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Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві. 

Варіант 1  



Запитання 1 

Система, яка здійснює пошук, збирання, передавання, зберігання і опрацювання даних 

називають: 

а) технічною; 

б) комерційною; 

в) інформаційною; 

г) телекомунікаційною. 
 

Запитання 2 

 Яке поняття інформації є узагальненим? 

а) відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини; 

б) відомості, які для людини є новими і корисними; 

в) відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації. 
 

Запитання 3 
Яка властивість інформації характеризує її важливість на даний (поточний) момент 

часу? 

а) достовірність; 

б) повнота; 

в) актуальність; 

г) точність. 

 

Запитання 4 
Які із зазначених дій не є інформаційними процесами? 

а) зберігання; 

б) пошук; 

в) консервування; 

г) опрацювання; 

 

Запитання 5 
Спільним в інформаційних системах є: 

а) автоматизація, призначення, техніка використання; 

б) завдання, мета і процес виконання; 

в) структура та забезпечення; 

г) апаратна, програмна та інформаційна складова. 

 

Запитання 6 
Що з переліченого не входить до класифікації інформаційних систем за ступенем 

автоматизації? 

а) автоматичні; 

б) ручні; 

в) корпоративні; 

г) автоматизовані. 

 

Запитання 7 
Розв'язування задачі - це... 

 а) обробка інформації; 

 б) зберігання інформації; 

 в) пошук інформації. 



 

Запитання 8 
Вкажи способи, яким подано повідомлення 

відеофільм про екскурсію: 

а) текстовий; 

б) графічний; 

в) умовний сигнал; 

г) комбінований; 

д) звуковий; 

е) спеціальні позначення. 

 

Запитання 9 
Вкажи способи, яким подано повідомлення 

карта міст: 

 а) текстовий; 

б) графічний; 

в) умовний сигнал; 

г) комбінований; 

д) звуковий; 

е) спеціальні позначення. 

 

Запитання 10 
В якому з перелічених пристроїв використовуються smart-технології? 

А) калькулятор; 

Б) смартфон; 

В) факс; 

Г) принтер. 

 

Запитання 11 
Повідомлення – це 

а) інформація, що містить текстові дані; 

б) послідовність сигналів різної природи; 

в) об’єкти, що перебувають в стані безперервних змін; 

г) властивість, що може набувати різних значень. 

 

Запитання 12 
Сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети називають: 

а) процессом; 

б) системою; 

в) структурою; 

г) явищем. 

 

Запитання 13 
Нова форма організації публічного управління й адміністрування, яка застосовується 

за рахунок новітніх цифрових технологій  

 а) інтернет-маркетинг; 

 б) інтернет-банкінг; 

 в) електронне урядування; 



 г) іноваційні технології. 

 

Запитання 14 
Розміщення на тематичних сайтах графічних рекламних оголошень – це … 

а) банерна та медійна реклама; 

б) контекстна реклама; 

в) Інтернет-PR; 

г) пошукова оптимізація. 

 

Запитання 15 
Створення систем, які можуть розв’язувати складні задачі без допомоги людини, 

називають галузь: 

а) інформаційних технологій; 

б) технологічно-екологічна; 

в) сучасна електроніка; 

г) штучного інтелекту. 

 

Запитання 16 
Концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, які оснащено деякими 

технологіями для взаємодії один з одним називають: 

а) штучним інтелектом; 

б) баннером; 

в) інтернетом речей; 

г) інтернет-маркетингом; 

д) колективним інтелектом. 

 

Запитання 17 
Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи 

послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування 

з метою продажу називають: 

а) інтернет-магазином; 

б) інтернет-маркетингом; 

в)  інтернетом речей; 

г) інтернет-банкінгом. 

 

Запитання 18 
Система дистанційного навчання – це: 

 а) навчання в мережі, на спеціальному порталі з встановленим програмним забезпеченням; 

 б) навчання з репетитором вдома; 

 в) база навчального матеріалу, що надається викладачем  в закладі; 

 г) самостійне навчання, з використанням різних джерел для навчання. 

 

Запитання 19 
До основних інформаційних процесів належать: 

а) процеси введення(виведення) даних; 

б) процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень; 

в) ремонт комп’ютерної техніки, установка операційної системи. 

 



Запитання 20 
Який з видів повідомлень не входить до класифікації за способом сприйняття? 

а) нюхові; 

 б) аудіальні; 

 в) смакові; 

 г) відео. 

                                                         Варіант 2  

Запитання 1  
Вибрати узагальнення поняття інформації. 

а) відомості, які для людини є новими і корисними; 

б) відомості про навколешнє середовище та об'єкти Всесвіту; 

в) відомості, які можуть можна зберегти на носіях інформації. 

 

Запитання 2 
За способом сприйняття повідомлення поділяються на: 

а) візуальні, аудіальні,тактильні, смакові; 

б) візуальні, текстові, тактильні, смакові; 

в) числові, аудіальні, тактильні, смакові; 

г) візуальні, аудіальні, масові, смакові. 

 

Запитання 3 
Будь-яке програмне забезпечення, призначене для отримання несанкціонованого 

доступу до обчислюваних ресурсів самого комп’ютера або інформаційних ресурсів, які 

зберігаються на ньому – … 

а) ліцензійне програмне забезпечення; 

б) вільне програмне забезпечення; 

в) корисне програмне забезпечення; 

г) шкідливе програмне забезпечення. 

 

Запитання 4 

Продовжити вислів: "Інформаційні процеси- це...." 

а) процеси, що здійснюються над повідомленнями; 

б) процеси, що пов'язані з інформацією; 

в) послідовна зміна інформації в результаті дій, які з нею можна виконувати; 

г) сукупність послідовних дій над даними. 

