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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену складається з двох 

частин «Інформатика та методика навчання інформатики» (частина І), «Тео-

рія і практика навчання й виховання» (частина ІІ). 

Завданням комплексного кваліфікаційного екзамену з інформатики і 

методики навчання інформатики є виявлення у випускників університету рі-

вня знань основних розділів інформатики та рівня готовності випускника до 

виконання професійних обов’язків учителя інформатики базової школи. 

Метою комплексного кваліфікаційного екзамену з інформатики і ме-

тодики навчання інформатики є перевірка рівня засвоєння студентами про-

грамного матеріалу з курсів теоретичної інформатики та методики навчання 

інформатики, рівня методичної підготовки, готовності до подальшої профе-

сійної діяльності на посаді вчителя інформатики; встановлення відповідності 

засвоєння здобувачами вищої освіти рівня і обсягу знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти й освітньо-

професійної програми, та є базовими для успішного продовження навчання 

на другому рівні вищої освіти. 

Екзамен проводиться на підсумковому етапі контролю рівня підготовки 

здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеці-

альністю 014.09 Середня освіта (Інформатика). 

Екзаменаційна комісія оцінює якісний рівень науково-теоретичної та 

практичної підготовки випускників, розробляє пропозиції щодо вдоскона-

лення освітнього процесу та поліпшення якості освітньо-професійної підго-

товки фахівців в університеті. 

 

 

Частина І. Інформатика та методика навчання інформатики 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з інформатики та 

методики навчання інформатики містить основні питання з курсів дискрет-

ної математики, теорії ймовірностей і аналізу даних, програмування, основ 

інформатики, методики навчання інформатики.  

Під час екзамену встановлюється рівень знань випускників з інформа-

тики та уміння використовувати їх під час навчання інформатики у 5-9-х кла-

сах закладів загальної середньої освіти. 

Комплексний екзамен з інформатики та методики навчання інформати-

ки проводиться в усній формі за білетами, укладеними на основі робочих 

програм опанованих навчальних дисциплін та затвердженими кафедрою ін-

формаційних технологій і аналізу даних. Кожен білет містить три завдання: 

− одне теоретичне питання з інформатики (дискретна математика, тео-

рія ймовірностей і аналіз даних, програмування, основи інформатики); 

− одне практичне завдання, яке передбачає розв’язування задачі, або 

виконання завдання з використанням комп’ютерних засобів, або написання 

програми; 

− одне питання з теорії методики навчання інформатики або методики 

навчання певної теми чи розділу інформатики. 



Екзамен має на меті підтвердити: 

– уміння систематизувати теоретичні знання і практичні навички, 

отримані студентом за весь період навчання; 

– уміння аналізувати текст задач, складати алгоритм розв’язування за-

дачі за допомогою комп’ютерних засобів, будувати математичну модель 

явища або процесу, синтезувати та узагальнювати накопичений у процесі 

аналізу матеріал. 

– уміння використовувати сучасні методи навчання інформатики; 

– готовність студента для самостійного аналізу та викладу матеріалу, 

вміння захищати свої знання перед екзаменаційною комісією. 

На іспиті випускник повинен продемонструвати теоретичні знання з 

фахових дисциплін загального та професійно-практичного циклу уміння ар-

гументувати свої відповіді, а також застосувати знання та уміння у контексті 

практичної реалізації поставлених завдань. Під час відповіді студента зверта-

ється увага на його мовлення, зокрема на правильність, чіткість, виразність, 

відповідність до сучасних мовних норм. Оцінювання відповіді студента здій-

снюється згідно з розробленими критеріями. 

Орієнтовний обсяг інформації з кожного питання даної програми, якою 

повинен володіти студент, визначається методичними вказівками, які розро-

бляє і затверджує кафедра інформаційних технологій і аналізу даних. 

Відповідаючи на теоретичне питання екзаменаційного білету, студент 

повинен продемонструвати свідоме володіння поняттями теоретичної інфор-

матики, про які йде мова в питанні, та показати загальне розуміння відповід-

ної теми.  

