

c. сукупність комп'ютерів, об'єднаних кабелем кручена пара для передачі 

даних на відстань 200 і більше метрів; 

d. комп’ютери, об'єднані мережею 10Base-T. 

4. Стандартні мережні технології: 

a. модель OSI; 

b. синхронна мережна ієрархія – SDH; 

c. служба електронної пошти й гіпертекстова інформаційна служба 

WorldWideWeb; 

d. еthernet, FDDI, TokenRing. 

5. Які функції виконує службовий модуль – клієнт під час обміну 

даними по мережі? 

a. формує повідомлення-запити до вилученої машини й прийому результатів 

для всіх додатків; 

b. розпізнає повідомлення-запити від вилученого комп'ютера при мережній 

взаємодії; 

c. передає байт за байтом сформовані додатком повідомлення комп'ютеру – 

серверу; 

d. приймає байти інформації від комп'ютера, підключеного за допомогою 

нуль-модемного кабелю. 

6. Які функції виконує спеціалізована програма – сервер? 

a. розпізнає й перенаправляє запит до віддаленої машини; 
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b. постійно очікує приходу запитів на віддалений доступ до файлів, 

розташованих на диску цього комп'ютера; 

c. звертається до локального файлу для передачі його по мережі за 

допомогою локальної ОС; 

d. виконує функції перенапрямку (redirect) повідомлень-запитів до вилученої 

машини. 

7. Дайте визначення топології мережі - шина: 

a. комп’ютери підключені до сегментів кабелю, що виходить із однієї точки; 

b. комп’ютери підключені до кабелю, замкнутого в кільце; 

c. комп’ютери підключені до кабелю, що виходить із повторювача; 

d. комп’ютери підключені уздовж одного кабелю. 

8. Який кабель використається для підключення до 

концентратора, що має роз’єм RJ-45: 

a. товстий коаксіальний кабель; 

b. тонкий коаксіальний кабель; 

c. оптоволоконний кабель; 

d. вита пара типу STP, UTP. 

9. Назвіть максимальну довжину сегмента кабелю стандарту 

10Base-T: 

a. 120 метрів; 

b. 185 метрів; 

c. 100 метрів; 

d. 300 метрів. 

10. Що таке декомпозиція завдань мережної взаємодії? 

a. розбивка одного складного завдання на декілька простих завдань-модулів; 

b. багаторівневий підхід для рішення завдань мережної взаємодії; 

c. набір функцій, які підлеглий рівень надають старшому; 

d. визначення порядку взаємодії модулів системи. 

11. Що таке протокол? 

a. правила, що визначають взаємодію пари відповідних рівнів; 
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b. правила, що визначають послідовність і формат повідомлень, якими 

обмінюються мережні компоненти, що лежать на одному рівні, але в різних 

вузлах;  

c. програмний модуль, що реалізує процедуру обміну інформацією в мережі; 

d. формально певна процедура обміну інформацією в мережі. 

12. Що таке стек комунікаційних протоколів? 

a. набір програмних модулів, що реалізують протоколи конкретної фірми 

виробника; 

b. ієрархічно організований набір протоколів, достатній для організації 

взаємодії вузлів у мережі; 

c. набір технічних і програмних засобів, що реалізують взаємодію 

комп'ютерів у мережі; 

d. програмні модулі, встановлені на одному комп'ютері, що працює в мережі 

Ethernet. 

13. З яких частин складається повідомлення, формоване 

конкретним рівнем моделі OSI: 

a. із заголовка й поля даних; 

b. заголовка, поля даних, закінчення; 

c. преамбули, заголовка, адреси джерела й призначення; 

d. заголовка, поля даних і контрольної суми. 

14. Які дані передає фізичний рівень моделі OSI? 

a. байтів; 

b. бітів по коаксіальному кабелю, кручений парі, оптоволоконному кабелю; 

c. пакетів довгої 1500 байт; 

d. електричних сигналів; 

e. інша відповідь. 

15. Виберіть протоколи канального рівня: 

a. Еthernet, TokenRing; 

b. TCP/IP; 

c. NetBIOS; 
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d. SMB. 

16. Що таке маршрутизатор? 

a. мережний пристрій, призначений для з’єднання групи комп’ютерів з 

одними й тими ж мережними адресами; 

b. пристрій, що збирає інформацію про топологію мережевих з'єднань і на її 

підставі пересилає пакети мережного рівня в мережу призначення; 

c. мережний пристрій, що поєднує комп'ютери, інтерфейсні адаптери яких 

мають різні MAC адреси; 

d. технічні засоби й програмне забезпечення, що реалізують обмін даними 

між комп'ютерами за допомогою протоколу TCP/IP. 

17. Яку послідовність входжень необхідно виконати, щоб 

перевірити правильність установки ІР-адреси, шлюзу, маски, DNS 

сервера? 

a. Пуск – Панель керування – Мережні підключення – Підключення по 

локальній мережі – Властивості – Протокол Інтернету; 

b. Пуск – Підключення – Устаткування – Підключення по локальній мережі – 

Властивості – Протокол Інтернету; 

c. Пуск – Панель керування – Система – Устаткування – Диспетчер пристроїв 

– Мережні плати; 

d. Пуск – Панель керування – Майстер налаштування мережі – ... 

18. Яка служба повинна бути встановлена в системі Windows XP, що 

дозволить комп'ютерам мережі звертатися до ресурсів даного комп'ютера? 

a. клієнт для мереж Microsoft; 

b. служба доступу до файлів і принтерів мереж Microsoft; 

c. протокол Інтернету (TCP/IP); 

d. протокол оголошення служб (SAP). 

19. Що означає повнодуплексний режим роботи комутатора? 

a. у кожний момент часу мережний адаптер передає свої дані, або приймає 

чужі, але ніколи не робить це одночасно; 
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b. мережний адаптер може одночасно передавати свої дані в мережу й 

приймати з мережі чужі дані; 

c. це режим прямого з'єднання портів комутатора з комп'ютером;  

d. режим паралельного з'єднання портів комутатора з іншим мережним 

пристроєм. 

20. На які два рівні розділений канальний рівень у відповідності зі 

стандартами IEEE 802? 

a. мережний і транспортний; 

b. керування логічним каналом (LLC) і керування доступом до середовища 

(MAC); 

c. аналоговий і цифровий рівні; 

d. рівень доступу до середовища та рівень фізичних адрес. 

21. Коли виникає колізія в мережі Ethernet? 

a. якщо два робітники станції намагаються послідовно передати кадр по 

коаксіальному кабелю; 

b. якщо дві станції намагаються одночасно передати кадр по загальному 

середовищу, що призводить до зіткнення кадрів і перекручування інформації; 

c. коли міжкадровий інтервал дорівнює 9.6 мкс; 

d. якщо максимальна довжина кабелю «Товстий Ethernet» не перевищує 

500 м. 

