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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до дншропЕтровсъItого цЕнтру проФЕсIЙно_тЕхнIчноi

ОСВIТИ ДЕРЖАВНОI СЛУЖБИ ЗАИНЯТОСТI
у 2023 роцI

I. Загальна частина
1.1. Правила прийому € обов'язковими для ,,Щнiпропетровського центру

професiйно-технiчноТ освiти державноТ служби зайнятостi (далi IfeHTp) у
202З роцi.

1.2. Що I_{eHTpy приймаються громадяни Украiни.
Прийом на навчання громадян УкраТни здiйснюсться за наявностi лiцензiТ на

пiдготовку (у тому числi первинну професiйну), професiйно-технiчне навчання.
1.3. Особливостi прийому на навчання до I-{eHTpy осiб, мiсцем проживання

яких с тимчасово окупована територiя, територiя населених пунктiв на лiнii
зiткнення якщо особа не отрим€ша документ про ocBiTy вiдповiдно до
законодавства, визначаються вiдповiдно до Порядку прийому для здобуття вищоi,

фаховоi передвищоi та професiйноi (професiйно-технiчноТ) освiти осiб, якi
проживають на тимчасово окупованiй територii АвтономноI Республiки Крим та
MicTa Севастополя, тимчасово окупованiй територii окремих районiв ЩонеuькоТ та
ЛуганськоТ областей, територiТ населених пунктiв на лiнii зiткнення,
затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни вiд 0l березня 2021'

року J\b 271, заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 15 квiтня 202l року
за Ns 505136|27.

1.4 Кожен ма€ piBHi права на здобуття rrрофесiйноi (професiйно-технiчноi)
освiти вiдповiдно до cBoix здiбностей i нахилiв незалежно вiд BiKy, cTaTi, раси,
кольору шкiри, стану здоров'я, iнвалiдностi, громадянства, нацiональностi,
полiтичних, релiгiйних чи iнших переконань, мови спiлкування, етнiчного та
соцiального походження, сiмейного та майнового стану, наявностi судимостi,
мiсця проживання, мовних або iнших ознак, якi були, с та можуть бути дiйсними
або припущеними.

Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребус додаткового
захисту, мае piBHe з громадянами Украiни право на ocBiTy.

Особа, стосовно якоТ прийнято рiшення про оформлення документiв для
вирiттlgццg питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребус
додаткового захисту таlабо яка оскаржус рiшення щодо статусу бiженця та особи,
яка потребус додаткового захисту, мас право на вступ до закладiв професiйноТ
(професiйно-технiчноi) освiти.

Обмея<ення допускаються за медичними
професiйноi придатностi, що визначаються

показниками, а також
Кабiнетом MiHicTpiB

освiтньо-квалiфiкацiйними характеристиками (вiлповiдно до
стандартiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти з професiй, затверджених
наказами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни).

1.5. Прийом громадян до I_\eHTpy злiйсню€ться для здобуття професiй за

освiтньо-квалiфiкацiйним piBHеM <квалiфiкований робiтник>.
1.6. Прийом громадян на професiйне навчання здiйснюсться за

направленням державноТ служби зайнятостi та фiнансусться за рахунок коштiв

показниками
Украiни та

Щержавних



з

Фонду загаJIьнообов'язкового державного соцiального страхування УкраТни на

випадок безробiття в межах затвердженого бюджету, а також за угодами з

пiдприсмствами, установами, органiзацiями, окремими фiзичними таlабо

Iоридичними особами на платнiй ocнoBi.
II. Приймальна комiсiя

2.I.Прийом до I_{eHTpy здiйснюс приймальна комiсiя.

2.2. очолюс приймальну комiсiю директор Щентру. Наказом I-{eHTpy uПро

створення приймалiноТ KoMiciT на 2О2З>> визначено та затверджено гIерсональний

склаД KoMiciT i порядоК ii роботи (додаток JVg1 ),

2.з. правила прийому до I_{eHTpy у 202З рочi розроблеНО ВiДПОВiДНО ДО

чинного законодавства УкраТни, затвердженi керiвнИкоМ I_\еЬt'ГРУ За ПОГОДЖеЬ{НЯМ

з департаментом освiти i науки облдержадмiнiстраuiТ,
2.4. Прийм€Llrьна комiсiя :