Під час складання кваліфікаційного екзамену визначається рівень сфор-

мованості програмних результатів навчання відповідно до освітньо-

професійної програми: 

ПРН1. Знання та розуміння структури предметної галузі інформатики, її 

місце в системі наук, розуміння перспектив розвитку інформатики та інфор-

маційних технологій, їхнє суспільне значення. 

ПРН2. Знання і розуміння основ, методології та історії фахових навча-

льних дисциплін, зокрема: основ інформатики, програмування, баз даних та 

інформаційних систем, дискретної математики, теорії ймовірностей і аналізу 

даних та ін. 

ПРН3. Знання та розуміння фізичних, логічних та математичних основ 

інформаційних технологій. 

ПРН4. Знання різних психолого-педагогічних і комунікаційних теорій, 

теорії виховання, основних напрямків та перспектив розвитку вищої освіти та 

педагогічної науки. 

ПРН5. Знання, що відносяться до базових галузей інформатики, матема-

тики та фізики в обсязі достатньому для успішної професійної діяльності. 

ПРН6. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання 

на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та ін-

новаційної діяльності. 

ПРН7. Знання змісту і основних видів діяльності вчителя інформатики. 



ПРН8. Уміння професійно спілкуватись, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. 

ПРН9. Уміння аналізувати та пояснювати психолого-педагогічні явища і 

процеси у основній школі, здійснювати психолого-педагогічні дослідження, 

враховувати особливості підліткового віку при проектуванні складових осві-

тнього та виховного процесів. 

ПРН10. Здатність планувати та організовувати процес навчання інфор-

матики у школі, застосовувати сучасні методи навчання і форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів; обирати та застосовувати методич-

не і дидактичне забезпечення шкільного курсу інформатики. 

ПРН11. Здатність здійснювати діагностику навчальних досягнень, конт-

роль та оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. 

ПРН12. Здатність розробляти алгоритми розв’язування задач з інформа-

тики, аналізувати складність й ефективність алгоритмів; реалізовувати алго-

ритми мовами програмування; обирати та застосовувати програмне забезпе-

чення для розв’язання прикладних задач. 

ПРН13. Уміння перетворювати словесний матеріал у математичні моде-

лі, алгоритмізувати розв’язування прикладної задачі. 

ПРН14. Уміння використовувати апаратне та програмне забезпечення 

для налагодження та адміністрування інформаційної системи, здатність пра-

цювати в середовищі прикладних програмних засобів і мережі Інтернет, не-

обхідних для підтримки навчання в предметній галузі, пошуку, опрацювання, 

аналізу, подання, збереження результатів навчальної діяльності, практичного 

впровадження сучасних концепцій в галузі освіти. 

ПРН15. Здатність організовувати діяльність учнів на уроці із дотриман-

ням правил і рекомендацій щодо здоров’язбереження школярів; впроваджу-

вати засоби та методи захисту інформації та безпеки в мережі Інтернет. 

ПРН16. Уміння бути толерантним, поважати свободу та цінності інших 

людей. 

ПРН17. Проявляти здатність до прийняття рішень у складних і неперед-

бачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів і прогнозуван-

ня, креативного мислення.  

ПРН18. Усвідомлювати необхідність подальшого навчання; вивчення, 

аналізу, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, сис-

тематично підвищувати свою професійну кваліфікацію. 

ПРН19. Здатність аналізувати соціально та особистісно значущі світо-

глядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієн-

тирів. 

 

За рішенням атестаційної комісії на екзамені під час підготовки до від-

повіді студентам можна дозволити користуватися чинними навчальними 

програмами з інформатики для 2-9-х класів, підручниками та навчальними 

посібниками, вказаними у програмі. 



До екзамену допускаються студенти, які не мають академічних забор-

гованостей з навчальних дисциплін, передбачених відповідними навчальни-

ми планами. 