 

3.4. Тестові завдання з дисципліни 

«Обслуговування комп’ютерної техніки і систем» 

1. Яка кількість основних інформаційних шин входить у системну 

магістраль мікропроцесорної системи? 

a. три шини; 

b. дві шини; 

c. чотири шини; 

d. п’ять шин. 
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2. Як називається пристрій, що відповідає за виконання 

арифметичних, логічних і операцій управління, записаних у машинному 

коді? 

a. BIOS; 

b. оперативна пам'ять; 

c. система введення\виводу; 

d. мікропроцесор. 

3. Мікропроцесорний пристрій це?  

a. функціонально і конструктивно закінчений виріб, що складається з 

декількох мікросхем, до складу яких входить мікропроцесор, призначений для 

виконання певного набору функцій: отримання, обробка, передача, 

перетворення інформації і управління; 

b. одиниця виміру (квант) тривалості виконання команди; 

c. пристрій, по якому передається адреса елементу пам'яті або блоку 

введення – виводу; 

d. базова система вводу/виводу інформації. 

4. Архітектура ЕОМ це: 

a. опис структури і функцій ЕОМ на рівні, достатньому для розуміння 

принципів роботи і системи команд ЕОМ; 

b. опис деталей технічної і фізичної будови комп'ютера; 

c. опис будови  пристроїв введення-виведення; 

d. опис програмного забезпечення необхідного для роботи ЕОМ. 

5. Для чого призначені регістри процесора?  

a. виконання арифметичних операцій; 

b. тимчасового зберігання інформації; 

c. прискорення вибірки команд з пам'яті; 

d. управління перериваннями. 

6. Сигнал READY: 

a. показує, що пам’ять або зовнішній пристрій готові до обміну з 

мікропроцесором; 
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b. використовується, як  вхід запиту векторного переривання; 

c. використовується, як вихід підтвердження векторного переривання; 

d. формується зовнішнім пристроєм для запиту захоплення шин МП. 

7. Який компонент системи забезпечує початковий старт 

комп'ютера? 

a. жорсткий диск; 

b. процесор; 

c. оперативна пам'ять; 

d. BIOS. 

8. Контролер жорсткого  диску має інтерфейс: 

a. IDE, SATA; 

b. FDC, PS/2; 

c. LPT, COM; 

d. USB, PCI. 

9.Універсальна технічна система, призначена для автоматизації 

створення, зберігання, обробки і транспортування даних на робочому 

місці: виконавця: 

a. ПК; 

b. материнська плата; 

c. системний блок; 

d. монітор. 

10. Основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі 

обчислення: 

a. материнська плата; 

b. процесор; 

c. адресна шина; 

d. оперативна пам’ять. 
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3.5. Тестові завдання з дисципліни 

«Основи захисту інформації» 

1. Криптологія поділяється на: 

a. криптографію та криптоаналіз; 

b. криптоманію та криптоатаку; 

c. криптоатаку та криптозахист; 

d. стеганографію та криптографію. 

2.Симетрична криптосистема це: 

a. спосіб шифрування, при якому для  шифрування та дешифрування 

використовується один і той же ключ; 

b. спосіб шифрування, при якому для шифрування та дешифрування 

використовуються різні ключі; 

c. спосіб шифрування, в якому використовуються симетричні ключі; 

d. спосіб приховування інформації з використанням симетричних ключів. 

3. Асиметрична криптосистема це: 

a. спосіб шифрування, при якому для шифрування та дешифрування 

використовується один і той же ключ; 

b. спосіб шифрування, при якому для шифрування та дешифрування 

використовуються різні ключі; 

c. спосіб шифрування, в якому використовуються симетричні ключі; 

d. спосіб приховування інформації з використанням симетричних ключів. 

4. Стандарт шифрування AES базується на наступному алгоритмі 

шифрування: 

a. Rijndael; 

b. DES; 

c. Blowfish; 

d. RC6. 

5. Хеш-функція це: 

a. функція, що перетворює вхідні дані будь-якого розміру в дані фіксованого 

розміру; 
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b. функція, яку легко обчислити на кожному вході, але складно знайти 

праобраз елемента області значення функції; 

c. функція, що здійснює доповнення заданого масиву даних до відповідної 

довжини; 

d. функція, що здійснює перемішування заданого масиву даних у 

відповідності до деякого алгоритму рандомізації. 

6. MD5 це: 

a. 128-бітний алгоритм хешування даних; 

b. 128 -бітний алгоритм шифрування даних; 

c. 256-бітний алгоритм хешування даних; 

d. 256-бітний алгоритм шифрування даних. 

7. SHA-1 це: 

a. 160-бітний алгоритм хешування даних; 

b. 128-бітний алгоритм шифрування даних; 

c. 128-бітний алгоритм хешування даних; 

d. 256-бітний алгоритм шифрування даних. 

8. DES це: 

a. симетричний алгоритм шифрування з блоками розміром 64 біт і 56-бітним 

ключем шифрування; 

b. 128-бітний алгоритм хешування даних; 

c. асиметричний алгоритм шифрування з блоками розміром 256 біт і 256-

бітним ключем шифрування; 

d. потоковий алгоритм шифрування, що широко застосовується в різних 

системах захисту інформації в комп’ютерних мережах. 

9. RC4 – це: 

a. потоковий симетричний алгоритм шифрування з довжиною ключа до 256 

байт; 

b. симетричний алгоритм шифрування з довжиною ключа до 256 біт; 

c. потоковий асиметричний алгоритм шифрування з довжиною ключа до 256 

біт; 
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d. потокова хеш-функція, довжиною 256 біт. 

10. Стеганографія це: 

a. наука про методи та засоби прихованого передавання інформації шляхом 

збереження в таємниці самого факту передавання; 

b. наука про методи і засоби передавання інформації з використанням 

прихованих ключів шифрування та дешифрування; 

c. наука про методи і засоби передавання інформації з використанням 

інверсних ключів шифрування та дешифрування; 

d. наука про методи і засоби порушення конфіденційності та цілісності 

інформації без знання ключа шифрування та дешифрування. 

 

3.6. Тестові завдання з дисципліни «Web-технології» 

1. Що відбудеться під час написання такого виразу: 

<bodybgcolor=" 

#<? 

$s = rand(0,8); 

echo"$s"; 

$s = rand(0,8); 

echo"$s"; 

$s = rand(0,8); 

echo"$s"; 

$s = rand(0,8); 

echo"$s"; 

$s = rand(0,8); 

echo"$s"; 

$s = rand(0,8); 

echo"$s"; 

?> 

"></body> 

a. виведеться число 8; 
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b. виведеться число від 0 до 8; 

c. виведеться число випадкове число від 0 до 8888; 

d. сторінка змінить свій колір випадковим чином. 

2. Правильність написання команди виводу інформації (вивести 00 

при $s = 0 $z = 0 (вкажіть вірне): 

a. echo"$s$z"; 

b. echo $s$z; 

c. echo’$s’. “$s”; 

d. echo $s.$z; 

e. echo $s.$s 

f. echo 00; 

g. echo „00”. 

