
Контрольні питання для заліку 

Поняття про інформацію. Файли і файлова структура 

1. Що таке дані? 
2. Що таке інформація? 
3. Які ви знаєте основні властивості інформації? 
4. Як між собою пов’язані дані і методи? 
5. Які операції можуть здійснюватися над даними? 
6. Як здійснюється кодування двійковим кодом? 
7. Як здійснюється кодування текстової інформації? 
8. Як здійснюється кодування графічної інформації (малюнків)? 
9. Які ви знаєте основні структури даних? 
10. Які ви знаєте основні одиниці вимірювання інформації? 
11. Що таке файл? 
12. Що таке файлова структура? 
13. Що таке шлях до файлу? 
14. Як ви можете пояснити побутовий термін: «надлишок інформації»? Що розуміють під виразом: 

зайва повнота даних? 
15. Як ви вважаєте, чи є дані товаром? 
16. Чи можемо ми стверджувати, що дані, одержані в результаті інформаційного процесу, адекватні 

початковим? 
 
Обчислювальна система, комп’ютер 

1. Що таке обчислювальна система? 
2. Що таке комп’ютер? 
3. Що таке конфігурація комп’ютера? 
4. Що таке інтерактивне управління комп’ютером? 
5. Які принципи лежать в основі Аналітичної машини Чарльза Беббіджа? 
6. Які пристрої повинен мати будь-який комп’ютер згідно з принципами фон Неймана? 
7. Які логічні операції Джорджа Буля були використані при створені ЕОМ? 
8. За якими ознаками класифікуються комп’ютери? 
9. Що таке персональні комп’ютери? 
10. Що таке мультимедійна інформація? 
11. Які категорії персональних комп’ютерів? 
 
Склад обчислювальної системи 

1. Що таке апаратне забезпечення комп’ютера? 
2. Які апаратні засоби відносяться до центральних пристроїв? 
3. Які апаратні засоби відносяться до периферійних пристроїв? 
4. Для чого призначені апаратні інтерфейси? 
5. Для чого призначений, які функції виконує корпус комп’ютера? 
6. Для чого призначена, які функції виконує материнська плата? 
7. Для чого призначений, які функції виконує процесор? 
8. Для чого призначена, які функції виконує оперативна пам’ять? 
9. Для чого призначена, які функції виконує BIOS? 
10. Для чого призначений, які функції виконує CMOS? 
11. Для чого призначена, які функції виконує жорсткий диск? 
12. Що таке базова апаратна конфігурація? 
13. Які бувають компакт-диски? 
14. Які ви знаєте шинні інтерфейси? 
15. Що таке відео система комп’ютера? 
16. Які ви знаєте види та характеристики моніторів? 
17. Для чого призначений, які функції виконує відеоадаптер? 



18. Для чого призначена клавіатура? 
19. Які є основні групи клавіш на клавіатурі? 
20. Для чого призначена, які функції виконує миша? 
21. Види принтерів, принципи їх дії. 
22. Що таке сканер? 
23. Для чого призначений та які функції виконує модем? 
24. Призначення, характеристики звукових плат. 
 
Програмне забезпечення 

1. У чому ви бачите діалектичний характер зв’язку між програмним і апаратним забезпеченням? 
2. Назвіть чотири основні рівні програмного забезпечення. Який порядок їх взаємодії? 
3. До якого класу відносяться програмні засоби, записані в мікросхемі постійної пам’яті? 
4. Для чого призначені програми службового рівня? 
5. Для чого призначені прикладні програми? 
6. Які ви знаєте основні класи прикладних програм? 
7. Які категорії програмного забезпечення можуть бути використані в роботі малого підприємства і 

для яких цілей? 
8. Що таке службові програми? 
9. Які ви знаєте основні класи службових програм? 
10. Назвіть основні категорії програмного забезпечення, що відносяться до класу графічних 

редакторів. У чому полягає принципова різниця між цими категоріями? 
 
