




Пояснювальна записка 
 

Кваліфікаційний екзамен з додаткової предметної спеціалізації «Інформатика» 

студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика) здійснюється 

екзаменаційною комісією після завершення навчання на рівні вищої освіти «магістр» 

для встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вимогам освітньо-

професійної програми. Програма кваліфікаційного екзамену включає предмети 

додаткової предметної спеціалізації (сучасні тенденції у програмуванні, методика 

викладання інформатики, мережеві мультимедійні ресурси). 

Кваліфікаційний екзамен має виявити фахові знання студентів. Екзамен 

проводиться у комбінованій (усній та письмовій) формі за білетами, затвердженими 

кафедрою інформаційних технологій і аналізу даних. Кожен білет містить три 

завдання: 2 завдання – з переліку питань, що передбачені навчальною програмою, 1 

завдання – практичне кваліфікаційне завдання, зміст якого орієнтується на 

діагностику рівня опанування магістрами професійних компетенцій, що визначені у 

освітньо-професійній програмі магістра.  

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОГРАМУВАННІ 
 

Основна мета дисципліни полягає у формуванні у магістрантів системи понять, 

знань, вмінь та навичок в області сучасних технологій розробки програмного 

забезпечення, знайомство з сучасними мовами та технологіями програмування, 

програмними засобами для автоматизації розробки. 

 

Згідно з вимогами програми магістранти повинні: 

знати:  

 основні поняття та принципи різних парадигм програмування (об'єктно-

орієнтованої, декларативної: логічного та функціонального 

програмування); 

 класифікацію сучасних мов програмування та особливості найбільш 

відомих з них; 

 основні методи та принципи розробки та проектування сучасного ПЗ; 

 принципи роботи сучасних інструментальних середовищ розробки ПЗ. 

 

вміти:  

 використовувати сучасні підходи до розробки ПЗ; 

 використовувати об'єктно-орієнтований стиль програмування; 

 застосовувати логічний та функціональний стилі програмування при 

розв’язуванні програмістських задач. 

 

Питання для підготовки 

1. Різні підходи до класифікації мов програмування. Покоління мов 

програмування. Поняття транслятора (компілятори, інтерпретатори). 

2. Нові мови програмування, їх характеристики та особливості. 

3. Порівняльні характеристики мов програмування, що відносять до різних 

парадигм. 

4. Парадигма об'єктно-орієнтованого програмування: характеристики та 



2 

 

особливості, об'єктно-орієнтовані програмування, сфери застосування. 

5. Парадигма логічного програмування: характеристики та особливості, логічні 

мови програмування, сфери застосування. 

6. Парадигма функціонального програмування: характеристики та особливості, 

функціональні мови програмування, сфери застосування. 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ 
 

Метою дисципліни є розвиток у магістрантів професійної компетентності, що 

включає вміння ефективно і осмислено використовувати засоби, методи, технології 

організації навчальної діяльності при вивченні курсів з інформатики. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні: 

знати : 

– про сутність педагогіки як науки та навчальної дисципліни в системі 

підготовки викладача; 

– особливості та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення 

курсів з інформатики в умовах вищої школи; 

– теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладанні 

курсів з інформатики; 

– шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення курсів 

інформатики; 

– особливості та специфіку викладання окремих розділів інформатики; 

 

вміти : 

– підбирати на основі аналізу зміст лекційного чи лабораторного заняття для 

курсів з інформатики; 

– розробляти структуру лекційних занять та лабораторних занять з курсів 

інформатики; 

– здійснювати систему оцінювання педагогічних знань, умінь та навичок 

студентів у процесі вивчення курсів з інформатики в умовах ВНЗ. 

 

Питання для підготовки  

1. Методика викладання розділу «Основи алгоритмізації» у Виші. Аналіз змісту 

розділу як основи його викладання. Методика пояснення студентам основних понять. 

Методика ознайомлення студентів з основними алгоритмами. Аналіз можливих 

засобів навчання при викладанні розділу.  

2. Методика викладання розділу «Електронні таблиці» у Виші. Аналіз змісту 

розділу як основи його викладання. Методичні особливості вивчення розділу 

студентами різних спеціальностей.  

3. Методика викладання розділу «Бази даних» у Виші: аналіз змісту та 

особливостей вивчення. Аналіз змісту розділу як основи його викладання. Методика 

пояснення студентам дидактичних понять. 

4. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Основні змістові лінії шкільного 

курсу інформатики. Вимоги до знань та вмінь учнів з інформатики. 

5. Позакласна робота з інформатики в середній школі. Олімпіади з 

інформатики. Технологія підготовки учнів до участі в олімпіаді з інформатики. 

6. Методика вивчення графічного редактора в середній школі. Дидактична 
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структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання. 

7. Методика вивчення текстового процесора в середній школі. Можливості 

використання текстового процесора в навчальному процесі. Дидактична структура 

теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання. 