2.4.|. Органiзовус прийом заяв

таlабо через електронний кабiнет

реестрацiI документiв для вступу.
2.4.2. Визначае форrу ведення

та документiв безпосередньо вiд вступника
вступника, якi ресструються у xtypHarri

журналу реестрацiТ докумеt-lтiв для вступу

навчальних груп з осiб
здоров'я та професiйноТ

(паперова чи електронна);
2.4.3. Проводrr" зi вступниками бесiди з питань вибору професiТ, умов

навчання, матерiального забезпечення та забезпечення особливого соцiального

зhхисту здобувачiв освiти, в тому числi осiб з особливими освiтнiми потребами,
i

працевлашhування пiсля закlнчення закладу освlти,

2.4.з. Органiзовус та координус пiдготовку та проведеннЯ вхiдногО

контролlо.
2.4.4, Органiзовус роботу шlодо комплектування

направлених службою зайнятостi вiдповiдно До стану

придатностi вступникiв.
2.4.5. Вирiшус iншi питання, пов'язанi з прийомом,

2.5. Правила прийому I_\eHTpy довоДяться до вiдома вступникiв через засоби

масовот iнфЬрмаuiТ, iнформацiйнi стенди, сайт заклалу освiти http://cpto.dp.ua/, r_rto

обумовлюють:
z.5.|, Перелiк професiй , З& якими здtйснюсться навчання згlдно :}

отриманими лiцензiями (додаток Jt2).
2.5.2. Вимоги щодо освiтнього рiвня вступникiв за кожноЮ професiскl

2,5.з. Планованi обсяги прийому на2O2З piK (лолаток Jv92).

2.5.4, OcBiTHi та освiтньо-квалiфiкацiйнi piBHi випускникiв (лолаток )Ф2),

2.5.5, СтроК навчання за професiями (додаток JФ2),

2.5.6. Форми навчання (додаток J\Ъ2).

вiдповiдно до лiцензiй MiHicTepcTBa освiти i науки Укратни щодо права

провадження ocBiTHboi дiяльностi у сферi професiйноi (професiйно-технiчноТ)

оiвiти Щентр ма€ право на надання ocBiTHix послуг, пов'язаних з одержанням

професiйноi (професiйно-технiчнот) освiти на piBHi квалiфiкацiйних вимог до

пiдготовки робiтничих професiй, професiйно-технiчного навчання.



2,5,7, ЯкщО зареестрОваниЙ безробiтниЙ виявляс бажання пройтипрофесiйне навчанняl вiдпоuiд"о до резуJIьтатiв наданих послуг з професiйноiорiснтацiт, центр зайнятостi за мiсцем p...rpu*iT особи як безробiтнот укладас зним договiр та Видае йому направлення на професiйне I]авчання До закладуосвiти.
2,5,8, обмежен"] 

' 
професiй вступникiв за BiKoM, cTaTTIo та медичнимипоказаннями (додаток МЗ ).

2,5,9, *:i:::,т_комiсiя 
"PlU:: вiдповiДно до встановленого графiка, а саме;понедiлок - четвер з 8.00 до I7.00 год.;

п'ятниця - з 8.00 до l5.00год.

2.5.10. I_{eHTp гаранту€ наявнiсть необхiдних мiсць в гуртожитку. М[iсця вГУРТОЖИТКУ НаДаЮТЪСЯ ЗДОбУВаЧаМ ОСВiТИ вiдповiдно до Пор"дпу забезпеченнягурто}Itитками осiб, якi здобувають ocBiTy в закладах професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти, Поселення в гуртожиток вiдбуваеться по Mipi комплектуваннягруп (протягом року).
2.5.1 1. Порядок проходження медичного огляду вступникiв. I_{eHTpзайнятосТi для проходження професiйного'навчання направляе безробiтного дозакладiв охорони здоров'я дл'я проходх(ення попереднього медичного о.лядувiдповiдно До Встановлених Вимог в медичних установах за мiсцем nnnr*"uu.,,rol

?.5.|2:-. Направлення безробiтних для обов'
,. ;;;;;;;.;

язкового професiйного медичного\дglу{rfгr\.,l v la наркологlчного оглядiв за професiямиеЛеКТРОГаЗОЗВаРНИК' ОПеРаТОР КОТеЛrПi, aaропальник, якi вiдповiлно псl цJт;шuпгпзаконодавства потребуrоть вищеназваних оглядiв.
якi вiдповiдно до чинного