Функції ОС ПК 

1. Що таке операційна система? 
2. Перерахуйте основні функції операційної системи? 
3. Розкажіть про види інтерфейсу користувач, що застосовуються в різних операційних системах. 
4. Опишіть організацію зберігання файлів на дисках комп’ютера. 
5. Перерахуйте функції операційної системи по обслуговуванню файлової структури. 
6. Поясніть правила, за якими формуються коротке ім’я файлу і довге ім’я файлу.  
7. У чому полягає операція установки додатку? 
8. У чому небезпека операції видалення додатку? 
 
Операційна система Windows ХР 

1. Охарактеризуйте інтерфейс ОС Windows ХР. 
2. Перелічіть функції, що виконуються маніпулятором миша в ОС Windows ХР. 
3. Порядок завершення роботи ОС. 
4. Призначення, зміст та різні способи ввімкнення головного меню Windows. 
5. Контекстне меню. Його зміст. Способи вмикання контекстного меню.  
6. Охарактеризувати елементи вікна програми на прикладі текстового редактора WordPad. 
7. Охарактеризувати різні способи відкриття вікон Windows. 
8. Покажіть у вікнах діалогу список, текстове поле, кнопки-стрілки, інші елементи. 
9. Призначення та будова лінійок прокрутки. 
10. Які панелі можуть розміщуватись на панелі задач? 
11. Як упорядкувати об'єкти в папці за іменем, типом, розміром, датою створення за допомогою 

меню та кнопок на панелі інструментів? 
12. Як перейменувати папку? 
13. Як створити ярлик для папки? 
14. Призначення і різні способи відкриття програми Мій комп'ютер.  
15. Панелі інструментів програми Мій комп'ютер. 
16. Призначення кнопок на панелі інструментів Звичайні кнопки програми Мій комп'ютер. 
17. Зміст і призначення об'єктів, що знаходяться в папці Мій комп'ютер. 
18. Для чого призначена Панель управління? 
19. Які способи представлення інформації виконує меню Вигляд? 
20. Як виконується форматування дискети? 



21. Як визначити кількість вільного і зайнятого місця на диску? 
22. Призначення програми Провідник. 
23. Охарактеризуйте зміст вікна програми Провідник 
24. Як за допомогою програми Провідник скопіювати файл на гнучкий диск? 
25. Охарактеризуйте призначення та порядок використання Буфера обміну. 
26. Порядок видалення (відновлення) документів за допомогою Корзини.  
27. Охарактеризувати параметри настройки мови та стандартів. 
28. Схарактеризувати порядок відкриття вікна пошуку, файлів та папок із головного меню і з 

клавіатури, у вікні папки. 
 
Настроювання ОС Windows 

1. Порядок настройки панелі інструментів вікна папки. 
2. Як зняти (встановити) годинник на панелі задач? 
3. Як зняти (встановити) індикатор мови на панелі задач? 
4. Як ввімкнути вікно діалогу настройки миші, характеризувати його елементи. 
5. Як встановити додатковий параметр властивостей папки сховані файли і папки? 
6. Як змінити зовнішній вигляд ярлика? 
7. Як під управлінням ОС Windows ХР встановити на ПК принтер? 
8. Як додати (видалити) команди з головного меню? 
9. Параметри настройки Корзини. 
10. Як настроїти кнопки миші для лівші? 
11. Які параметри настройки клавіатури можна виконувати під управлінням ОС Windows? 
12. Як настроїти мишу для відкритті документів одним клацанням? 
13. Як встановити мову на клавіатурі, що використовується за замовчуванням? 
14. Як встановити комбінацію клавіш для переключення мови на клавіатурі? 
15. Порядок настройки стилю управління операційною системою. 
16. Як виконується настройка фону Робочого столу? 
17. Які ви знаєте настроювання елементів робочого столу? 
18. Порядок настроювання стидів, кольорової схеми, теми робочого столу. 
19. Що відноситься до властивостей вікон папок? 
20. Порядок настроювання національних стандартів і форматів. 
21. Порядок використання Довідкової системи Windows XP? 
 