 

Запитання 5 
Вибрати з переліку основні інформаційні процеси: 

а) передавання; 

б) пошук; 

в) опрацювання; 

г) зберігання; 

д) сортування; 

е) використання; 

є) розповсюдження. 

 

Запитання 6 
Інформаційною системою називається ... 

а) система, що призначена для збору, передачі, обробки, зберігання й видачі інформації; 



б) сукупність взаємопов’язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних 

процесів; 

в) система, яка призначена для одержання, обробки, зберігання, відображення та/або 

реєстрації даних;   

г) система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням комп'ютерної 

техніки. 

 

Запитання 7 
Сучасні інформаційні технології, що використовуються для здійснення доступу до своїх 

розрахункових рахунків клієнтами банків через Інтернет називають: 

а) інтернет-банкінгом;  

б) інтернет-маркетингом; 

в) електронним банком. 

 

Запитання 8 
Інтернет-маркетинг-це 

а) здійснення покупок в інтернет-магазинах; 

б) просування товарів та послуг через онлайн-сервіси; 

в) ведення маркетингу на основі електронних технологій; 

г) це сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи 

послуги. 
 

Запитання 9 

Оберіть правильне твердження 

а) інтернет речей — це глобальна мережа підключених до Інтернету речей — пристроїв, 

оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів; 

б) штучний інтелект — це здатність механічної системи отримувати, обробляти та 

застосовувати отримані знання та вміння; 

 в)  інтернет речей — це система, що об'єднує реальні речі у віртуальну мережу; 

 г) штучний інтелект — це область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних 

комп’ютерних систем, інтелектуальних комп’ютерних програм, які імітують роботу 

людського розуму.  

 

Запитання 10 
Укажіть сервіс, який не є сервісом Веб 1.0. 

а) сервіси доступу; 

б) сервіси повідомлень; 

в) інформаційні служби; 

г) публікування даних. 

 

Запитання 11 
Укажіть сервіс, який не є Веб2.0. 

а) пошуку та класифікації; 

б) публікування даних; 

в) групової взаємодії; 

г) сервіси повідомлень; 

д) геосервіси. 

 

Запитання 12 



Яка одиниця вимірювання кількості інформації, що позначає один двійковий розряд 0, 

або 1… ? 

а) біт; 

б) байт; 

в) гігабайт; 

г) терабайт. 

 

Запитання 13 
Як називають різного роду перешкоди (сигнали), що спотворюють корисний сигнал і 

призводять до спотворення інформації?: 

 а) шум; 

 б) сміття; 

 в) гомін; 

 г) звук. 

 

Запитання 14 

Яке означення Smart-технології? 

 а) сукупність методів і процесів опрацювання інформації із застосуванням комплексу 

відповідних засобів; 

 б) технології опрацювання об’єктів атомарних розмірів; 

 в) сукупність взаємопов’язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів; 

 г) поєднання кількох інформаційних технологій або технологічних об’єктів в одному 

«розумному» об’єкті. 

 

Запитання 15 
Чи є серед наведеного приклади прояву технологій штучного інтелекту? 

а) автоматичне програвання аудіофайла без участі людини; 

б) голосовий пошук інформації в Інтернеті; 

в) форматування текстів у текстовому редакторі Word; 

г) розпізнавання облич і автофокусування камери смартфона під час фотозйомки; 

д) автоматичне паркування автомобіля без участі людини. 

 

Запитання 16 
Який англійський запис відповідає терміну «Всесвітня павутина»? 

а) World Wide Web; 

б) Dark network; 

в) Internet; 

г) Block chain. 

 

Запитання 17 
Які професії серед наведених є виключно інтернет-професіями? 

а) модератор; 

б) копірайтер; 

в) диригент; 

г) менеджер. 

 

Запитання 18 
У чому полягає функція електронне урядування? 

а) в організації взаємодії органів влади з суспільством у інформаційно-комунікаційній формі; 

б) у злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом; 



в) у здатності вироблення колективного рішення більш ефективного, ніж найкраще з 

індивідуальних рішень; 

г) У виробленні правил та норм поведінки людей у відносинах одне з одним, із суспільством 

і державою. 

 

Запитання 19 
Сукупність прийомів в інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи 

послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективне просування з 

метою продажу називають... 

  а) інтернет-магазином; 

  б) інтернет речей; 

  в) інтернет-маркетингом; 

  г) інтернет-банкінгом. 

 

Запитання 20 
Яку з фундаментальних характеристик Інтернету речей можна охарактеризувати 

наступним чином: «Кількість пристроїв, які будуть «спілкуватися» й отримувати 

керуючий вплив, у десятки разів перевищить кількість вузлів у поточній мережі 

Інтернет» 

а) масштабність; 

б) сервіси, орієнтовані на пристрої; 

в) взаємопов’язаність; 

г) динамічність. 

 

Тема 2. «Моделі та моделювання. Аналіз та візуалізація даних» 
Варіант 1 

Запитання 1  
Комп’ютерні моделі поділяються на: 

 а) розрахункові; 

 б)  імітаційні;  

 в)  графічні; 

 г) поточні; 

 д) перспективні. 

 

Запитання 2 
Метод розв’язування задач із використанням комп’ютерних моделей називають: 
 а) програмуванням;  

 б) математичними підрахунками; 

 в) інформаційною системою;  

  г) комп’ютерним моделюванням. 

 

Запитання 3 
Метою комп’ютерного експерименту є: 

 а) отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про 

властивості об’єкта моделювання або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації; 

 б) комп`ютерне моделювання; 

 в) збірка даних для майбутні досліджень; 

 г) експеримент, який проводять без участі людини з метою збереження її життя і здоров`я. 