Результати складання екзамену оцінюються у формі рейтингового балу 

за національною шкалою та в системі ЕСТS. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

відповіді за питаннями екзаменаційного білета І частини  

(оцінювання в балах за кожним питанням відповідно до дисциплін, що 

виносяться на комплексний кваліфікаційний екзамен; до 25 балів) 

 

За національ-

ною шкалою 

оцінювання / 

100-бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

Інформатика Методика  

навчання  

інформатики 
теоретичне 

питання 

практична 

задача 

Відмінно 

22-25 

повне і правильне 

формулювання і об-

ґрунтування основ-

них фактів, змісту, 

означень, теорем, 

властивостей тощо, 

ілюстрація  теорети-

чного матеріалу вда-

ло дібраними прик-

ладами, повні і  пра-

вильні відповіді на 

додаткові питання 

задача розв’язана 

правильно, з пов-

ним обґрунтуван-

ням усіх логічних 

кроків 

студент володіє понятійним і 

фактичним апаратом шкіль-

ного курсу інформатики на 

поглибленому рівні; компле-

ксом теоретичних методич-

них знань та практичних 

умінь; самостійно і творчо 

використовує методичні 

уміння відповідно до варіа-

тивних ситуацій навчання 

інформатики 

Добре 

19-21 

повне і правильне 

формулювання і об-

ґрунтування основ-

них фактів, змісту, 

означень, теорем, 

властивостей тощо, 

відсутність прикла-

дів, неповні відповіді 

на додаткові запи-

тання 

повне і правильне 

розв'язання, наяв-

ність незначних 

логічних прогалин 

в обґрунтуваннях 

або незначних тех-

нічних помилок 

студент володіє понятійним і 

фактичним апаратом шкіль-

ного курсу інформатики на 

поглибленому рівні, компле-

ксом методичних знань та 

вмінь, який є частково-

впорядкованим; застосуван-

ня знань та вмінь здійсню-

ється як у стандартних ситу-

аціях, так і при незначних 

варіаціях умов на основі 

використання загальних ре-

комендацій  

Добре 

16-18 

повне і правильне 

формулювання осно-

вних фактів, змісту, 

означень, теорем, 

властивостей тощо, 

відсутність прикла-

дів, неповні відповіді 

на додаткові запи-

тання, але можливо 

неповні, відповіді на 

додаткові запитання 

частково правильне 

розв'язання, наявні 

правильно виконані 

кроки, але є помил-

ки або відсутні де-

які кроки розв'язу-

вання 

студент володіє понятійним і 

фактичним апаратом шкіль-

ного курсу інформатики на 

поглибленому рівні, свідомо 

у ході власної аналітико-

синтетичної діяльності за-

стосовує знання методичної 

системи навчання інформа-

тики для планування, керу-

вання діяльністю учнів; 

знання застосовуються пере-

важно у знайомих ситуаціях; 



пошук способів їх розв'язу-

вання здійснюється за зраз-

ком 

  

Задовільно 

13-15 

правильне формулю-

вання основних фак-

тів, змісту, означень, 

теорем, неправильні 

або неповні відповіді 

на додаткові запи-

тання; допущена 

груба помилка 

наявні правильно 

виконані кроки, 

наявні помилки у 

розв'язуванні; від-

сутні або неправи-

льні деякі кроки 

розв’язування 

студент володіє понятійним 

і фактичним апаратом шкі-

льного курсу інформатики 

на достатньому рівні, може 

проілюструвати на прикла-

дах особливості реалізації 

змістових ліній інформатики, 

цілі, зміст, методи і прийоми, 

організаційні форми та засо-

би навчання інформатики, 

частково усвідомлює специ-

фіку навчальних, задач, має 

знання про дії та відповідні 

їм операції щодо розв'язу-

вання типових задач 

 

Задовільно 

10-12 

формулювання осно-

вних теоретичних 

фактів, неправильні 

або неповні відповіді 

на додаткові питання 

наявність суттєвих 

помилок у розв'язу-

ванні, відсутні деякі 

кроки 

розв’язування 

студент володіє понятійним і 

фактичним апаратом шкіль-

ного курсу інформатики на 

достатньому рівні, може 

відтворити особливості реа-

лізації основних змістових 

ліній інформатики, частково 

усвідомлює зміст прийомів, 

які застосовує вчитель з ме-

тою досягнення цілей на-

вчання інформатики, може 

відтворити перелік методів, 

засобів та організаційних 

форм навчання інформатики; 

має уявлення про специфіку 

навчальних, та методичних 

задач  

 