3. Правильність написання команди виводу інформації вивести 0 при  

$s = 0 (вкажіть невірне): 

a. echo"$s"; 

b. echo $s; 

c. echo’$s’.  

4. Правильне написання масиву: 

a. $mari = array( 

1=111, 

2=222, 

3=333. 

); 

b. $mari = array( 

1=111. 

2=222. 

3=333. 

); 

c. $mari = array( 

1=>111, 
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2=>222, 

3=>333 

); 

d. $mari = array( 

1=>111 

2=>222 

3=>333 

); 

e. $mari = array( 

1=>111; 

2=>222; 

3=>333; 

); 

5. Вивести 0000: 

a. $s = 00000; 

echo $s; 

b. $s = "0000"; 

echo $s; 

c. $s = ‘0000’ 

echo $s 

d. $s = ‘0000’ 

echo ‘$s‘. 

6. Операція ділення з одержанням остачі записується як: 

a. +; 

b. –; 

c. /; 

d. \; 

e. %. 

7. Складання стрічок (у випадку якщо $f = “TO” отримати ТОТАК) 

записується як: 
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a. $f=$f+”ТАК”; 

b. $f=$f.”ТАК”; 

c. $f =>”ТАК”; 

d. $f=$f+’ТАК’. 

8. Написання власної функції добутку із двома вхідними 

аргументами: 

a. functionadik($a, $b){ 

$r=$a+$b 

return $r; 

} 

b. functionadik($a, $b){ 

$r=$a+$b; 

return $r; 

} 

c. functionadik($a, $b){ 

$this=>$a+$b; 

return =>$this; 

} 

d. functionadik($a, $b){ 

$this=>$a+$b 

return =>$this; 

}. 

9. Правильність написання оператора розгалуження if: 

a. if {a<b}(a=0;)else(a=1;) 

b. if {$a<$b}($a=0;)else($a=1;) 

c. if (a<b){a=0;}else{a=1;} 

d. if ($a<$b){$a=0}else{$a=1} 

e. if (($a<$b)and($a==$b)){$a=0;}else{$a=1;} 

f. if ($a<$b and $a==$b){$a=0}else{$a=1} 

g. if (a<b anda=b)){a=0;}else{a=1;} 
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10. Правильність написання оператора циклу for: 

a. for (i=0; i<10, i++){echo”YAS”;} 

b. for ($i=0; $i<10, $i++){echo”YAS”;} 

c. for (i==0; i<10, i+){echo”YAS”;} 

d. for ($i=0; $i<10; $i++){echo”YAS”;} 

e. for ($i=0, $i<10, $i++){echo”YAS”} 

 

3.7. Тестові завдання з дисципліни 

«Ергономіка ІТ» 

1. Ергономіка це: 

a. наука, що вивчає закономірності організації взаємодії людини з техніко-

економічним середовищем.  

b. складний процес, пов'язаний з проведенням організаційно-технічних, 

науково-дослідних заходів, що вимагає від фахівця високої професійної 

майстерності; 

c. характеристики, які реалізуються в техніці й при цьому стають 

невід'ємними її властивостями та показниками; 

d. сукупність характеристик системи «людина – машина – середовище», 

які визначають можливість трудової діяльності людини та є об'єктивними. 

2. Адаптивність системи це: 

a. така якість системи «людина – машина – середовище», що 

характеризується здатністю пристосовуватися до зміни умов праці, режиму 

роботи; 

b. властивість нервової системи, фізичний потенціал, психофізіологічні 

особливості людини, що визначають межі адаптації; 

c. процес пристосування людини до умов зовнішнього і внутрішнього 

середовища; 

d. ознака, яка свідчить про відповідність елементів системи, її зв'язків 

поставленому завданню, тобто співвідношення можливостей і потенціалу 

системи з потребою в її ресурсах для досягненні поставленої мети. 
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3. Середовище, яке характеризується насиченням повторюваних 

елементів, де людина одночасно бачить велику кількість однакових 

елементів, що діє як негативний, шкідливий фактор це: 

a. агресивне поле; 

b. акцентуація; 

c. гельштат; 

d. гомогенне видиме середовище. 

4. Комплекс взаємопов'язаних пристроїв, що передають, 

аналізують, сприймають, зберігають інформацію (забезпечують 

інформаційні процеси) та самі масиви даних щодо певних фізичних 

систем чи їх елементів, тобто інформативне відображення певного 

об'єкта це: 

a. інформаційна модель; 

b. інформаційне поле; 

c. гельштат; 

d. виробничий процес підприємства. 

5. Юзабіліті (usability) це: 

a. напрям розвитку ергономічної думки, що ставить за мету забезпечення 

комфортності спілкування з елементами системи «людина – машина – 

середовище»; 

b. чітке виконання й у визначеній послідовності та за певний проміжок 

часу окреслених рухів, дій, операцій; 

c. цілеспрямована, суспільно корисна, доцільна діяльність людини, яка 

визначається специфікою її професії; 

d. причини, що обумовлюють динаміку показників соціальної та економічної 

ефективності системи, двигун розвитку та вдосконалення системи. 

6. Що є джерелом розвитку інформаційних технологій? 

a. ріст комунікативної потужності в розвитку інформаційної технології; 

b. діалектичний принцип єдності стійкості і мінливості; 

c. протиріччя між функцією обробки даних і функцією комунікації; 
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d. ріст продуктивності й інтелектуальних можливостей центра обробки 

даних. 

7. Що є визначальним чинником технологічного розриву в еволюції 

інформаційних технологій? 

a. ріст комунікативної потужності в розвитку інформаційної технології; 

b. протиріччя між функцією обробки даних і функцією комунікації; 

c. поява нового продукту колишнього призначення, але з поліпшеними 

споживчими властивостями, якому не можна було одержати в рамках 

колишньої технології; 

d. ріст продуктивності й інтелектуальних можливостей центра обробки 

даних. 

8. Ергономіка як нова прикладна дисципліна виникла: 

a. у 1959 р. разом із створенням Міжнародної ергономічної асоціації; 

b. у 1857 році на основі робіт W. Jastrzebowsky; 

c. під час другої світової війни, коли зросла роль впливу людини на 

керування військовими системами; 

d. під час радянської влади. 

9. Продовжіть фразу: «Предметом ергономіки є»: 

a. вивчення дизайнерських властивостей виробів; 

b. підвищення якості роботи; 

c. поліпшення умов праці; 

d. вивчення закономірностей взаємодії людини або групи людей з 

технічними засобами, предметами трудової  діяльності і середовищем. 