Стандартні додатки Windows XP 
1. Для чого призначені стандартні додатки Windows XP? 
2. Які основні можливості програми Блокнот? 
3. Охарактеризуйте інструменти програми Paint. 
4. Призначення текстового процесора WordPad. 
5. Як виконати де фрагментацію диска? 
6. Для чого призначена програма Очистка диска? 
7. Для чого призначена програма Відновлення системи? 
8. Охарактеризуйте призначення програми Відомості про систему. 
9. Для чого призначена і як використовується таблиця символів? 
10. Призначення програми Призначення завдання. 
11. Нові можливості в ОС Windows XP SP 2. 
 

Комп’ютерна безпека 
1. Що таке комп’ютерний вірус? 

2. За якими ознаками класифікують комп’ютерні віруси? 

3. Що таке файлові віруси? 

4. Охарактеризуйте завантажувальні віруси. 

5. Що таке мережеві віруси? 

6. Що таке макровіруси? 

7. Які головні риси вірусів «черв’яків»? 

8. Що таке сигнатура вірусів? 

9. Що таке троянські програми (трояни)? 



10. Охарактеризуйте, що таке спам та програми-шпигуни? 

11. Хто і чому створює шкідливі програми? 

12. Які ви знаєте методи захисту від комп’ютерних вірусів? 

13. Охарактеризуйте основні засоби антивірусного захисту від комп’ютерних вірусів. 

14. Що таке антивірусна програма? 

15. Які ви знаєте антивірусні програми? 

16. Чим відрізняється Антивірус Касперського Personal 5.0 від попередніх версій програми? 

17. Для чого призначена закладка Захист антивірусної програми Антивірус Касперського Personal 5.0? 

18. Для чого призначена закладка Настройка антивірусної програми Антивірус Касперського Personal 5.0? 

19. Для чого призначена закладка Підтримка антивірусної програми Антивірус Касперського Personal 5.0? 

20. Охарактеризуйте призначення Постійного захисту антивірусної програми Антивірус Касперського 

Personal 5.0. 

21. Охарактеризуйте призначення Перевірки комп’ютера на вимогу користувача антивірусної програми 

Антивірус Касперського Personal 5.0. 

22. Як здійснюється Оновлення антивірусних баз та баз мережевних атак антивірусної програми Антивірус 

Касперського Personal 5.0? 

23. Охарактеризайте основні можливості Agnitum Outpost Firewall Pro 3.5. 

24. Які ви знаєте ознаки зараження комп’ютерними вірусами? 

25. Що робити за наявності ознак зараження комп’ютерними вірусами? 

 

Прийоми і методи роботи з стиснутими даними 
1. Які основні причини зумовлюють необхідність архівації інформації? 

2. Що таке архівний файл? 

3. Що таке архівований файл? 

4. Які методи архівації ви знаєте? 

5. Які програми-архіватори ви знаєте? 

6. Які основні функції програм-архіваторів? 

7. Які додаткові функції програм-архіваторів? 

8. Як проаналізувати ступінь стиснення файлів різних типів? 

9. Охарактеризуйте інтерфейс програми-архіватора WinRar. 

10. Охарактеризуйте зміст атрибутів архівованих файлів програми-архіватора WinRar. 

11. Як виконати архівацію файлів у вікні програми WinRar? 

12. Як виконати архівацію файлів у Провіднику Windows чи на робочому столі? 

13. Як виконати розархівацію файлів з вікна програми WinRar? 

14. Як виконати розархівацію файлів у Провіднику Windows чи на робочому столі? 

 

Локальні мережі 
1. Що таке комп’ютерна мережа? 

2. Що таке локальна комп’ютерна мережа? 

3. Які ви знаєте ресурси локальної мережі? 

4. Які переваги надає підключення комп’ютера в локальну мережу? 

5. Охарактеризуйте можливості локальних обчислювальних мереж. 

6. Які ви знаєте рівні компонентів локальної мережі? 