 

Запитання 4 



В статистиці мода — це: 

 а) стиль одягу людини; 

 б) значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше; 

 в) середнє значення в ряді даних;  

 г) відхилення від норми. 

 

Запитання 5 
Тренд – це: 
 а) напрямок моди;  

 б) основна тенденція змінення певного процесу; 

 в) середнє арифметичне значення ряду чисел; 

 г) відхилення від норми. 

 

Запитання 6  
Статистичні дані — це... 
 а) наука про математичні методи систематизації статистичних даних для наукових і 

практичних висновків; 

      б) інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень, що опрацьована 

і подана у формалізованому вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та 

методології 

     в) розділ математики та інформатики, що займається розробкою методів опрацювання даних 

незалежно від їх природи; 

г) наука про математичні методи використання статистичних даних для статистичних 

висновків. 

 

     Запитання 7 
Імітаційна модель — це... 
 а) об'єкт, який має таку саму масу, як і об'єкт дослідження; 

 б) деякий матеріал або подумки представлений об’єкт або явище, що заміщає оригінальний 

об’єкт або явище, зберігаючи тільки деякі важливі його властивості; 

 в) новий об'єкт, який має такі самі розміри, як і об'єкт дослідження; 

 г) метод дослідження, при якому досліджувана система замінюється моделлю, яка з 

достатньою точністю описує реальну систему, і з нею проводяться експерименти з метою 

отримання інформації про цю систему. 

 

Запитання 8  
Розмах вибірки — це... 
а) різниця між найбільшим та найменшим значенням елементів із сукупності числових 

значень; 

б) середнє арифметичне двох чисел, записаних посередині; 

в) число випадків, включених у вибіркову сукупність; 

г) значення, яке найчастіше повторюється в ряді даних. 

 

Запитання 9  
Консолідація — це:  

а) статистичний аналіз даних; 

б) графічне подання даних; 

в) обчислення загальних підсумків; 

г) об'єднання значень із декількох діапазонів даних. 



 

Запитання 10 
Зведена таблиця — це:  

а) статистичний аналіз даних; 

б) графічне подання даних; 

в) обчислення загальних підсумків; 

г) об'єднання значень із декількох діапазонів даних. 

 

Запитання 11 
До числа математичних моделей належить: 

а) правила дорожнього руху; 

б) правила розв’язування системи лінійних рівнянь; 

в) вирішення життєвих питань; 

г) обчислення математичного алгоритму. 

 

Запитання 12 

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних 

операцій 

а) таблиця; 

б) формула; 

в) текст; 

г) діаграма. 

 

Запитання 13 
Виберіть елемент з якого складається книга в табличному редакторі  Excel: 

а) рядки; 

б) колонки; 

в) таблиця; 

г) листи; 

д) діаграми. 

  

Запитання 14 
Дані числового формату в комірках таблиці за замовчуванням вирівнюються: 

а) по правому краю; 

б) по центру; 

в) по лівому краю; 

г) не вирівнюються; 

д) по нижньому краю; 

е) по верхньому краю. 

 

Запитання 15 
Виберіть типи даних, які можуть міститися в чарунці редактора Excel: 

а) спеціальні символи; 

б) числа; 

в) символи відношень; 

г) текст; 

д) формула. 

 

Запитання 16 



Укажіть правильне закінчення речення твердження: «Символи  # у числовому полі 

електронної таблиці табличного процесора означають: 

а) що в результаті обчислення за формулою виникла помилка; 

б) що виконано заборонену дію; 

в) що кількість цифр більша, ніж ширина клітинки; 

г) що була спроба ввести в клітинку некоректне число. 

 

Запитання 17 
Визначте де знаходиться позначення адреси активної чарунки редактора Excel: 

а) в рядку заголовка; 

б) на панелі інструментів; 

в) в рядку формул; 

г) в рядку стану; 

д) в електронній таблиці. 

 

Запитання 18 
Сортування даних в Excel - це: 

а) виділення із загального набору записів підмножини, що відповідає певним умовам; 

б) змінення розташування рядків таблиці в порядку зростання або спадання значень певного 

параметра; 

в) обробка записів списку для подальшого аналізу; 

г) підведення проміжних підсумків. 

 

Запитання 19 

Вкажи на об'єкти електронної таблиці 

а) клітинка; 

б) формула; 

в) рядок; 

г) стовпець; 

д) малюнок; 

е) діаграма; 

є) текст; 

ж) аркуш. 

 

Запитання 20 

Діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або 

кількох наборів чисел 
а) секторну; 

б) точкову; 

в) стовпчасту; 

г) лінійну; 

д) гістограму. 

 

Варіант 2 

Запитання 1 
Модель — це... 
а)  предмет, який виготовляють за кресленнями даного об'єкта; 



б) матеріальний або уявлюваний аналог деякого об'єкта (предмета, явища або процесу), який 

зберігає суттєві риси об'єкта і здатний заміщувати його під час вивчення, дослідження або 

відтворення; 

в) предмет, призначення якого логічне до призначення об'єкта дослідження. 

 

Запитання 2 
У якому програмному засобі присутні функції обчислення основних статистичних 

характеристик вибірки? 

а) операційна система;  

б) текстовий процесор; 

в) графічний редактор; 

г) табличний процесор. 

 

Запитання 3  
Деяка множина об’єктів, вибраних із генеральної сукупності –  
а) статистичні дані; 

б) вибірка; 

в) частота; 

г) частота. 

 

Запитання 4  
Аналіз даних — це... 
а)  велика множина об’єктів, що є предметом статистичного дослідження; 

б)  дисципліна, що займається збором, вивченням та прийняттям рішень на    основі аналізу 

великих обсягів даних; 

в) наука про математичні методи використання статистичних даних для наукових висновків. 

