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ПРОГРАМА
Вступного випробування
для зарахування за скороченою програмою підготовки за освітнім ступенем бакалавр за
освітньою програмою – «Геоінформаційні системи і технології» (193 – «Геодезія та
землеустрій»)
на базі ОКР молодший спеціаліст.
Вступне випробування побудоване на основі типової програми нормативної
дисципліни «Інформатика» для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку
молодших спеціалістів на основі
базової загальної середньої освіти.
Вступне випробування відбувається у вигляді іспиту, на який виноситься 4 теоретичні
запитання. Оцінювання результатів здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінка за
вступне випробування в цілому визначається як сума балів, отриманих за відповіді на кожне
з 4 запитань (максимальна кількість балів, що може бути отримана за одне запитання, – 25).
Форма іспиту – письмова.
ІНФОРМАТИКА
Історія розвитку та предмет інформатики.
Інформація.
Інформаційні процеси та системи.
Апаратне забезпечення інформаційних систем.
Системне програмне забезпечення.
Бази даних.
Системи обробки табличної інформації.
Основи програмування.
Службове програмне забезпечення.
Основи роботи з текстовою інформацією.
Комп’ютерна графіка.
Комп’ютерні презентації та публікації.
Текстовий процесор.
Комп’ютерні мережі.
Служби Інтернету.
Основи інформаційної безпеки.
Створення, публікація і підтримка веб-ресурсів.
Інформаційні технології у навчанні.
Інформаційні технології у проектній діяльності.
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БІЛЕТ № 1
1. Сформулюйте принцип представлення об’єктів растрової і векторної графіки.
Охарактеризуйте сучасне прикладне програмне забезпечення і його можливості в
задачах створення і редагування растрових і векторних об’єктів.
2. Охарактеризуйте принципові відмінності між процедурними й об’єктноорієнтованими мовами програмування.
3. Що вкладається в зміст поняття «інформація»? У зміст поняття «дані»? Чим
відрізняються «інформація» від «даних»?
4. Охарактеризуйте спільні риси і відмінності найбільш розповсюджених сьогодні
операційних систем.
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