7. Що таке топологія мережі? 

8. Охарактеризуйте шинну зіркоподібну та кільцеву топології. 

9. Які компоненти використовує локальна мережа для своєї роботи? 

10. Як підключити комп’ютер до локальної мережі? 

11. Як відкрити вікно властивостей підключення по локальній мережі? 

12. Як переглянути ресурси компонентів локальної мережі? 

13.   Як переглянути склад локальної мережі? 

14. Як відкрити спільний доступ до папки (зробити папку мережевим ресурсом)? 

15. Як визначити швидкість роботи локальної мережі? 

 
Основи роботи в мережі Інтернет 
1. Що таке Інтернет? 

2. Історія виникнення Мережі. 

3. Поясніть основні поняття Інтернет: Передача даних в Інтернет. Сервери Інтернет, Сервіс-провайдер, 

Проксі-сервер, Маршрутизатори. 

4. Для чого призначені, та які ви знаєте Протоколи Інтернет. 



5. Що таке доменне ім’я? 

6. Що так ІР-адреса? 

7. Поясніть зміст поштової служби Інтернет. 

8. Які ви знаєте служби Інтернет? 

9. Що таке WWW? 

10. Яка різниця між навігацією та серфінгом в Інтернет? 

11. Як відображається повний шлях доступу до файлу на певному комп’ютері в Мережі? 

12. Що таке гіпертекстові документи? 

13. Які ви знаєте доменні імена верхнього рівня? 

14. Що необхідно для підключення до Мережі? 

15. Основні способи підключення до Мережі. 

16. Що таке браузер? Які ви знаєте браузери? 

17. Охарактеризуйте інтерфейс Microsoft Internet Explorer. 

18. Основні настройки Internet Explorer. 

19. Які ви знаєте засоби пошуку інформації в Мережі? 

20. Що таке каталоги Internet? 

21. Що таке пошукові системи? Принцип їх роботи. 

22. Що таке метапошукові системи? 

23. Охарактеризуйте інтерфейс Miсrosoft Outlook Express. 

24. Як створити електронний лист? 

25. Як приєднати файл до поштового відправлення? 

 

Початкові відомості про Офіс 2003 
1. Які програми входять до складу пакета програм Microsoft Office 2003? 

2. Для чого призначена Ділянка задач? 

3. Які ви знаєте нові можливості Microsoft Office 2003? 

4. Які нові програми входять до складу пакета програм Microsoft Office 2003? 

5. Які ви знаєте нові можливості окремих програм Microsoft Office 2003? 

6. Які ви знаєте способи отримання довідки під час використання програм Microsoft Office 2003? 

7. Які ви знаєте гарячі клавіші Microsoft Office 2003? 

 

Текстовий процесор Microsoft Word 

1. Назвіть різні способи відкриття програми Microsoft Word. 
2. Охарактеризуйте основні елементи вікна Microsoft Word. 
3. Назвіть і охарактеризуйте призначення пунктів меню програми Microsoft Word. 
4. Покажіть, як здійснюється автоматична розстановка переносів у документі Microsoft Word. 
5. Розкрийте призначення основних кнопок панелі інструментів Стандартна. 
6. Що таке координатна лінійка? 
7. Які ви знаєте режими роботи з документом Microsoft Word. 
8. Як змінити масштаб сторінки Microsoft Word? 
9. Що таке стрічка стану Microsoft Word? 
10. Що таке абзац Microsoft Word? 
11. Як здійснюється вибір фрагменту тексту Microsoft Word? 
12. Які ви знаєте способи переміщення по документу Microsoft Word? 
13. Що таке форматування тексту Microsoft Word? 
14. Як вставити Буквицю в текст Microsoft Word? 
15. Як здійснюється вставка спеціальних символів, що відсутні на клавіатурі, у документ Microsoft 

Word? 
16. Які є способи форматування документів Microsoft Word? 
17. Що називається стилем? 
18. Які параметри включає пряме форматування символів? 
19. Як від форматувати абзац документа Microsoft Word? 
20. Основні параметри форматування абзацу. 
21. Як встановити список у документі Microsoft Word? 
22. Як встановити нумерований список у документі Microsoft Word? 
23. Як змінити маркер маркірованого списку у документі Microsoft Word? 
24. Як встановити нумерацію сторінок у документі Microsoft Word? 