 

Запитання 5 
Параметри моделі –це: 

а)  величини, які характеризують об'єкт та можуть набувати різні значення; 

б) значення, яке трапляється найчастіше у ряді даних; 

в) інформація, яка характеризує об’єкт чи процес; 

г) показний розсіювання статистичних даних. 

 

Запитання 6 
Вибери види комп’ютерних моделей: 
 а) графічні моделі; 

 б) вербальні моделі; 

 в) фізичні моделі; 

 г) малюнкові моделі. 

 

Запитання 7  
Інформаційна модель — це... 
а) такий матеріальний або уявний об’єкт, що використовується замість об’єкта-оригіналу або 

явища (процесу) під час цього дослідження, при цьому зберігається інформація про певні 

важливі для даного дослідження типові риси і властивості оригіналу, тобто його суттєві 

сторони; 

б) об'єкт, який має такий самий колір, як і об'єкт дослідження; 

в) предмет, призначення якого логічне до призначення об'єкта дослідження; 



г) відтворення чи відображення об'єкту, задуму (конструкцій), опису чи  розрахунків, що 

відображає, імітує характеристики об'єкта дослідження чи відтворення. 

 

Запитання 8  
Модель подана у знаковій формі та реалізована за допомогою комп'ютера: 
а) комп'ютерна; 

б) інформаційна; 

в) матеріальна; 

г) віртуальна. 

 

Запитання 9 
Комп’ютерне моделювання дає можливість: 
а) візуалізувати об’єкти будь-якої природи, у тому числі й абстрактні; 

б) досліджувати явища і процеси;  

в) проводити експерименти без ризику негативних наслідків для здоров’я людини або 

навколишнього середовища; 

г) отримувати одні й ті ж характеристики об’єкта в числовому вигляді. 
 

Запитання 10 
Оберіть зі списку приклади інформаційних моделей: 
а) манекен; 

б) муляж; 

в) фотографія; 

г) макет; 

д) опудало; 

е) запис шахової партії; 

є) хімічне рівняння; 

ж) алгоритм. 

 

Запитання 11 
Математична модель — це... 
а) предмет, який виготовляють за кресленнями даного об'єкта; 

б) наближений опис довільного класу явищ зовнішнього світу, поданий за допомогою 

математичної символіки; 

в) новий об'єкт, який має такі самі розміри, як і об'єкт дослідження; 

г) відтворення принципів внутрішньої організації або функціонування, певних властивостей, 

ознак чи/та характеристик об'єкта дослідження. 

 

Запитання 12 
Графічна модель — це... 
а) модель, яка реалізується і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати 

і змінювати графічне зображення об’єкта; 

б) матеріальний або уявлюваний аналог деякого об'єкта (предмета, явища або процесу), який 

зберігає суттєві риси об'єкта і здатний заміщувати його під час вивчення, дослідження або 

відтворення; 

в) предмет, який виготовляють за кресленнями даного об'єкта; 

г) новий об'єкт, який має інші розміри, як об'єк. 

 

Запитання 13  



Вкажіть назву програми, яка використовується для табличного подання даних: 

а) текстовий редактор; 

б) база даних; 

в) табличний редактор; 

г) графічний редактор. 

 

Запитання 14 
Визначте з якого символу починається введення формули в редакторі Excel: 

а) ?; 

б) !; 

в) »; 

г) =; 

) -; 

 

Запитання 15 
Виберіть правильні координати діапазону комірок: 

а) A5:9; 

б) MM:MM9; 

в) CC8:C88; 

г) B6:E12; 

д) D:A5; 

е) D5;K4; 

 

Запитання 16 
Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для: 

а) розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді; 

б) відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам; 

в) обчислень; 

г) графічного подання табличних даних. 

 

Запитання 17 
Інфографіка – це: 

а) наука про математичні методи систематизації, опрацювання даних; 

б) метод дослідження об’єкта, явища; 

в) створення інформаційної моделі комп’ютерними засобами; 

г) метод демонстрації об’єкта; 

д)  візуальне відображення інформації, статистичних даних. 

 

Запитання 18 
Лінія тренду в  MS Excel – це: 

а) відхилення від норми. 

б) показний розсіювання статистичних даних. 

в) відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам; 

г) графічне подання загальної закономірності зміни ряду даних.  

 

Запитання 19 

Вкажи на основні об'єкти діаграми: 

а) область діаграми; 

б) область побудови діаграми; 

в) заголовок діаграми; 



г) підписи осей; 

д) ряди даних; 

е) елементи даних; 

є) легенда; 

ж) осі. 

 

Запитання 20 
Файл, створений в табличному процесорі, зберігається з розширенням: 

а) .doc; 

б)  .exl; 

в) . xls; 

г) . sys; 

д)  .com; 

е)  .exe. 

 

Тема 3. «Мультимедійні та гіпертекстові документи» 

Варіант 1 
Запитання 1 
Перегляд веб-сторінок здійснюється у спеціальних програмах, які називають ... 

  а) хостингом; 

 б) браузером; 

 в) прикладною программою. 

 

Запитання 2 
Галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін із створення та 

супроводу сайтів або веб-застосунків називають ... 

 а) веб-дизайном; 

 б) програмуванням;  

 в) контентом. 

Запитання 3 
 

 

Запитання 4 
Уміст інформаційної частини веб-сторінки розміщено між тегами... 

а) <head> та </head>; 

б) <b> та </b>; 

 в) <h1> та </h1>; 

 г) <body> та </body>. 

 

Запитання 5 
Для визначення назви сторінки використовують теги 

а) <head> та </head>; 

 б)  <title> та </title>; 

 в) <meta> та </meta>; 

 г) <body> та </body. 