Незадовільно 

6-9 

не сформульовані 

основні теоретичні 

факти; приклади від-

сутні; неправильні 

або неповні відповіді 

на додаткові питання 

неправильне або 

відсутнє розв'язу-

вання 

не сформульовані основні 

методичні положення; сту-

дент володіє понятійним і 

фактичним апаратом шкіль-

ного курсу інформатики на 

елементарному рівні, має 

часткове уявлення про стру-

ктуру і змістові лінії інфор-

матики, про цілі, методи, 

прийоми, організаційні фор-

ми і засоби навчання інфор-

матики в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Незадовільно 

0-5 

відповідь відсутня, 

неправильні відповіді 

на додаткові питання 

неправильне або 

відсутнє розв'язу-

вання 

не сформульовані основні 

методичні положення; сту-

дент володіє понятійним і 

фактичним апаратом шкіль-

ного курсу інформатики на 

елементарному рівні, має 



часткове уявлення про стру-

ктуру і змістові лінії інфор-

матики, про цілі, методи, 

прийоми, організаційні фор-

ми і засоби навчання інфор-

матики в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

 

 

Завдання до ІІ частини «Теорія і практика навчання й виховання» ком-

плексного екзамену розробляє кафедра педагогіки, початкової освіти та осві-

тнього менеджменту у вигляді аналізу психолого-педагогічної ситуації з тео-

ретичним обґрунтуванням. Завдання оцінюється за 25-бальною шкалою. 

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного екзамену є сумою оцінок 

за кожну складову екзаменаційного завдання. 

Тривалість підготовки відповіді на екзамені – до 1 години. 
 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНУ В ЦІЛОМУ 

Національна  

4-рівнева шкала 
Кількість балів 

Частка опанування  

очікуваними результатами 

навчання 

Відмінно 90 – 100 90 – 100 % 

Добре 74 – 89 74 – 89 % 

Задовільно 60 – 73 60 – 73 % 

Незадовільно 0 – 59 0 – 59 % 

 

  



ЗМІСТ 

 

Теорія ймовірностей і аналіз даних 

 

1. Означення ймовірності події (інтуїтивне, класичне, геометричне, ста-

тистичне, аксіоматичне).  

2. Ймовірність суми та добутку подій. Умовні ймовірності. Залежні і не-

залежні події. Формула повної ймовірності. Формули Бейєса. 

3. Схема Бернуллі. Найбільш імовірна кількість появ події. Асимптотич-

ні формули (локальна та інтегральна теореми Лапласа, формула Пуассона). 

4. Поняття випадкової величини. Одновимірний дискретний розподіл 

ймовірностей. Розподіли ймовірностей: біноміальний, Пуассона, геометрич-

ний. Числові характеристики одновимірного дискретного розподілу ймовір-

ностей, їх ймовірнісний зміст та механічна інтерпретація. 

5. Неперервні випадкові величини. Функція розподілу ймовірностей та її 

властивості. Щільність одновимірного розподілу ймовірностей та її власти-

вості. Числові характеристики одновимірного неперервного розподілу ймові-

рностей, їх механічна та геометрична інтерпретація. 

6. Рівномірний розподіл ймовірностей та його числові характеристики. 

Нормальний розподіл та його числові характеристики. Експоненціальний ро-

зподіл та його числові характеристики. 

7. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема. 

8. Генеральна сукупність та вибірка. Варіаційний ряд, вибіркова функція 

розподілу, мода, медіана, полігон частот, гістограма, коефіцієнт асиметрії, 

емпіричний ексцес, емпіричні моменти. 

9. Оцінки параметрів генеральної сукупності за вибіркою. Незміщена, 

спроможна, ефективна оцінки параметрів розподілу. Оцінки математичного 

сподівання та дисперсії. Методи знаходження оцінок: метод максимальної 

вірогідності та метод моментів. Інтервальні оцінки.  

10. Статистичні гіпотези. Помилки першого та другого роду. Критична 

область. Потужність критерію. Схема перевірки статистичних гіпотез, прик-

лади. 

11. Кореляційний та регресійний аналіз. Коефіцієнт кореляції та його 

властивості. Функції регресії. Розрахунок прямих регресій. Нелінійна регре-

сія. 

 

Дискретна математика 

1. Поняття множини. Рівність множин. Операції над множинами. Влас-

тивості операцій над множинами. 