2.6. Групи починають навчання вiдповiдно до графiку формування груп намiсяць.
III. {окументи для вступу
З. l. Заресстрованi безробiтнi надають:
- направлення на професiйне навчання вiд центру зайнятостi;- трудову книжку (за наявностi);
- документ про ocBiTy;

-- медичну Довiдцу за формою, установленою чинним законодавством,- направЛеннЯ службИ зайнятоСтi на проживання (за необхiдн".ril," "
- ресстрацiйний номер облiковот nuprn" платника податкiв.З'2' ВстУп'чТ" З Числа фiзичних та юридичних осiб подають заяву про Bcl.yllЦа НаВЧаННЯ ДО IfеHTPY, ВКаЗУЮчи обрану npo6..ino, форму .ооЪуrr" освiти, мiсцепроживання, у:
паперовiй формi (особисто);

електроннiй формi (через електронний кабiнет).
!о заяви, ПоД&НоI u.пuп.ровiй фЪрмi вступник додас:- документ про ocBiTy;
- медичну довiдilу за формою, установленою чинним законодавством;- ресстрацiйний номер облiковот картки nnur""*u податкiв.
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вступники пред'являють особисто документ, шо пiдтверджуе громадянство,

та докуМент, щО посвiдчУс особУ чи iT спецiальНий статус, а особи, якi потребують

додаткового або тимчасового захисту та подали вiдповiдну заяву про визнання Тх

бiжеrrцем або особоIо, що пот,ребус додаткового захисту, надають довiдку про

звернення за захистом в YKpaTHi.
-письмову згоду на обробку персональних даних.
Якшо з об'сктивних причин (пiд час воснного стану, надзвичайноТ ситуацiТ

або надзвичайного стану (особливого перiоДУ) локумент про ocBiTy вiдсутгriй,

подаеться виписка з Ресстру документiв про ocBiTy СлиноТ елек,гронноТ бази з

питань освiти про його отримання (без подання додатка до документа),
3.3. Вступнику видаеться розtlиска довiльrлот форми з пере:liксrм отриманих

приймальною комiсiсю документiв. Вiдмiтка про отримання розписки

долучаеться до докумеIIтiв вступника.
з.4, Заява в електроннiй формi пода€ться вступником шляхоМ заповненнrI

електронноi форми в реrttимi онлайн та розглядаеться приймальною комiсiсю
IJeHTpy.

Члени приймальноi KoMiciT надають допомогУ вступникаМ пlд час подання

заяв в електроннiй формi.
3.5. особи, якi направляються на навчання пlдпри€мствами, установами,

органiзачiями, додають до заяви про вступ вiдповiдний документ (угола).

IV. Умови прийому
4.1. FIрийом заресстрованих безробiтних до [_\ентру проводиться на пiдсr-авi

направлення на професiйне навчання.
4.2. Прийом здобувачiв освiти на перепiдготовку

проведення вхiдного контролю (тестування) з професiТ

iнформачiТ та програмного забезпечення)). (додаток Jф4 ).

здiйснюсться шляхом
<Оператор з обробки

4.З. Прийом на навчання осiб за рахунок фiзичних та юриДичниХ

здiйснrосться на пiдставi укладеного договору та проведенот оплати.

V. ЗарахуваIIня
5.1. Першочергово до I-\eHTpy зараховуються:

- зареестрованi безробi,гнi;

- особи, якi вступають до закладу професiйноi (професiйно-технiчноТ)

освiти за цiльовим направленням на навчання.
5.2. особи, якi вступаIоть на навчання за рахунок фiзичних (юридичних)

осiб зараховуються при наявностi вiльних мiсць, вiдповiдно до лiцензiйного
обсягу.

5.3. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчення вхiдного контролю для

професiт <оператор з обробки iнформацiт та програмного забезпечення))

приймальна комiсiя приймае рiшення, оформляс протокол та оголошу€ список

осiб, що рекомендованi до зарахування на навчання до I-{eHTpy за обраною

професiею та формою здобуття освiти.
5.4. Зарахування до закладу освiти здiйснюсться наказом керiвника I-{eHTpy.