 

Запитання 6 
З використанням якої мови створюють веб-сторінки?:  

а) HTML; 



б) WWW; 

в) HTTP; 

г) HTTPS. 

 

Запитання 7 
Виберіть формат файла, який може містити звукові дані. 

 а) MP4; 

 б) TXT; 

 в) JPG; 

 г) HTML.  

 

Запитання 8 
Тег <BODY> призначений для: 

  а) виділення початку та кінця вмісту документа, який буде виведено на екран; 

 б) розмічення важливих фрагментів тексту; 

 в) встановлення кольорів тексту та тла веб-сторінки; 

 

Запитання 9 
Яким тегом починається кожна HTML сторінка?: 

 а) <title>; 

 б) <body>; 

 в) <html>. 

 

Запитання 10 
Які медійні засоби набули поширення у XX столітті? 

а) інтернет; 

б) газети; 

в) телебачення;  

г) пошта; 

д) радіо. 

 

Запитання 11 
Виберіть основні функції аудіоредакторів. 

а) експортування результату в потрібний формат;  

б) запис звуку з мікрофона або іншого джерела;  

в) редагування звукових даних; 

г) розробка оформлення обкладинки DVD. 

  

Запитання 12 
До мультимедійних об'єктів належать: 

 а) аудіооб'єкти; 

 б) відеооб'єкти; 

 в) графічні зображення (рухомі й нерухомі); 

 г) жести. 

 

Запитання 13 
Які програмні засоби дозволяють підготувати HTML-документ? 

а) графічний редактор;  

б) текстовий процессор;  

в) відеоредактор;  

г) текстовий редактор; 



д) редактори HTML.  

 

Запитання 14 
До мультимедійних об'єктів належать 

а) аудіооб'єкти; 

б) відеооб'єкти; 

в) графічні зображення (рухомі й нерухомі); 

г) жести. 

 

Запитання 15 
Що таке HTML? 

а) додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу; 

б) мова програмування, яка використовується для створення сайтів; 

в) команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером; 

г) мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет. 

 

Запитання 16 
Що таке тег? 

а) додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу; 

б) мова програмування, яка використовується для створення сайтів; 

в) команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером; 

г) мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет. 

 

Запитання 17 
Що таке атрибут (параметр тегу)? 

а) додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу; 

б) мова програмування, яка використовується для створення сайтів; 

в) команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером; 

г) мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет. 

 

Запитання 18 
Яким тегом починається кожна HTML сторінка? 

а) <title>; 

б) <html>; 

в) <body>;  

г) <head>. 

 

Запитання 19 
Заголовок 1 рівня: 

а) <u>...</u>; 

б)<ul>...</ul>; 

в) <h1>...</h1>. 

 

Запитання 20 
Яка мета ергономіки? 

 а) ефективне керування коштами; 

 б) зменшення споживання електричної енергії;  

 в) забезпечення її ефективності діяльності людини; 

 д) забезпечення безпеки та комфорту;  

 е) зменшення витрат матеріалів на виробництві. 

 



Варіант 2  
Запитання 1 
Які цілі пошукової оптимізації сайта? 
а) полегшити користувачу пошук інформації на сайті; 

б) підвищити позицію сайту в результатах роботи пошукових систем;  

в)  збільшити число відвідувачів сайту; 

г) зменшити кількість зайвих елементів керування на сторінках сайта;  

д)  покращити візуальне сприйняття сторінок сайту. 

 

Запитання 2 
У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках <> записують: 
 а) параметри;  

 б) позначки; 

 в) теги;  

 г) мітки.  

 

Запитання 3 
Які з тегів призначено для формування загальної структури HTML-документа? 
 а) <body>...</body>  

 б) <head>...</head>  

 в) <p>...</p>  

 г) <b>...</b>  

 

Запитання 4 
Які програмні засоби дозволяють підготувати HTML-документ? 
 А) редактори HTML; 

 Б) відеоредактор;  

 В) текстовий редактор;  

 Г) графічний редактор. 

  

Запитання 5 
Який тег використовується для запису назви веб-сторінки? 
 а) <title>; 

 б) <body>; 

 в) <html>; 

 г) <head>. 

 

Запитання 6 
Який тег використовується для збереження інформації, яку використовують браузери 

та пошкові системи? 
а) <head>; 

б)  <body>; 

в) <title>; 

г)  <html>. 

 

Запитання 7 
Як називають схему зв’язків між розділами і окремими сторінками сайта? 

 а) HTML-розмітка;  

 б) таблиця; 

 в) веб-сторінка;  

 г) структура сайта 



 

Запитання 8 
Для того щоб сайт відвідувала значна кількість користувачів, потрібно здійснювати 

заходи щодо його популяризації … 
 а) "розкрутки"; 

 б) "закрутки"; 

 в) "викрутки". 

 

Запитання 9 
Що з переліченого можна використати для редагування HTML коду? 
 а) Paint; 

 б)  Блокнот; 

 в) Scretch. 

 

Запитання 10 
Яким тегом починається кожна HTML сторінка? 
 а) <html>; 

б) <head>; 

в) <title>; 

г) <body>. 

 

Запитання 11 

Як записується закриття тегу за допомогою HTML коду? 
 а) <:ТЕГ>; 

 б)<ТЕГ>; 

 в) </ТЕГ>; 

 г) <\ТЕГ>. 

 

Запитання 12 
До мультимедійних об'єктів належать 

а) аудіооб'єкти; 

б) відеооб'єкти; 

в) графічні зображення (рухомі й нерухомі). 

 

Запитання 13 
У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках < > записують: 

а) мітки; 

б) теги; 

в) параметри; 

г) позначки. 

 

Запитання 14 
Які програми можна використати для редагування HTML коду? 
а) Paint; 

б) Notepad++; 

в) Блокнот; 

г) Inkscape. 