10. Виберіть правильну сукупність видів діяльності людини: 

a. трудова, нетрудова; 

b. професійна, непрофесійна; 

c. трудова, нетрудова, професійна, непрофесійна; 

d. трудова, професійна. 
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3.8. Тестові завдання з дисципліни 

«Комп’ютерне моделювання установок і технологічних процесів» 

1. Математична модель представляє собою: 

a. макет, компоновку об’єкта досліджень; 

b. фізично подібну до об’єкта установку, процеси в якій за фізико-хімічною 

сутністю не відрізняються від процесів в об’єкті; 

c. формалізований опис системи (операції) на абстрактній мові у вигляді 

сукупності математичних співвідношень (схеми алгоритму); 

d. структурні схеми процесів, розрахункові схеми тощо. 

2. При розробці математичних моделей приймають ряд припущень, 

що дозволяє: 

a. підвищити точність відтворення характеристик об’єкта; 

b. ідеалізувати об’єкт і спростити його модель; 

c. зменшити витрати часу на дослідження об’єкта; 

d. поглибити знання фізичної сутності процесів об’єкта; 

e. підвищити тотожність моделі об’єкта, що розглядається. 

3. Перевагами математичних моделей над фізичними є: 

a. наочність; 

b. подібність до об’єкта моделювання; 

c. фізико-хімічна аналогія з процесом, що моделюється; 

d. універсальність, зручність у застосуванні, не висока вартість. 

4. Під адекватністю моделей розуміють: 

a. кількість припущень прийнятих під час створення моделі; 

b. залежність точності моделі від умов її застосування; 

c. відповідність моделі об’єкту моделювання (необхідна точність відтворення 

процесів об’єкта); 

d. способи реалізації моделі (фізичні компоновки, ПК). 

5. Системна змінна inf визначає: 

a. результат останньої операції; 

b. значення машинної нескінченності; 
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c. операцію невизначеності; 

d. число 

е. результат обчислень в комплексній формі.

6. Для виводу інформації з моделі в цифровому вигляді в момент 

завершення часу моделювання у середовищі Simulink застосовується блок: 

a. Scope; 

b. Display; 

c. Out; 

d. XY Graph; 

e. Terminator. 

7. За допомогою якого блоку в середовищі Simulink у модель 

вводиться сигнал пропорційний часу моделювання: 

a. Constant; 

b. Clock; 

c. SineWave; 

d. PulseGenerator; 

e. Step. 

 

8. Блок Gain у середовищі Simulink вхідний сигнал: 

a. ділить на задане число; 

b. множить; 

c. підносить до степеня; 

d. витягує корінь; 

e. логарифмує. 

9. Для логарифмування вхідного сигналу за натуральним 

логарифмом у блоці MathFunction необхідно встановити параметр: 

a. log10; 

b. sqrt; 

c. pow; 

d. log; 
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e. hypot. 

10. Для реалізації виразу a+b-(c-d)   у вікні блоку Sum записують: 

a. ++++; 

b. ++-+; 

c. +---; 

d. ++--; 

e. +++-. 

11. Створити комп’ютерну модель за виразами u=sin5t, 

y=2eulog10u: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
12. Створити сигнали Sint  і 3Sin4t та звести їх на один графік вікна 

осцилографа: 

a.  
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b.  

c.  

d.  
13. Яка модель об’єкта описується диференційним рівнянням 

: 

a.  

b.  

c.  

d.  
14. Блок Machine Environment середовища SimMechanics забезпечує 

опис: 

a. середовища функціонування моделі; 

b. найпростішого елементу моделюючого механізму; 

c. механічних з‘єднань елементів машини; 

Fcx
dt
xd

2

2
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d. масо-розмірних характеристик елементів моделі. 

15. Блок Body середовища SimMechanics: 

a. імітує переміщення тіла в просторі, що є частиною механізму; 

b. забезпечує обумовлення основних фізичних параметрів тіла; 

c. забезпечує опис властивостей нерухомої основи; 

d. забезпечує з‘єднання тіл в моделі. 

16. Скільки обов‘язкових портів мають за замовчуванням блоки 

розділу Joints середовища SimMechanics? 

a. 1; 

b. 2; 

c. 3; 

d. 5. 

17. З‘єднання, що дає свободу відносного поступального переміщення 

двох тіл у площині вказаних осей в моделі середовища SimMechanics 

реалізується блоком: 

a. In_plane; 

b. Screw; 

c. Weld; 

d. Gimbal. 

18. Набірне з‘єднання, що створюється користувачем середовища 

SimMechanics у вигляді ланцюга примітивів Р1,2,3 типу Prismatic, R1,2,3 

типу Revoluteта одного з‘єднання S типу Spherical реалізується блоком: 

a. CustomJoint; 

b. Gimbal; 

c. Telescoping; 

d. Bushing. 

19. Наведений блок  середовища SimMechanics: 

a. дозволяє забезпечити обертання по двох не компланарних осях; 

b. дає свободу переміщення  по шести ступенях вільності; 



33 
 

c. забезпечує гвинтове з‘єднання; 

d. дає свободу відносного переміщення двох тіл у площині вказаних осей. 

20. Наведений блок  середовища SimMechanics: 

a. дає свободу переміщення  по шести ступенях вільності; 

b. надає обертового руху навколо вказаної осі; 

c. забезпечує можливість обертання в будь-якому напрямку; 

d. забезпечує  обертовий і поступальних рух по вибраній осі. 

21. Для генерування синусоїдальної напруги силових установок 

використовують блок: 

a. AC CurrentSources; 

b. VoltageMeasurements; 

c. Basbar; 

d. Series RLC; 

e. AC VoltageSources. 

22. Яка бібліотека призначена для створення моделей силових кіл 

змінного і постійного струму: 

a. Simulink; 

b. ControlSystemToolBox; 

c. FinancialToolbox; 

d. PowerSystemBlockset; 

e. InstrumentControlToolBox. 

23. Модель відтворює об’єкт, при t=0, 

x=0, , що описується рівнянням: 

a.  

b.  

0
dt
dx

432

2

 x
dt
xd

432 2

2

 x
dt
dx

dt
xd
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c.  

d.  

e.  

24. Режими роботи об’єкта, який описується рівнянням , 

відтворюються моделлю: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
25. Вибрати модель об’єкта, що описується нелінійним 

диференціальним рівнянням : 

a. ; 

b. ; 

232 2

2

 x
dt
xd

432 2

2

 x
dt
xd

432 2

2

 x
dt
xd

83

3

 x
dt
xd

Fxt
dt
dxA  )4sin(



35 
 

c. ; 

d. ; 

e. . 

26. Модель відтворює динаміку 

об’єкта, що описується системою рівнянь: 

a. ; 

b. ; 

c. ; 

d. ; 

e. . 

27. Модель імітує роботу об’єкта, що 

описується системою рівнянь: 

a.  

b.  

xy
dt
dy,x

dt
dx

 1

xy
dt
dy,x

dt
dx

 1

xy
dt
dy,x

dt
dx

 1

xy
dt
dy,x

dt
dx  1

xy
dt
dy,x

dt
dx

 1

;sin,1 txyyx
dt
dx



;sin,1 txyyx
dt
dx
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c.  

d.  

e. . 