5.5. Зарахування до L{eHTPy на навчання здiйснюсться за рахунок коштiв
Фонду загаJIьнообов'язкового державного соцiального страхування УкраТни на

випадок безробiття, а також за угодами з пiдприсмствами, установами,

осiб
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органiзацiями, окремими фiзичними таlабо юридичними особами здiйснюс,гься

межах лiцензiйних обсягiв.
VI. Прикiнцевi положеtIIIя
6.1. особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом

10 днiв вiд дня ix початку, вiдраховуються з Щентру. На звiльненi мiсця може

проводитися зарахування осiб, що отримаJIи позитивнi резупьтати при вхiдному

контролi, EuIe не були зарахованi.
6.2. особам, якi не зарахованi до I-{eHTpy, а також тим, якi беЗ поважниХ

причин не приступили до занять, повертаються документи не пiзнiше п'яти днiв з

дня прийняття рiшення у спосiб, що не суперечить чинному законодавству

УкраТни'. 
Матерiали, якi засвiдчують результати вхiдного контролю, зберiгаються

протягом одного Року, а потiм знищуються, про що склада€ться вiдповiдний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Центру здiйсню€ться

MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни, !ержавною службою зайнятостi,

.щепартаментом освiти i науки .щнiпропетровськоi обллержадмiнiстраuiт, що

реалiъус державну полiтику у сферi професiйнот (професiйно-технiчноi) освiти в

межах делегованих повноважень.

Засryпник директора
, з навчально-виробничоI роботи
ЩнiпропЪтровського центру ПТО ДСЗ Михайло кУЗъМЕнко



вiд ////4Й
нАкАз

м.,Щнiпро

Про створення приймальноТ
KoMicii на 2023 piK

На виконання ст.7 Закону Украiни (Про професiйно-технiчну ocBiTy>,

ТиповиХ правиЛ прийомУ дО професiйно-технiчних закладiв Украiни,

затверджених наксвом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд

14 травнЯ 2013 рокУ за Jф 499 та заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii

Украiни 29.травня 2О|3 р. за Ns 823/23355 iз змiнами внесеними накzвами МоН
вiд 09.04.20|4 J\b344; вiд 07.02.20|9 Jф152; вiд 12.t2.20I9 J\Ъl550, вiд 10.06.

2022 м541 з метою формування навчальних ГРУП, проведення
, ir.

профоf iснтацiйноi роботи

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила прийому на навчання до .щнiпропетровського центру

професiйно-технiчноi освiти служби зайнятостi за лiцензованими професiями.

2. Затвердити персональний склад приймаrrьноi KoMicii:

Сидорчук Лариса Володимирiвна, директор - голова приймальноi KoMicii;

Кузьменко М.Ю. - заступник директора з НВР - заступник голови KoMicii;

Члени KoMicii:

егоркiна О.Ф. - методист - секретар KoMicii;

Сороквашин С.В. - заступник директора з НМР;
Синельникова 0.IO. - старший майстер;

Гаврилюк Н.П. - методист;

Чабак Н.П. - голова профспiлки, викладач;

Юдiна М.В. - майстер виробничого навчання.

3. Приймальнiй KoMicii:
_ органiзувати роботу вiдповiдно до Правил прийому слухачiв до IfeHTpy;

- здiйснювати консультацii щодо порядку надання ocBiTHix ПослУг У

навчаJIьному закладi та своечасно розглядати поданi заяви;
_ оформляти протоколи засiдань KoMicii та надавати списки осiб до зарахування.



4. Призначити вiдповiда.rrъну особу за введення особистих даних вступникiв та

правил прийому до сдиноi державноi електронноi бази освiти (сдЕБо)

РомановУо.Ю.,адмiнiстраТорабч,дu''*ЦентрУПТоДСЗ.
5. Коорлинацiю роботи за виконанняМ цього наказУ покJIасти на заступника

Директора,'u".,-Ьно.ВиробничоiроботиКУзьменкоМ.Ю.,зага.пъний
контроль залишаю за собою,

Лариса СИДОРЧУК

Пiдготувала:

Методист

Погоджено:

Заступник frиректора з НВР

Застущrик директора з НМР

Провiдний юрисконсульт

з наказом ознайомленi:

олена СГоРКIнА

Михайло КУЗЬМЕНКо

Сергiй СОРОКВАШИН

Тетяна ПАВЛоВА

ф

,,eфlV Наталя ЧАБАК,__-/ ,/

олена СИНЕЛЬнИкоВА

олена РоМАНоВА

Марiя ЮДIНА
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До П 2.5.8,

Додаток JYsЗ

Обмеження з професiй (спецiальllостей) та спецiалiзацiй вступtIикiв до

Щнiп ропетровського центру п рофесi й но-тех н iч ноi ос вiти держа BHoi
служби зайнятостi за медичltими показаннями