 

Запитання 15 
Який тег визначає частину документа, що бачить користувач? 
а) <body>...</body> 



б) <p>...</p> 

в)  <title>...</title> 

г)  <html>...</html> 

 

Запитання 16 
Які цілі пошукової оптимізації сайта? 

а) підвищити позицію сайту в результатах роботи пошукових систем; 

б) зменшити кількість зайвих елементів керування на сторінках сайта;  

в) збільшити число відвідувачів сайту; 

г) покращити візуальне сприйняття сторінок сайту; 

д) полегшити користувачу пошук інформації на сайті.  

 

Запитання 17 
З яких структурних частин складається сторінка HTML? 
 а) <HEAD>; 

 б) <INPUT>; 

 в) <BODY>; 

 г) <META>; 

 д) <TITLE>. 

 

Запитання 18 
Цим тегом задається назва документу 
а) <HTML>; 

б) <HEAD>; 

в) <TITLE>; 

г) <BODY>. 

 

Запитання 19 
Як називають науку, що вивчає особливості діяльності людини з метою забезпечення її 

ефективності, безпеки та комфорту?  

 а) колорирстика; 

 б) ергономіка; 

 в) комфортія; 

 г) кібербезпека 

 

Запитання 20 
Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під 

одним доменним іменем? 

А) сайт; 

Б) HTML-документ;   

В) таблиця;  

Г) документ. 

  

Тема 4. «Система управління базами даних Mircosoft Access» 

Варіант 1 
Запитання 1 
Сформулюйте означення. База даних – це: 

а) спеціальна програма, яка завантажується із завантаженням комп’ютера; 

б) програма, яка перевіряє дані на вірус; 

в) програма, в якій містяться дані певної предметної області; 



г) спеціальна програма, яка дозволяє для зменшення розмірів файлів з’єднувати їх в єдиний 

файл; 

д) програма, до якої мають доступ багато допоміжних програм. 

 

Запитання 2 
Назвіть основний об’єкт бази даних: 

1) колонка; 

2) рядок; 

3) поле; 

4) таблиця; 

5) запис. 

 

Запитання  3 
Вкажіть програму з якої здійснюється завантаження бази даних Access: 

а) опраційна оболонка NC; 

б) текстовий редактор Word; 

в) операційна система MS DOS; 

г) табличний редактор Excel; 

д) операційна система Windows; 

е) графічний редактор Paint. 

 

Запитання 4 
Вкажіть назву, яку отримали в системі Access спеціальні програми: 

а) запити; 

б) майстри; 

в) звіти; 

г) форми; 

д) кнопки. 

 

Запитання 5 
Назвіть призначення запитів в системі Access: 

а) дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць; 

б) дозволяє визначити форму видачі даних на екран; 

в) використовують при виведені документів на друк; 

г) дозволяє здійснювати діалог з користувачем; 

д) використовують для виклику майстра запитів. 

 

Запитання 6 
Вкажіть назву рядка як елемента таблиці бази даних Access: 

а) таблиця; 

б) запис; 

в) поле; 

г) колонка; 

д) рядок. 

 

Запитання 7 
Назвіть характеристики поля БД Access: 

а) розширення; 

б) ім'я; 

в) тип; 



г) розмір; 

д) властивості. 

 

Запитання 8 
Виберіть типи полів, які існують в БД Access: 

а) лічильник; 

б) формат; 

в) дата/время; 

г) розмір; 

д) числове; 

е) логічне; 

є) дійсне; 

ж) текстове. 

 

Запитання 9 
Укажіть правильне закінчення твердження: «Таблиці в СУБД MS Access призначені 

для: 

а) зберігання даних бази; 

б) відбору та опрацювання даних бази; 

в) автоматичного виконання групи вказівок; 

г) виконання складних програмних дій. 

 

Запитання 10 
Укажіть назву ділового вікна, у якому створюють зв’язки між полями таблиць СУБД 

MS Access: 

 а) таблиця зв’язків; 

 б) схема зв’язків; 

 в) схема даних; 

 г) таблиця даних. 

 

Запитання №11 
Виберіть елемент, який може записуватись у полі дата/ время БД Access: 

а) цілі числа і числа з плаваючою крапкою; 

б) літери та інші символи; 

в) дата та час; 

г) одне з двох значень «так» або «ні»; 

д) нумерація записів. 

 

Запитання № 12 
Виберіть елемент, який може записуватись у логічному полі БД Access: 

а) цілі числа і числа з плаваючою крапкою; 

б) літери та інші символи; 

в) дата та час; 

г)  одне з двох значень «так» або «ні»; 

д) нумерація записів. 

 

Запитання № 13 
Виберіть елемент, який може записуватись у полі типу лічильник БД Access: 

а) цілі числа і числа з плаваючою крапкою; 

б) літери та інші символи; 

в) дата та час; 



г) одне з двох значень «так» або «ні»; 

д) нумерація записів. 

 

Запитання № 14 
Назвіть найзручніший спосіб створення таблиць: 

а) майстер таблиць; 

б) режим таблиці; 

в) майстер кнопок; 

г) імпорт таблиць; 

д) конструктор. 

 

Запитання № 15 
Таблиця може мати: 

а) одне ключове поле; 

     б) лише два ключових поля; 

     в) довільну кількість ключових полів; 

г) не менше 3 ключових полів. 

 

Запитання № 16 
Назвіть форми представлення таблиці: 

а) стовбцева; 

б) типова; 

в) текстова; 

г) стрічкова; 

д) таблична. 

 

Запитання № 17 
Визначте систему, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць: 

а) форма; 

б) запит; 

в) звіт; 

г) розмір; 

д) кнопки. 