25. Встановити парольний захист документа Microsoft Word. 
26. Що таке шаблони Microsoft Word? 
27. Як створити шаблон Microsoft Word? 
28. Як створити таблицю Microsoft Word? 
29. Які ви знаєте прийоми редагування таблиць Microsoft Word? 
30. Які ви знаєте прийоми роботи з графічними об’єктами Microsoft Word? 
31. Призначення фігурного тексту WordArt. 
32. Що таке авто фігури Microsoft Word? 
33. Як виконати друкування документів Microsoft Word? 
34. Як настроїти використання клавіші Ins для вставки? 
35. Як встановлюється період авто збереження? 
36. Покажіть порядок включення/відключення автоматичної перевірки орфографії ї граматики. 
37. Як створити власну панель інструментів? 
38. Як настроїти звуковий супровід подій, одиниці виміру. список відображуваних файлів? 
 
Табличний процесор Microsoft Excel 

1. Для чого призначена програма Microsoft Excel 2003? 
2. Охарактеризуйте інтерфейс програми Microsoft Excel 2003. 
3. Для чого призначений рядок формул? 
4. Які типи даних може містити таблиця Excel 2003? 
5. Що таке ярлички листів? 
6. Як виділити несуміжний діапазон клітинок? 
7. Що таке формула Excel 2003? 
8. Які ви знаєте способи побудови формул Excel 2003? 
9. Які ви знаєте способи копіювання даних в Excel 2003? 
10. Що таке блокування клітинок Excel 2003? 
11. Як об’єднати декілька клітинок Excel 2003 в одну? 
12. Як здійснити перенесення тексту по словах у клітинці таблиці? 
13. Як обчислити суму стовпчика таблиці? 
14. Як перемістити таблицю з одного листа на інший? 
15. Як вставити об’єкти інших програму книгу Excel 2003? 
16. Як побудувати графік Excel 2003? 
17. Як здійснюється сортування даних Excel 2003? 
18. Як здійснюється фільтрація даних Excel 2003? 
19. Які основні елементи містить діаграма Excel 2003? 
20. Яким чином можна відредагувати елементи діаграм Excel 2003? 
 
Редактор презентацій Microsoft Power Point 

1. Які ви знаєте способи створення презентацій Microsoft Power Point? 
2. Охарактеризуйте порядок створення презентації користувача. 
3. Які ви знаєте режими роботи редактора презентацій Microsoft Power Point? 
4. Розкрийте призначення звичайного режиму Power Point. Розкрийте основні дії, які виконуються в 

цьому режимі. 
5. Охарактеризуйте основні елементи вікна програми Microsoft Power Point. 
6. Розкрийте призначення сортувальника слайдів Power Point. Розкрийте основні дії, які 

використовуються в цьому режимі. 
7. Охарактеризуйте призначення режиму показу слайдів. Який вигляд мас вікно програми в цьому 

режимі. 
8. Порядок створення нового слайда за допомогою редактора презентацій Power Point. 
9. Порядок введення тексту в вибраний макет слайда Power Point. 
10. Порядок введення графіки в вибраний макет слайда Power Point. 
11. Як виконати вибір дизайну слайда Power Point? 
12. Як виконати вибір кольорової схеми слайда Power Point? 
13. Порядок настройки анімації тексту слайдів Power Point. 



14. Порядок настройки анімації графічних об'єктів слайдів Power Point. 
15. Порядок настройки анімації переходу слайдів Power Point. 
16. Порядок настройки звукових ефектів переходу слайдів Power Point. 
17. 11. Порядок встановлення і настройки додаткових звукових ефектів Power Point. 
18. Як сховати слайд презентації Power Point? 
19. Як виконати настройку часу показу презентації Power Point? 
20. Що таке покажчик Power Point  та для чого він використовується? 
21. Як зупинити демонстрацію презентації? 
 