Код
за

дк

Перелiк
професi1-1

Вид
професiйноТ
пiдготовки

Медичнi обмеження

41 1з Оператор з

обробки
iнформаuii та
програмного
забезпечення,
II категорiя

Перепiдготов
ка

Вирая<енi нейрочиркуляторнi порушення

- Перелопухлинний стан. схильний до
переродження i речиливу

- Гострота зору з корекцiсю не менш як 0.5 на
одному оцi i 0,2 на другому

- АномалiТ рефракuiТ: мiопiя 6.0 Д. гiперметропiя
бiльше 4.0 Д, астигN,Iатизм бiльше 2.0 /(

- Глаукома
Вiлсутнiсть бiнокулярного зору

- Виразний нiстагм

- Лагофтальм

- Хронiчнi захворювання повiк. коt{'lонктивt,l.

рогiвки, сльозовивiдних шляхiв

- Захворювання зорового нерва, сiткiвки
4121 Офiсний

с:ýжбовечь
(бухгалтерiя),б/к

Професiйно-
технiчне
навчання

42l1 Контролер-
касир,
2 розряд

Професiйно-
технiчне
навчання,

пiдвищення
квалiфiкачii

42l'2 Касир (в банку),
бiк

Професiйно-
технiчне
навчання

5|32 Молодша
медична сестра
(мололший
медичний брат) з
догляду за
хворими, б/к

Професiйно-
технiчне
навчання

514l Манiкюрник,
2 розряд

Професiйно-
технiчне
навчання

5220 Пролавечь
продовольчих
ToBapiB,
3 розряд

Професiйно-
технiчне
навчання,

пiдвищення
квалiфiкацiТ

5220 Пролавечь
Еепродовольчих
ToBapiB,
3 розряд

Професiйно-
технiчне
навчання,

пiдвищення



t
квалiфiкачiТ

I

72|2 Електрогазозвар
ник.
2.З розряли

Професiйно-
технiчне
навчання.

пiдвищення
квалiфiкачii

Хронiчнi захворювання периферичноТ нервовоТ

системи
Облiтеруючi захворювання периферичних
судин (ангiоспазм)
Вирах<ене варикозне розширення вен.

тромбофrIебiт
Хронiчнi запальнi захворювання маl ки i

придаткiв
Хронiчний простатит
Стiйке зниження слуху буль-якоТ етiологii.
одно- i двобiчне (шепiтна мова менше З MeTpiB)

Стiйка сльозотеча" яка не пiддасться "пiкуваннкl
Гострота зору з корекчiсю на одному оцi нижче
0,5 i на другому оцi нижче 0,2

Катаракта
Хронiчнi речиливнi захворювання шкiри
Вираrкена вегетативно-судин на дистt,tн i я

Гiпертонi.lна хвороба на буль-якiй стадiТ

Алепгiчн i захворювання
721'5 Стропальник,

3 розряд

Професiйно-
технiчне
навчання.

пiдвищення
ква,riфiкаuiТ

Хронiчнi захворювання периферичноТ нервовоТ

системи
Облiтеруючi захворювання периферичних
судин (ангiоспазм)
Вирах<ене варикозне розширення Belj.

тромбофлебiт
Хронiчнi запальнi захворювання матки i

придаткiв
Хронiчний простатит
Стiйке зниження сJIуху буrь-якоТ етiологiТ.
одно- i двобiчне (шепiтна мова менше 3 MeTpiB)

Стiйка сльозотеча. яка не пiддасться лiкуванню
Гострота зору з корекчiсю на одному оцi ниlI<,lе

0.5 i на другому оцi ни>lсче 0.2

Катаракта
Хронiчнi рецидивнi ]а.\ворювання Lлкiри

Вираясена вегетативно-судинна дистон iя

Гiпертонiчна хвороба на буль-якiй стадii
Алергiчнi захворювання

81 62 Оператор
котельнi,
2,3 розрял

Професiйно-
технiчне
навчання,

пiдвиIлення
квалiфiкачii

- Гострота зору з корекцiсю на одному oui ни)l(че
0,5 i на другому оцi них<че 0',2

- Стiйка сльозотеLIа. яка не пiддасться лiк\ BaHHttl

- Стiйке зни}кення слуху буль-якоТ eTio,,ror iT.