28. Модель відтворює залежності: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e. . 

29. Модель відтворює залежність: 

a.  
b.  

c. ; 

d.  

e.  
30. Трифазна симетрична система напруги змінного струму працює у 

випадку, якщо на її вихід підключені: 

a. навантаження; 

b. вимірювач напруги; 

c. заземлювач; 

d. активний опір; 

e. трифазний електродвигун. 

;sin,1 txyyx
dt
dx



;sin,1 txyyx
dt
dx



tsinxy,yx
dt
dx

 1

;3; xby
a
tx 

;; xbyatx 

;3; xbyatx 

;3; xbyatx 

xby;atx  3

;
cos

3cos
t

tx 

;33cos  tx

t
tx

cos
33cos 

;
3cos

33cos
t

tx 

tcos
tcosx 3
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3.9. Тестові завдання з дисципліни 

«Комп’ютерне проектування інженерних об’єктів» 

1. Під час створення комп‘ютерної геометричної моделі інженерного 

об‘єкта термін «параметричність» використовується:  

a. для опису зміни форми моделі шляхом  зміни числового значення розмірів; 

b. під час збереження основних геометричних параметрів геометричного 

об‘єкта; 

c. для відображення і контролю основних параметрів об‘єкта в процесі 

геометричного моделювання; 

d. для комплексного контролю взаємозв‘язків між основними ескізними 

параметрами моделі.  

2. Основною властивістю «асоціативності» під час геометричного 

просторового моделювання є: 

a. можливість редагування логічних зв‘язків між основними елементами 

об‘єкта; 

b. здатність запам‘ятовувати логічні зв‘язки  між операціями побудови і 

геометричними об‘єктами; 

c. можливість збереження логічних зв‘язків між ескізними елементами та 

елементами твердотільних моделей; 

d. функціональна можливість надання асоціативних властивостей готовим 

геометричним моделям. 

3. Принцип «майстер-моделі» полягає у: 

a. створенні і подальшому використанні будь-якої моделі деталі чи 

складального вузла один раз і подальшому використанні саме цієї моделі; 

b. створенні основної майстер-моделі і ряду похідних майстер-моделей, які 

використовуються  в подальшому; 

c. створенні виключно похідних майстер-моделей і застосування у 

складальному вузлі; 

d. застосуванні попередньо створених моделей деталей в геометричній 

моделі складального вузла. 
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4. Процес побудови просторової геометричної моделі базується на: 

a. створенні ескізних проекційних видів із подальшим створення просторової 

моделі; 

b. логічній послідовності створення елементарних геометричних примітивів і 

виконання різноманітних операцій над ними; 

c. створенні фіксованого набору ескізних геометричних примітивів і 

моделюванні на їх основі кінцевого тривимірного зображення; 

d. координатному задаванні просторових точок кінцевого вигляду 

проектованої геометричної моделі.  

5. Команда Sketch (Ескіз) в програмі SolidWorks не забезпечує: 

a. створення і редагування ескізних елементів; 

b. створення елементів довідкової ескізної геометрії; 

c. оброзмірення ескізних елементів; 

d. створення просторових ескізів. 

6. Компонент FeatureManager (Менеджер елементів) програми 

SolidWorks призначений для: 

a. відображення властивостей просторового елемента; 

b. відображення структурної послідовності процесу моделювання; 

c. відображення властивостей елементів ескізу; 

d. відображення фізичних властивостей елементів складального вузла. 

7. Який тип геометричного обмеження надано двом дугам, 

представленим на рисунку в ескізному режимі Sketch (Ескіз): 

 
a. Concentric (Концентричність); 

b. Coradial (Корадіальність); 

c. Coincident (Співпадання); 

d. Collinear (Колінеарність). 

8. Який тип геометричного обмеження надано трьом відрізкам, 
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представленим на рисунку в ескізному режимі Sketch (Ескіз): 

 
a. Collinear (Колінеарність); 

b. Concentric (Концентричність); 

c. Coradial (Корадіальність); 

d. Fix(Фіксація). 

9. Який тип геометричного обмеження надано чотирьом довідковим 

точкам і дузі, представленим на рисунку в ескізному режимі Sketch (Ескіз): 

 
a. Concentric (Концентричність); 

b. Pierce (Прокол); 

c. Fix(Фіксація); 

d. Coincident (Співпадання). 

 

10. Який тип геометричного обмеження надано трьом дугам, 

представленим на рисунку в ескізному режимі Sketch (Ескіз): 

 
a. Pierce (Прокол); 

b. Concentric (Концентричність); 

c. Coradial (Корадіальність); 

d. Coincident (Співпадання). 

11. Яку назву має вкладка програми SolidWorks, зображена на 

рисунку? 
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a. PropertyManager (Менеджер властивостей); 

b. FeatureManager (Менеджер елементів); 

c. ConfigurationManager (Менеджер конфігурацій); 

d. SystemManager (Системний менеджер).  

12. Яку назву має вкладка програми SolidWorks, зображена на 

рисунку? 

  
a. SystemManager (Системний менеджер); 

b. ConfigurationManager (Менеджер конфігурацій); 

c. PropertyManager (Менеджер властивостей); 

d. FeatureManager (Менеджер елементів). 

13. Скільки типів просторових геометричних елементів допускається 

створювати апаратом SolidWorks? 

a. 2; 

b. 3; 

c. 4; 

d. 5. 

14. Скільки категорій просторових геометричних елементів 

допускається створювати апаратом SolidWorks? 

a. 1; 
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b. 3; 

c. 2; 

d. 4. 

15. Усі інструменти (команди) для створення елементів і категорій в 

SolidWorks можна викликати за допомогою відповідного значка менеджера 

команд: 

a. Feature (Елементи); 

b. Surfaces (Поверхні); 

c. Sketch (Ескіз); 

d. -Curves (Криві). 

16. Яка із вказаних категорій геометричних елементів не доступна 

для створення при відсутності базової просторової основи: 

a. Boss (Виступ); 

b. Base (Основа); 

c. Cut (Виріз). 

17. Яка команда використовується для створення просторової 

довідкової осі? 

a. OneLine/Edge/Axis (Одна лінія/ кромка/ вісь); 

b. Axis (Вісь); 

c. GeometryAxis (Геометрична вісь); 

d. TemporaryAxis (Тимчасові осі). 

18. Яка команда використовується для створення довідкової 

просторової площини? 

a. Reference Plane (Довідкова площина). 

b. Geometry Plane (Геометрична площина). 

c. Plane (Площина). 

d. 3D Plane (3D площина). 

19. Який із вказаних інструментів менеджера команд Curves (Криві) 

використаний під час створення кривої зображеної на рисунку моделі? 
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a. Project Curve (Проекційна крива); 

b. SplitLine (Лінія роз‘єму); 

c. CurveThrough XYZPoints (Крива через точки XYZ); 

d. CurveThroughReferencePoints (Крива через довідкові точки). 