 

Запитання № 18 
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Звіт СУБД MS 

Access: 

а) змінювати дані; 

б) упорядковувати дані; 

в) перейменовувати дані; 

г) підраховувати дані; 

д) вводити дані. 

 

Запитання № 19 
Визначте систему, яку використовують при виведенні документів на друкування: 

а) форма; 

б) запит; 

в) звіт; 

г) розмір; 

д) кнопки. 



 

Запитання №20 
Укажіть правильне закінчення твердження: «Форми в СУБД MS Access призначені 

для: 

а) зберігання даних бази; 

б) відбору та опрацювання даних бази; 

в) автоматичного виконання групи вказівок; 

г) виконання складних програмних дій.                                                         

 

Варіант 2 

Запитання № 1  
Укажіть серед наведених програм ті, що належать до систем управління базами даних: 

а)  Paint; 

б)  MS Word; 

в)  MS Excel; 

г)  WinRar; 

д)   MS Access. 

 

Запитання № 2 
Який тип поля, в якому задається номер за порядком записів? 

      а) текстове; 

      б) дата; 

      в) час; 

      г) числове; 

      д) лічильник. 

 

Запитання № 3 

Виберіть елемент, який може записуватись у текстовому полі БД Access: 
а) цілі числа і числа з плаваючою крапкою; 

б) літери та інші символи; 

в) дата та час; 

г) одне з двох значень «так» або «ні»; 

д) нумерація записів. 

 

Запитання № 4 
Виберіть елемент, який може записуватись у числовому полі БД Access: 

а) цілі числа і числа з плаваючою крапкою; 

б) літери та інші символи; 

в) дата та час; 

г) одне з двох значень «так» або «ні»; 

д) нумерація записів. 

 

Запитання № 5  
Що необхідно зробити для зміни структури таблиці? 

а) натиснути кнопку ВІДКРИТИ? 

б) натиснути кнопку КОНСРУКТОР? 

в) натиснути кнопку ВІДМІНА? 

г) натиснути кнопку СТВОРІТЬ. 

 

Запитання № 6 



Вкажіть назву колонки як елемента таблиці БД Access: 

а) майстер; 

б) запис; 

в) таблиця; 

г) поле; 

д) рядок. 

 

Запитання № 7  
Укажіть об’єкт без якого не може існувати база даних: 

      а) форма; 

 б) звіт; 

      в) таблиця; 

 г) запит. 

 

Запитання № 8 
Укажіть дію, яку потрібно виконати щодо поля ІМיЯ для перегляду за алфавітом імен у 

таблиці в середовищі БД Access: 

      а) перейменувати поле; 

      б) сортувати за зростанням; 

 в) створити запит; 

      г) налагодити формат; 

      д) сортувати за спаданням. 

 

Запитання  9 
Укажіть клавішу, яку необхідно натиснути та утримувати для виділення несуміжних 

діапазонів клітинок електронної таблиці: 

а) Alt; 

     б) Tab; 

     в) Ctrl; 

г) Pause; 

д) Shift; 

е) Home. 

 

Запитання  10 
Що треба зробити для створення БД в першу чергу? 

      а) визначити тип даних; 

б) перелічити всі типи даних; 

в) визначити вхідні дані; 

г) створити її на папері. 

 

Запитання   11 
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Запит СУБД MS 

Access: 

  а) змінювати дані; 

 б) упорядковувати дані; 

 в) перейменовувати дані; 

       г) підраховувати дані; 

 д) вводити дані. 

 

Запитання  12 



Визначте систему, яка дозволяє визначити форму видачі даних на екран: 

а) форма; 

б) запит; 

в) звіт; 

г) розмір; 

д) кнопки. 

 

Запитання  13 
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’єкта  Таблиця СУБД MS 

Access: 

а) змінювати дані; 

     б) упорядковувати дані; 

в) перейменовувати дані; 

г) підраховувати дані; 

д) вводити дані.  

 

Запитання  14 
Укажіть правильне закінчення твердження: « Порожня таблиця СУБД MS Access, 

тобто таблиця, в якій немає жодного запису: 

а) не містить жодних даних; 

     б) містить дані про структуру бази даних; 

в) містить дані про майбутні записи; 

г) існувати не може. 

 

Запитання  15 
Укажіть об’єкти бази даних, що призначені для введення та перегляду даних: 

а) форма; 

б) звіт; 

в) таблиця; 

г) запит; 

д)  макроси. 

 

Запитання 16  
Ключовим полем таблиці називають: 

а) рядок таблиці, що містить унікальну інформацію; 

     б) сукупність полів таблиці, які однозначно визначають кожен її рядок; 

     в) стовбець таблиці, що містить унікальну інформацію; 

г) сукупність рядків таблиці, які однозначно визначають кожен її стовбець. 

 

Запитання  17 
Виберіть елемент, який використовується для роботи з таблицями: 

а) головне меню; 

б) рядок меню; 

в) контекстне меню; 

г) типове вікно; 

д) діалогове вікно. 

 

Запитання  18 
 Імיя поля в таблиці в СУБД MS Access може зберігати: 

      а) до 64 – х символів; 



 б) лише знаки 0 та 1; 

      в) немає обмежень на кількість символів; 

      г) до 255 символів; 

д) до 100 символів. 

 

Запитання 19 
Для чого використовують фільтри в БД? 

      а) для пошуку даних на екран; 

б) для виведення даних на папір; 

в) для виведення даних на екран; 

      г) для збереження даних на диску. 

 

Запитання 20 
Якого типу  є програма MS Access: 

       а) ієрархічна;                           

б) реляційна;      

в)  мережна; 

      г) об’єктивно – орієнтована. 

 

Тема 5. «Основи електронного документообігу». 