одно- i двобiчне (шепiтна мова менше 3 MeTpiB)

- Порушення функчiй вестибулярного апарат),

- Вираженi форми захворювання ВffШ та органiв
дихання з порушенням функшiТ

- Хронiчнi речиливи захворювання шкiри

- Захворювання. що перешкоджак)ть робоr,i )
протигазi



Додаток 4

вхiдrlий тест
з пояснюIочими вiдповiдями

з професiТ кОператор з обробки iнформачii та програмного забезпечення>

(ГIIБ" лата rест),ван ня )

1) Здiйснiть самооцiнювання за 5-ти бальною шкалою по ко}кному пункту в цiлому
вiдповiдно:

<5> - знаю, виконую самостiйно, маю досвiд;
к4> - знаю, виконаю пiсля консультацiТ з фахiвчем;
<3> - знаю частково, зроблю пiл керiвничтвом фахiвчя;
<2> - початковi знання, пiд час спiлкування з фахiвчем вмiю окреслити проблему i виконати

елементарнiлiТ;
< l > - з теоретичними та практичними матерiалами розлiлу незнайомий:

2) !айте письмову вiдповiдь на oкpeMi питання по кожному пункту:

ль
п/п

Питання Вiдповiдь
ваша оцiнка

l 2 J 4 5

1
Булова та пiдключення системного
блоку

а) системний блок ПК складаеться з:

б) запишiть призначення та технiчнi
х.арактеристики елементiв
,{истемного блоку, якi Ви знаете
(робоча напруга, тип з'еднання,
тощо);

в) опишiть послiдовнiсть дiй по
пiдключенню ПК на новому мiсцi
в складi: системний блок, MoHiTop,
клавiатура, мишц принтер,
колонки;

2.
Булова та пiдклю.Iення
периферiйltих пристроiв

а) наведiть прикJIади периферiйних
пристроТв;

б) якi функцiТ виконують
периферiйнi пристроТ?

в) опишiть пiдключення до ПК
лазерного принтера. Закiнченням

установки е отримання пробноТ
сторiнки.

3.
Зlttlння термillологiТ, що
викорпстову€ться для позначення
апхiтектуDц Пк

а) якi ocHoBHi компоненти
материнських плат?

б) скiльки MocTiB на материнський
платi, Тх призначення?

1



Знаllllя TepMiHiB програмtIоfо
забезпечення

а).Що якого виду програмного
забезпечення вiдноситься
операчiйна система?

б) Якими термiнами називаеться
встановлення та вид€lлення

програмного забезпечення?

в) Назвiть ocHoBHi операцiТ для

роботи з каталогами та файлами.

Знання термiнологii, що
викорrIстову€ться в комп'lотерних

а) Якi Ви знаете ocHoBHi
компоненти комп' ютерних

б) Якi Ви знаете програми-
браузери?

в) Чи корисryстесь Ви
електронною поштою? На якому
cepBepi розташована Ваша

ВстановлеIt ня, налагодження
обслуговування системного
проf рамного забезпечення

а) З якЙми операцiйними системами

б) З якими програмами оболонками
та файловими менеджерами Ви

в) Опишiть порядок встановлення
операчiйноТ системи на ПК (що
треба мати i стисло послiдовнiсть

Вlrкористанrrя сервiсного
програмtlого забезпе,Iення для
продуктивноТ роботи ПК

а) Якi Ви знасте програми утилiти?

б) Якi недолiки в роботi ПК
усувають програми утилiти?

з:rбезпе.tення захисту iнформачii
на копtп'ютерноlчIу обладнаннi та у
локальних мережах
а) Якi iснують загрози безпецi

iнформачiйних систем?

б) Який, на Вашу думку, головний
засiб захисту iнформачiТ

iйних систем?



в) Яке Ви зна€те антивiрусне
програм не забезпечення?

9.

Пiдтрпмка, встановлення та
налагод?кення прикладного
програмного забезпечення.

а) Навелiть прикJIади прикладного
програм ного забезпечення

б) З якими архiваторами Ви BMieTe

працювати?

10.

виконання технологiчних
операчiй з обробкп текстових
документiв
а) Найпростiша програма - редактор

тексту - це:

б) Який текстовий редактор входить
до скJlаду Microsoft Office?

в) Що таке форматування тексту?

11

виконання технологiчних

даних.
а) Який принцип покладено в основу

використання електронн их
таблн.rць?

б) Який редактор електронних
таблиць входить до складу
мiсгоsоft office?

в) Якi Ви знасте функцiТ, що
використовують в електронних
таблицях?