20. Яка команда менеджера Curves (Криві) програми SolidWorks  

використана під час об‘єднання декількох кривих в єдину криву, 

зображену на рисунку? 

 
a. Project Curve (Проекційна крива); 

b. CurveThrough XYZ Points (Крива через точки XYZ); 

c. SplitLine (Лінія роз‘єму); 

d. CompositeCurve (Композиційна крива). 

21. Який тип ескізу не рекомендується використовувати під час 

створення просторових елементів методом Extrude (Витягнути)? 

a. недовизначених ескізів; 

b. перевизначених ескізів; 

c. відкритих контурів ескізу; 

d. закритих контурів ескізу. 

22. Яка гранична умова використовувалась для створення вирізу на 

представленій моделі методом ExtrudedCut (Витягнутий виріз)? 

 
a. ThroughAll (Через все); 

b. UpToNext (До наступного); 

c. UpToBody (До тіла); 
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d. Blind (На задану відстань). 

23. В якій із перерахованих розсувних панелей менеджера 

властивостей Extrude (Витягнути) команди ExtrudedBoss/Base (Витягнутий 

виступ/основа) задається напрям витягування з кінцевим результатом, 

зображеним на рисунку? 

 
a. From (Від); 

b. SelectedContour (Вибраний контур); 

c. Directions 1 (Напрям 1); 

d. Directions 2 (Напрям 2). 

24. У результаті застосування інструменту RevolvedBoss/Base 

(Повернутий виступ/основа) на основі вказаної ескізної геометрії, де в 

якості осі обертання застосовується осьова лінія, буде: 

 
a. створена твердотільна модель; 

b. створена тонкостінна модель; 

c. відображена помилка створення елементу; 

d. створений тонкостінний виріз. 

25. Яким із вказаних способів інструменту RevolvedBoss/Base 

(Повернутий виступ/основа) створена модель? 

 
a. One-direction (В одному напрямі); 

b. Two-direction (В двох напрямах); 
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c. Mid-plane (Від середньої площини); 

d. жодним із вказаних способів. 

26. Для створення витягнутого по траєкторії елемента інструментом 

SweptBoss/Base (Витягнутий по траєкторії виступ/основа) достатньо: 

a. профілю витягування і траєкторії; 

b. профілю витягування, траєкторії і направляючої кривої; 

c. профілю витягування, траєкторії і двох направляючих кривих; 

d. профілю витягування і направляючої кривої. 

27. Який із вказаних режимів застосований під час моделювання 

вказаного елементу по траєкторії інструментом SweptBoss/Base 

(Витягнутий по траєкторії виступ/основа)? 

 
a. Followpathand 1st guidecurve (Слідувати за траєкторією і 1-ою 

направляючою кривою); 

b. Twistalongpath (Закручування вздовж маршруту); 

c. Follow 1st and 2nd guidecurves (Слідувати за 1-ою і 2-ою направляючими 

кривими); 

d. Mergesmoothfaces (Об'єднання гладких поверхонь). 

28. Для створення елементів за перетинами за допомогою 

інструменту LoftedBoss/Base (Виступ/основа за перетинами) необхідно не 

менше: 

a. одного перетину; 

b. двох перетинів; 

c. трьох перетинів; 

d. чотирьох перетинів. 

29. За допомогою якого геометричного елемента забезпечується 

контроль геометрії при створенні моделі інструментом LoftedBoss/Base 

(Виступ/основа за перетинами)? 
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a. з’єднувальної лінії глобального скручування; 

b. з’єднувальної лінії локального скручування; 

c. направляючої кривої; 

d. додатковими точками з’єднувальної лінії. 

30. На попередньому вигляді моделі, створеної інструментом 

LoftedBoss/Base (Виступ/основа за перетинами) показано додавання: 

 
a. додаткових розрізів; 

b. додаткових перетинів; 

c. додаткових видів. 

 

3.10. Тестові завдання з дисципліни 

«Операційні системи» 

1. Для встановлення операційної системи у віртуальній машині 

потрібно: 

a. створити віртуальну машину для потрібної ОС; 

b. загрузитися з завантажувального диску і натиснути кнопку старт; 

c. зайти в біос і вибрати опцію грузитися з жорсткого диску; 

d. натиснути кнопку старт. 

2. Яка програма використовується для розбиття диску: 

a. AcronisDiskDirector; 

b. PowerQuestPartitionMagic; 

c. AcronisTrueImage; 

d. UltraISO. 
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3. Для того, щоб зайти в біос віртуальної машини використовується 

функціональна клавіша: 

a. Del; 

b. F2; 

c. F; 

d. F8. 

4. Для підключення образу оптичного диску потрібно вибрати 

область: 

a. Usephysicaldrive; 

b. Use ISO image; 

c. Virtualdevicenod; 

d. Вибрати в BIOS. 

5. Для виходу курсора миші з віртуальної машини використовується 

комбінація клавіш: 

a. Ctrl+Shift; 

b. Ctrl+Alt; 

c. Ctrl; 

d. Ctrl+Alt+Enter. 

6. Для створення образу використовується одна з перелічених 

програм? 

a. AcronisDiskDirector; 

b. PowerQuestPartitionMagic; 

c. AcronisTrueImage; 

d. Fdisk. 

7. Для виведення списку виконуваних процесів на комп’ютері 

використовується команда: 

a. tasklist; 

b. taskkill; 

c. memtriage; 

d. mem. 
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8. За допомогою якої команди можна проаналізувати системні 

ресурси і виконувані процеси: 

a. tasklist; 

b. pmon; 

c. pfmon; 

d. memmonitor. 

9. За допомогою якої утиліти можна зупинити процес? 

a. tasklist; 

b. pmon; 

c. taskkill; 

d. del. 

10. Для створення образу використовується: 

a. Backup; 

b. Recovery; 

c. CloneDisk; 

d. AddNewDisk. 

 

3.11. Тестові завдання з дисципліни 

«Системне програмне забезпечення» 

1. В якому каталозі Linux зберігається інформація про конфігурацію 

системи: 

a. /mnt; 

b. /etc; 

c. /bin; 

d. /boot. 

2. За допомогою якої команди Linux можна створити файл: 

a. cat file.txt; 

b. mkdir file.txt; 

c. cat>file.txt; 

d. less file.txt; 
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3. Який із наступних каталогів Linux є каталогом користувача user? 

a. /user; 

b. /home; 

c. /bin; 

d. /mnt. 

4. За допомогою якої команди можна надати групі користувачів 

право на виконання файлу file1.bin: 

a. chmodg+w  file1.bin; 

b. chmod 0+w  file1.bin; 

c. chmodu+w  file1.bin; 

d. chmodg+x  file1.bin. 

5. За допомогою якої команди Linux можна вивести на екран список 

усіх файлів поточного каталогу? 

a. pwd; 

b. ls–l; 

c. whoami; 

d. cat. 