Система управління БД MS Access 
1. Що таке інформація? 
2. Що таке економічна інформація. Вимоги до економічної інформації. 
3. Класифікація економічної інформації за функціями управління. 
4. Класифікація економічної інформації з позиції технології обробки. 
5. Що таке інформаційна система? 
6. Що таке база даних? 
7. Що таке система управління базами даних? 
8. Класифікація інформаційних систем. 
9. Суть ієрархічної та мережної моделі баз даних. 
10. Що таке постреляційна модель баз даних? 
11. Етапи розробки баз даних. 
12. Що таке інформаційно-логічна модель предметної галузі? 
13. Елементи опису структури таблиць. 
14. Що таке поле первинного ключа? 
15. Що таке поле вторинного ключа? 
16. Які є види зв'язків між полями MS Access 2003? 
17. Які типи даних можуть вміщувати поля таблиць MS Access 2003? 
18. Призначення MS Access 2003. 
19. Об'єкти MS Access 2003 та їх суть.   
20. Для чого призначені таблиці MS Access 2003? 
21. Які ви знаєте способи створення таблиць MS Access 2003 
22. Операції, які можна проводити засобами MS Access 2003. 
23. Режими роботи MS Access 2003, їх суть. 
24. Види запитів у MS Access 2003. 
25. Який порядок створення таблиць MS Access 2003 у режимі конструктора? 
26. Як створити і відредагувати форму MS Access 2003? 
27. Як створити і відредагувати звіт MS Access 2003? 
 
Редактор веб-документів Microsoft FrontPage 

1. Які ви знаєте можливості Microsoft FrontPage 2003? 
2. Які ви знаєте поліпшені можливості FrontPage 2003в порівнянні з попередніми версіями 

програми? 
3. Які ви знаєте можливості роботи FrontPage 2003з службою Windows SharePoint Services? 
4. Охарактеризуйте інтерфейс програми FrontPage 2003. 
5. Які є режими відображення веб-сторінок у вікні FrontPage 2003? 
6. Що таке шаблон веб-вузла? 
7. Як створити веб-вузол на основі шаблону за допомогою FrontPage 2003? 
8. Варіанти представлення веб-вузла в вікні FrontPage 2003. 
9. Які ви знаєте можливості навігації FrontPage 2003? 
10. Як відкрити сторінку вузла для редагування за допомогою FrontPage 2003? 
11. Як виконується додавання і редагування тексту за допомогою FrontPage 2003? 
12. Як виконується додавання зображень на веб-вузол за допомогою FrontPage 2003? 
13. Які операції можна виконувати з малюнками за допомогою FrontPage 2003? 
14. Як додати сторінку на веб-вузол за допомогою FrontPage 2003? 



15. Що таке представлення Переходи FrontPage 2003? 
16. Що таке Панелі посилань FrontPage 2003? 
17. Як змінити заголовки сторінок, що відображається у веб-брузері? 
18. Як за допомогою FrontPage 2003створити гіперпосилання? 
19. Порядок роботи з таблицями FrontPage 2003. 
20. Що таке Інтерактивні кнопки FrontPage 2003?  
21. Що таке Динамічні веб-шаблони FrontPage 2003? 
22. Що таке теми FrontPage 2003?  
23. Як створити власну тему FrontPage 2003? 
24. Як вставити в сторінку FrontPage 2003 веб-компонент? 
25. Як оптимізувати код веб-сторінки FrontPage 2003?   
26. Як зберегти зміни, внесені у веб-сторінку FrontPage 2003? 
27. Що таке публікація веб-вузла FrontPage 2003? 
28. Які тили віддалених веб-серверів підтримують FrontPage? 
29. Як опублікувати веб-вузол засобами FrontPage 2003? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