12.
Створеllня та офорпrлення

презентацiГл

а) Що таке презентацiя?

б) Як нa}зиваеться програма
створення презентацiй що входить

. до складу Microsoft Office?
в) Що може мiстити слайд

презентацiТ?

13.
Сканування та розпiзнавання

графiчних об'сктiв, тексту та
таблиць
а) Який пристрiй використовусться

для сканування?

б) Навелiть приклади програм

розп iзнавання вiдсканованого
тексту



14.
Здiliснення перекладу та

редаryваIrIlя текстовоТ iнформаuii

а) Наведiть приклади програм
перекладачiв.

б) Зазначте переваги Onlirre та
Offline перекладачiв.

в) В яких форматах можJIиво
зберегти вiдсканованi документи?

15.
Створення рdf-документiв та
робота з ними

а) Що таке pdf формат?.Щля чого
призначений?

16.
Створення та пiдтримка баз даних

а) Що таке база даних?

б) Якi програми призначенi для
роботи з базами даних?

в) Якi операцii можна виконувати з

баз6ý,rи даних?

17.
Виконання технологiчних операцiй
з обробки растрових зображень

а) Що таке растрова графiка?

б) Якi iснують pacTpoBi графiчнi
редактори?

в) .Щайте визначення TepMiHaM:

фiльтр, колrDк, анiмацiя?

18.
Виконаllllя техllологi.lних операчiй
з обробкш векторних зображень

а) Яке зображення е векторним?

б) Який редактор працюе з

векторними зобра;кеннями?

в) Застосування векторних
зображень

19.
Вшконання технологiчних операцiй
з обробки тривимiрних зображень
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а) Що таке тривимiрна графiка? Яке
програмне забезпечення дозволя€
працюе з 3D-графiкою?

б) Якi властивостi мас тривимiрний
об'скт?

в) Назвiть ссРери застосування ЗD-
графiки.

20.
Впконання технологiчних операrцiй
з обробки анiмацiй

а) Що таке комп'ютерна анiмацiя?

б) Що таке gif-анiмацiя?

в) За допомогою яких програм
можна створити анiмацiю?

2l.
Вrtконання технологiчних операчiй
з обробкп вiдео- та звуковоi
iнформацii
а) Яке програмне забезпечення

працю€ з мультимедiйними
файлами?

б) Якi iснують формати аулiо- та
вiдеофайлiв?

22.
Здiйонення комп'ютерноi

веDстки
а) Що таке верстка?

б) Яке програмне забезпечення
дозволяе здiйснити верстку?

23.

Використання основних понять
та технiчних характеристик
мережевих систем

а) Як пiдроздiляються Mepe>tci за

розмiром?

б) Що таке топологiя мережi? Якi
бувають види топологiТ мережi?

в) Що таке IР-адреса?

г) Дlя чого виконусться обтискання
мережевого кабелю?

24.
Викоllання робiт з налагодження

та обслуговування мережевих
систем



а) Якi iснують рiвнiдоступу ло
комп'ютерноТ мережi?

б) Як пiдключити ПК до мережi
[пtеrпеt?

в) Наведiть приклади мережевого
обладнання.

г) Навелiть прикJIади поштових
cepBiciB.

25.
Створення й пiдтримка

вебресурсiв.

а) В чому вiдмiннiсть вебсторiнки
вiд вебсайту?

б) Якi ви знасте програми для
створення вебсайтiв?

в) Що таке блог?

26. Розробка вебсайту

а) Яка програма використовуеться
для переглялу вебсторiнок ?

б) Перехiл з однiеТ сторiнки сайту на
iншу че -

2,7.
Програмування вебсторiнок та веб-
caI:iTy MoBoto розмiтки HTML

а) Дlя чого при розробui вебсайту
використовуються теги?

б) tЦо таке контент?

28.
Розпriщеtlня графiки, аулiо- та
вiдеоiнформацiТ на вебсторiнках

а) В яких форматах на сайтt
зберiгасться анiмацiя, аудiо- та' вiдеоiнформацiя?

29.
Створення вебсторiнок та вебсайту
з викорtrстанням спецiалiзованого
п роf рамного забезпечення.

а) Що таке шаблон вебсторiнки?

б) Що таке гiперпосилання?

30.

Аналiз послуг компанiй, якi
оргаtliзовують i забезпечуIоть
доступ користува.liв до мережi
IHTeDIleT
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