6. Яка команда використовується для створення в Linuxzip архіву? 

a. gzip –l text.txt.gz; 

b. gzip –c text.txt; 

c. gzip –d text.txt.gz; 

d. gzip –x text.txt. 

7. В якому каталозі інсталюються додаткові пакети програм? 

a. /opt; 

b. /etc; 

c. /bin; 

d. /var; 

8. Який вираз команди дозволяє вивести 20 перших рядків файлу 

file1.txt? 

a. morefile1.txt; 
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b. head -20l file1.txt; 

c. tailfile1.txt; 

d. wcfile1.txt. 

9. Яка команда Linux дозволяє переглянути список наявних робіт? 

a. ps; 

b. ps –ef; 

c. ps –aux; 

d. jobs –l. 

10. Який правильний запис команди Linux переміщення із поточного 

каталогу /home/userфайла file.txt у каталог  /home/user/work? 

a. mv file.txt /home/user/work; 

b. cat> file.txt; 

c. rm –rf /home/user/work; 

d. cp file.txt /home/st/my. 

 

3.12. Тестові завдання з дисципліни 

«Web-дизайн» 

1. Атрибут тега<а>, що задає адреса документа, на який слід перейти: 

a. href; 

b. name; 

c. target; 

d. type. 

2. Як перейти гіперссилкою по тексту документу до маркера 1а: 

a. <a href="1а.html">...</a>; 

b. <a name="1a">...</a>; 

c. <a name="1.a">...</a>; 

d. <a href="1а.html  name="1a">...</a>; 

e. <a href="1.a">...</a>. 

3. Під час виконання коду: 

<html><head></head><body> 
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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> 

<p><a name="FFOOFF"></a></p> 

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> 

<p><a href="#FFOOFF ">Наверх</a></p> 

</body></html> 

a. відбудеться перехід до форми FFOOFF; 

b. відбудеться зміна кольору абзацу <p> на колір #FFOOFF; 

c. відобразиться центр документа; 

d. відобразиться сторінка з URL = FFOOFF. 

4. В описанні блоку каскадних стилів для шару .block1, який елемент 

відповідає за ширину: 

   .block1 {  

a. width: 200px;  

b. background: #ccc; 

c. padding: 5px; 

d. padding-right: 20px;  

e. border: solid 1px black;  

f. float: left; 

g. height: 50px;   

h. position: relative;  

i. top: 40px;  

j. left: -70px; 

   }. 

5. В описанні блоку каскадних стилів для шару .block1, який елемент 

відповідає за висоту: 

   .block1 {  

a. width: 200px;   

b. background: #ccc; 

c. padding: 5px; 

d. padding-right: 20px;  
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e. border: solid 1px black;  

f. float: left; 

g. height: 50px;   

h. position: relative;  

i. top: 40px;  

j. left: -70px; 

 }. 

6. В описанні блоку каскадних стилів  для шару .block1, який елемент 

відповідає за задній фон: 

   .block1 {  

a. width: 200px;   

b. background: #ccc; 

c. padding: 5px; 

d. padding-right: 20px;  

e. border: solid 1px black;  

f. float: left; 

g. height: 50px;   

h. position: relative;  

i. top: 40px;  

j. left: -70px; 

 }. 

7. В описанні блоку каскадних стилів  для шару .block1, який елемент 

відповідає за рамку: 

   .block1 {  

a. width: 200px;   

b. background: #ccc; 

c. padding: 5px; 

d. padding-right: 20px;  

e. border: solid 1px black; 

f. float: left; 
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g. height: 50px;   

h. position: relative;  

i. top: 40px;  

j. left: -70px; 

 }. 

8. В описанні блоку каскадних стилів для шару .block1, який елемент 

відповідає за систему координат: 

   .block1 {  

a. width: 200px;   

b. background: #ccc; 

c. padding: 5px; 

d. padding-right: 20px;  

e. border: solid 1px black;  

f. float: left; 

g. height: 50px;   

h. position: relative;  

i. top: 40px;  

j. left: -70px; 

 }. 

9. В описанні блоку каскадних стилів для шару .block1, який елемент 

відповідає за відступ відносно  верхнього краю екрану: 

   .block1 {  

a. width: 200px;  

b. background: #ccc; 

c. padding: 5px; 

d. padding-right: 20px;  

e. border: solid 1px black;  

f. float: left; 

g. height: 50px;   

h. position: absolute;  
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i. top: 40px; 

j. left: -70px; 

 }. 

10. В описанні блоку каскадних стилів для шару .block1, який елемент 

відповідає за сторону вирівнювання елемента: 

   .block1 {  

a. width: 200px;  

b. background: #ccc; 

c. padding: 5px; 

d. padding-right: 20px;  

e. border: solid 1px black;  

f. float: left; 

g. height: 50px;   

h. position: absolute;  

i. top: 40px; 

j. left: -70px;  

 }. 

 

3.13. Тестові завдання з дисципліни 

 «Комп’ютерний дизайн» 

1. Інструмент AdobePhotoshop  виконує функцію: 

a. висвітлюючого пензлика; 

b. інтерактивного виділення; 

c. олівця; 

d. інтерактивного висвітлення. 

2. Інструмент AdobePhotoshop  виконує функцію: 

a. кисті малювання; 

b. кисті виділення; 

c. історичної кисті; 

d. кисті малювання сегмента. 
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3. Інструмент AdobePhotoshop  виконує функцію: 

a. олівця; 

b. ножика; 

c. градієнти; 

d. фонового виділення. 

4. Меню Adjustments програми AdobePhotoshop  міститься в меню: 

a. Image; 

b. Layer; 

c. Select; 

d. Analysis. 

5. Фільтр  Liquify програмиAdobePhotoshop: 

a. вирізає частину зображення; 

b. деформує зображення; 

c. встановлює зображення у відповідності до перспективи; 

d. висвітлює зображення. 

6. Фільтр  Extract програми AdobePhotoshop: 

a. вирізає частину зображення; 

b. деформує зображення; 

c. встановлює зображення у відповідності до перспективи; 

d. висвітлює зображення. 

7. Інструмент CorelDraw  виконує функцію : 

a. піпетки кольору; 

b. ножа; 

c. ластика; 

d. олівця. 

8. Інструмент CorelDraw  виконує функцію: 

a. перетікання; 

b. квадрата; 

c. прямокутника; 

d. автофігури. 
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9. Інструмент CorelDraw  виконує функцію: 

a. прямої; 

b. вирізання ; 

c. перпендикуляра; 

d. вставки. 

10. Інструмент CorelDraw  виконує функцію: 

a. пера абриса; 

b. кривої; 

c. дуги; 

d. тексту. 
 

4. Творчі завдання з методики професійного навчання 

1. Розробити зміст вступного інструктування до виконання завдання. 

Дано натуральне число n цілі числа а1, а2,...,аn. Розглянути підпослідовності 

елементів, які складаються з повних квадратів. Визначити найбільшу довжину 

такої підпослідовності. 