2. Декартовий добуток множин. Відношення та їх властивості. 

3. Нечіткі множини. Операції над нечіткими множинами. Властивості 

операцій над нечіткими множинами. 

4. Сполуки, перестановки i розмiщення без повторень.  

5. Сполуки, перестановки i розмiщення з повтореннями. 



6. Біном Ньютона та поліноміальна теорема. 

7. Метод включення і виключення. Застосування методу включення і 

виключення в теорії чисел. 

8. Лінійні однорідні рекурентні рівняння та методи їх розв’язання. 

9. Властивості зв'язних графiв. 

10. Дерева та їх основні елементи. 

 

Програмування 

 

1. Керуючі конструкції мови програмування. 

2. Масиви в мові програмування. 

3. Функції в мові програмування. 

4. Поняття «покажчик». Використання покажчиків у виразах і масивах. 

5. Основи поняття класу. 

6. Доступ до членів класу. 

7. Конструктори і деструктори. 

8. Поняття про успадкування в об’єктно-орієнтованому програмуванні. 

Управління доступом до членів базового класу. Використання захищених 

членів і специфікаторів. 

9. Віртуальні функції. Успадкування віртуальних функцій. 

10. Шаблони в мові програмування. Узагальнені функції. Перевантажен-

ня шаблона функції. 

 

Основи інформатики 

 

1. Інформація та інформаційні процеси. Інформаційні технології та сис-

теми. 

2. Історія розвитку обчислювальної техніки. Архітектура комп’ютера. 

Периферійні пристрої комп’ютера. 

3. Поняття, призначення, структура і класифікація операційних систем.  

4. Системи опрацювання графічних даних. 

5. Системи опрацювання текстових документів. 

6. Засоби створення презентацій. 

7. Засоби опрацювання даних за допомогою електронних таблиць. 

8. Інформаційно-пошукові системи. Бази даних. 

9. Комп’ютерні мережі. Вебтехнології. 

10. Розв’язування прикладних задач за допомогою програмних засобів. 

11. Моделювання, алгоритми та програмування. 

 

Методика навчання інформатики 

 

1. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Основні змістові лінії шкі-

льного курсу інформатики. Огляд програм навчання інформатики в базовій 

середній школі. Компетентністний підхід. 



2. Принципи та методи навчання інформатики в середній школі. Класи-

фікації методів навчання за джерелом одержуваних знань та за рівнем пізна-

вальної активності та самостійності. 

3. Метод проєктів: зміст, вимоги до застосування, особливості організа-

ції із застосуванням ІКТ. 

4. Урок інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчите-

ля до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. Оці-

нювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики. 

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

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

інформаційних технологій. 

6. Шкільний кабінет інформатики та інформаційних технологій: функці-

ональне призначення, обладнання, санітарно-гігієнічні вимоги, організація 

роботи. 

7. Методичні особливості навчання змістової лінії «Інформація. Інфор-

маційні процеси, системи, технології. Комп’ютер як універсальний пристрій 

для опрацювання даних». Дидактична структура теми. Методика пояснення 

учням основних понять. Аналіз можливих засобів навчання при викладанні 

розділу. 

8. Методика навчання змістової лінії «Інформаційні технології створен-

ня та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових 

даних, об’єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій»: аналіз змісту та 

особливостей вивчення. Методика пояснення учням дидактичних понять. 

Аналіз можливих засобів навчання при викладанні розділу. 

9. Методика навчання розділу «Бази даних» у середній школі: аналіз 

змісту та особливостей вивчення. Методика пояснення учням дидактичних 

понять. Аналіз можливих засобів навчання при викладанні розділу. 

10. Методика навчання розділу «Комп’ютерні мережі та вебтехнології»: 

аналіз змісту та особливостей вивчення в середній школі. Методика пояснен-

ня учням дидактичних понять. Аналіз можливих засобів навчання при викла-

данні розділу. 

11. Методика навчання змістових ліній «Комп’ютерне моделювання» та 

«Основи алгоритмізації та програмування» у середній школі. Аналіз змісту 

розділу як основи його викладання. Методика ознайомлення учнів з основ-

ними алгоритмами. Аналіз можливих засобів навчання. 
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