8. Методика вивчення електронних таблиць в середній школі. Можливості 

використання табличного процесора в навчальному процесі. Дидактична структура 

теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання. 

9. Методика вивчення комп’ютерних мереж в шкільному курсі інформатики. 

Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання. 

10. Урок інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до 

уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. 

 

МЕРЕЖЕВІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ РЕСУРСИ 
 

Метою дисципліни є формування необхідних знань, умінь і навичок в області 

сучасних мережевих інформаційних технологій, що використовуються на даний час. 

Відповідь магістра повинна засвідчити ґрунтовні знання та вміння відповідно 

до таких вимог:  

знати: 

 моделі і структури інформаційних мереж, топології мереж; 

 основи передачі даних, обладнання, технології та протоколи локальних і 

глобальних мереж; 

 технології доступу процесами та користувачами до загальних ресурсів локальної 

та глобальної мережі. 

 методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки в інформаційних мережах. 

вміти: 

 виконувати інсталяцію і налаштування мережевих програм, налаштування 

мережевих служб; 

 організовувати використання загальних ресурсів в інформаційних мережах; 

 оцінювати необхідність застосування різних мережевих технологій та методів 

доступу та передачі даних. 

 організовувати захист інформації в мережі на рівнях входу в мережу і системи 

прав доступу, 

 організовувати безпечну роботу в мережі Інтернет. 

 

Питання для підготовки  

1. Семирівнева модель взаємодії відкритих систем OSI. Багаторівневий підхід. 

Протокол. Інтерфейс. Стек протоколів. Модель OSI. 

2. Топологія комп’ютерних мереж. Характеристика найпоширеніших топологій 

комп’ютерних мереж. 

3. Мережа Ethernet. Метод доступу CSMA/CD 

4. Адресація в ІР мережах. Особливості ІР адреси. Використання масок в ІР 

адресах. 

5. Протокол HTTP. Основні запити клієнта та відповіді сервера. 
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Оцінювання результатів складання кваліфікаційного екзамену 

Результати складання кваліфікаційного екзамену визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» за національною шкалою та 

оцінками за шкалою університету та ECTS.  
 

Показник 

успішності 

студента (за 

шкалою 

університету) 

Оцінка  

за шка-

лою  

ECTS 

Визначення  

Оцінка  за 

національ-

ною 

шкалою 

90 – 100 A 

Студент блискуче володіє теоретичними знаннями та 

практичними навичками, виявляє методичну досконалість. 
Відповідь повна, логічно обґрунтована, правильно використані 

наукові терміни. Відмінне виконання з незначною кількістю 

помилок.  Студент відзначається високим (творчим) рівнем 

компетентності. Письмові   завдання   виконані повністю,   
відповідь   обґрунтована,   висновки й   пропозиції   

аргументовані   й   оформлені належним    чином. 

Відмінно 

82 – 89 B 

Вище середніх стандартів, але з деякими помилками. 

Студент володіє основними теоретичними знаннями та 

практичними навичками, понятійним апаратом, 

характеризується достатнім рівнем компетентності.  

Письмові завдання виконані   повністю,  але  припущено 

незначні   неточності  в  розрахунках   або оформленні.  

Добре 

74 – 81 C 

В цілому змістовна і правильна відповідь з певною 

кількістю значних помилок. Знання студента є 

достатніми, він виявляє здатність встановлювати 

найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами, робити 

висновки та узагальнення, застосовувати вивчений 

матеріал для розв’язання практичних завдань. Письмові 

завдання виконані повністю,  однак  допущено   низку 

неточностей   в   розрахунках   або   оформленні. 

Добре 

64 – 73 D 

Непогано, але зі значною кількістю недоліків.  Необхідні 

практичні навички роботи із вивченим матеріалом 

сформовано на базовому рівні. Студент в цілому 

правильно відтворює навчальний матеріал, знає основні 

теорії і факти, уміє наводити власні приклади на 

підтвердження певних думок, робити окремі висновки. 

Виявляє середній рівень компетентності. Письмові 

завдання виконані в основному, з деякими фактичними 

та змістовними помилками. 

Задовільно 

60 – 63 E 

Відповідає мінімальним критеріям. Студент виявив 

поверхові знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Письмові завдання виконані з 

рядом фактичних і теоретичних помилок. 

Задовільно 

1 – 59 FX 

Відзначається низьким рівнем компетентності. Студент 

не володіє основними знаннями екзаменаційних 

дисциплін, не знає фактичного матеріалу, не володіє 

поняттєво-термінологічним апаратом професійно-

орієнтованих дисциплін. Необхідна ще певна додаткова 

робота для успішного складання екзамену. Письмові 

завдання виконані частково, з грубими фактичними та 

теоретичними помилками. 

Незадовіль

но 
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