2. Дано натуральне число n, цілі числа а1, а2,...,аn. Розглянути 

підпослідовності елементів, які складаються з простих чисел. Визначити 

найбільшу довжину такої підпослідовності. Подати методику викладання теми 

«Опрацювання файлів». 

3. Розробити зміст вступного інструктування до виконання завдання. 

Дано дійсні числа а1, а2,...,аn, b1, b2,...,bn. У послідовності а1, а2,...,аn і в 

послідовності b1, b2,...,bn всі члени, які йдуть за членом з найбільшим значенням 

(за першим по порядку, якщо їх декілька), замінити на 0.5. 

4. Дано прямокутник із сторонами А і В, де А, В – натуральні числа. 

Відсікаємо від нього квадрати. Скільки таких квадратів можна відсікти, якщо 

кожний раз відсікати найбільший квадрат? Охарактеризувати тип уроку який 

можна використати для пояснення цього завдання. 

5. Дано натуральне число n, цілі числа а1, а2,...,аn. Розглянути 

підпослідовності елементів, які складаються з ідеальних чисел. Визначити 
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найбільшу довжину такої підпослідовності. Охарактеризувати тип уроку який 

можна використати для пояснення цього завдання. 

6. Дано натуральне число n. Серед чисел 1,2,..., n знайти всі ті, які можна 

подати у вигляді суми квадратів двох натуральних чисел. Охарактеризувати тип 

уроку який можна використати для пояснення цього завдання. 

7. Розробити практико-орієнтований проект на прикладі вивчення теми 

«Проектування комбінаційних пристроїв (шифраторі мультиплексор)».  

8. Розробити приклад реалізації принципу наочності під час 

проектування асинхронного RS-тригера. Показати методи побудови T-, D- і JK-

тригерів на базі RS. Вказати відмінності між проектуванням комбінаційних і 

послідовних пристроїв.  

9. Розробити орієнтовну форму звіту під час виконання завдання на 

тестування комп’ютерів за допомогою спеціалізованих технічних і програмних 

засобів. Здійснити діагностику персонального комп’ютера, вказати можливі 

шляхи підвищення його продуктивності. 

10. Розробити інформаційний проект на прикладі теми «Розподіл 

жорстких дисків на розділи». Описати основні види файлових систем. 

Продемонструвати приклад розподілу жорсткого диску. 

11. Розробити орієнтовну форму звіту під час виконання завдання на 

тестування відеопідсистеми наявними програмними засобами та описати 

основні її параметри. 

12. Запропонувати методику навчання учнів під час вивчення процесу 

проектування інформаційно-логічної моделі предметної області. 

13. Запропонувати методику навчання учнів під час створення таблиць в 

середовищі Access. Описати механізм забезпечення цілісності даних і 

створення зв´язків між таблицями. 

14. Розробити практичні завдання для виконання лабораторно-

практичної роботи на тему «Запити в Access». Показати на прикладі 

використання різних типів запитів. 

15. Запропонувати зміст і методику проведення лабораторно-практичної 
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роботи на прикладі вивчення теми «Методика створення простих і складених 

форм для введення інформації у бази даних та засоби їх реалізації». 

16. Розробити зміст і методику тестового контролю знань на прикладі 

теми «Структура SQL-запиту. Основні оператори, їх синтаксис та приклади 

використання».  

17. Розробити зміст і методику проведення лабораторно-практичної 

роботи на прикладі використання пакету Simulink для моделювання динаміки 

об’єкта, який описується диференційним рівнянням третього порядку. 

18. Розробити зміст і методику проведення лабораторно-практичної 

роботи на прикладі апроксимації поліномінальними залежностями (до заданої 

точності) експериментальних даних. 

19. Розробити приклади реалізації принципу зв’язку теорії з практикою в 

процесі побудови моделі об’єкта, що описується диференційними рівняннями 

другого порядку, при початкових умовах: t=0, х=3 графічних залежностей. 

20. Розкрити шляхи підвищення мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності під час розробки прикладу використання і налаштування основних 

блоків бібліотек Simulink та побудові моделей. 

21. Спроектувати зміст навчання дисципліни «Основи роботи в Internet» 

учнів ВПУ за професією «Оператор комп’ютерного набору» загальним обсягом 

17 годин. 

22. Здійснити опис навчального курсу «Інформаційні системи і 

технології в обліку» за професією «Обліковець (реєстрація бухгалтерських 

даних)». 

23. Розробити зміст і методику проведення лабораторно-практичного 

заняття на тему: «Моделювання статичної системи в середовищі 

SimMechanics». 

24. Реалізувати принцип наочності в процесі демонстрації роботи 

псевдокласів гіперпосилань. 

25. Розробити зміст і методику тестового контролю знань на прикладі 

теми: «Створення таблиць засобами НТМL». 
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26. Створити складний список із поєднанням нумерованих та 

ненумерованих списків і здійснити вступне інструктування для виконання 

завдання (навести приклади). 

27. Розробити зміст і методику проведення лабораторно-практичного 

заняття на тему:«Застосування шарів для верстки web-сторінок». 

28. Розробити практичні завдання для виконання лабораторно-

практичної роботи на тему:«Розробка простого вертикального меню з 

використанням CSS технологій». 

29. Створити навчальний відеофрагмент засобами WMEncoder (або на 

вибір) з метою використання програмного пакету AdobeImageReady для web-

дизайну. 

30. Розробити практико-орієнтований проект на прикладі вивчення теми 

«Загальні принципи моделювання».  

31. Навести приклад реалізації принципу наочності під час проектування 

3D-моделей.  

32. Навести приклад використання інформаційного проекту на прикладі 

вивчення теми «Способи побудови тривимірних моделей».  

33. Запропонувати методику навчання учнів під час вивчення процесу 

проектування інформаційно-логічної моделі предметної області. 

34. Розробити орієнтовну форму звіту під час виконання завдання на 

побудову зборки. 

35. Відповідно алгоритму побудови комп’ютерної просторової моделі 

деталі розробити презентаційні матеріали за заданими геометричними 

розмірами. 
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36. Описати методи навчання, використані під час побудови 

комп’ютерної просторової моделі деталі відповідно до заданих геометричних 

розмірів. 

 

37. Описати методи навчання, використані для створення навчального 

відеофрагменту засобами WMEncoder під час побудови комп’ютерної 

просторової моделі деталі відповідно до заданих геометричних розмірів. 

 

38.  Описати методи навчання та засоби, які використовуються для 

захоплення екрану під час створення комп’ютерної просторової моделі деталі. 
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39.  Розробити вступне інструктування для побудови комп’ютерної 

просторової моделі деталі відповідно до заданих геометричних розмірів. 

 
40. Розробити приклади реалізації принципу наочності в процесі 

створення комп’ютерної просторової моделі деталі відповідно до заданих 

геометричних розмірів. 
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