Варіант 1 
Запитання 1  
Документ – це: 

а) матеріальний носій інформації; 

б)  складений в довільній формі текст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

в)  тестовий редактор; 

г) сукупність певної інформації про предмет; 

д) порція інформації, яку несе одна двійкова цифра. 

 

Запитання 2  
Класифікація документів за  змістом: 

а) регулярні; 

б) організаційно-розпорядчі; 

в) вхідні; 

г) вихідні; 

д) індивідуальні. 

 

Запитання 3  
Класифікація документів за  походженням: 

 а) типові; 

 б) організаційно-розпорядчі; 

 в) службові; 

 г) офіційно-особисті; 

 д) індивідуальні. 

 

Запитання 4  
Класифікація документів за  терміном виконання: 

а) типові; 

б) термінові; 



в) вхідні; 

г) вихідні; 

д) нетермінові. 

 

Запитання 5  
Класифікація документів за  гласністю: 

а) типові; 

б) звичайні; 

в) прості; 

г) складні; 

д) таємні. 

 

Запитання 6  
Класифікація документів за  складністю: 

а) типові; 

б) звичайні; 

в) прості; 

г) складні; 

д) таємні. 

 

Запитання 7 
 Класифікація документів за видами: 

 а) типові; 

 б) звичайні; 

 в) прості; 

 г) складні; 

д) трафаретні. 

 

Запитання 8 
Класифікація документів за  юридичною силою: 

а) типові; 

б) звичайні; 

в) справжні; 

г) фальшиві; 

д) таємні. 

 

Запитання 9  
Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається: 

а)  реквізити; 

б)  формуляр; 

в) документ; 

г)  зразок; 

д)  шаблон. 

 

Запитання 10  
Укажіть об’єкт текстового редактора, який має такі параметри: стиль накреслення, 

розмір, колір: 

а) сторінка; 

б) абзац; 

в) символ; 



г) список; 

д) таблиця. 

 

Запитання 11  
Укажіть кількість об’єктів, які можна зберігати в буфері обміну в середовищі 

текстового редактора: 

а) один об’єкт; 

б)  понад 24 обיєкти; 

в) жодного об’єкта; 

г) 5 обיєктів; 

д) 2 обיєкти. 

 

Запитання 12  
Назвіть дії, які виконуються з виділеним фрагментом тексту в редакторі Word: 

а) встановлення масштабу; 

б)  встановлення шрифта, розміру шрифта і стилю написання; 

в)  копіювання; 

г)  вставка з буфера обміну; 

д) вирізання. 

 

Запитання 13 
Укажіть правильне закінчення твердження « Колонтитул –це: 

а) графічний об’єкт, який складається з рядків і стовбців; 

б) фрагмент тексту, де відомості подаються у визначеному порядку; 

в) список, елементи якого містять списки; 

г) текс або малюнок, що подається унизу або угорі кожної сторінки документа, зазвичай 

окрім першої; 

д) набір команд та інструкцій, що виконуються як одна команда. 

 

Запитання 14  
Укажіть недруковані символи: 

а) кінець абзацу; 

б) розрив рядка; 

в) апостроф; 

г) кома; 

д) знак табуляції. 

 

Запитання 15  
Чим відрізняються режими «Сохранить» і «Сохранить как…» при запису документа на 

диск?  

        а) різниці немає;  

        б) у режимі «Сохранить» документ буде збережено з розширенням *.txt, а в режимі 

«Сохранить как…» - з розширенням *.doc;  

        в) у режимі «Сохранить» файл буде збережено під тим іменем, яке вказане у рядку заголовка, 

а в режимі «Сохранить как..» файлу можна надати будь-яке ім’я;  

       г)  у режимі «Сохранить» файл запишеться на гнучкий диск, а в режимі «Сохранить как…» - 

на вінчестер.  

 

Запитання 16  
       Які клавіші призначені для видалення символів у тексті?  



       а) Esc, Enter;  

       б)  Ctrl+Alt+Del;  

       в) Delete, Backspace;  

       г) Shift, Insert;  

       д) Ctrl+Alt+ Shift 

 

Запитання 17  
        Коли буває недоступним пункт «Вставить» в меню «Правка»?  

       а)  коли в буфері обміну порожньо;  

       б)   коли на Робочому столі пусто;  

       в)  коли в документі немає виділених об’єктів;  

       г)  коли встановлений відповідний параметр меню Сервис-Параметры; 

       д) коли в папці нема документів. 

 

Запитання 18  

Види документообігу: 

а) централізований;  

б) децентралізований;  

в) змішаний; 

г) службовий;  

д) комбінований. 

 

Запитання 19 
Особливості ділового стилю: 

а) точність; 

б) наявність реквізитів; 

в) наявність мовних зворотів; 

г) відсутність мовних зворотів; 

д) відсутність реквізитів. 

 

Запитання 20 
Реквізити бувають: 

а) постійні; 

б) змінні; 

в) стандартні; 

г) універсальні; 

д) напівпостійні. 

 

Варіант 2 

Запитання 1 
Документообіг – це: 

а) процес отримання документів в спеціальних архівних організаціях на довготривале 

зберігання; 

б) обмін документами між різними організаціями з метою отримання прибутку; 

в) рух документів в організації з моменту їх створення або відправлення; 

г) операція відправки документів до організацій, які перевіряють їх на  справжність. 

 

Запитання 2 
Класифікація документів за  способом фіксації: 

а) регулярні; 



б) письмові; 

в) вхідні; 

г) вихідні; 

д) фотодокументи. 

 

Запитання 3 
Класифікація документів за  змістом: 

а) розпорядчі; 

б) письмові; 

в) організаційні 

г) вихідні; 

д) особисті. 

 

Запитання 4 
 Класифікація документів за  місцем складання: 

 а) внутрішні; 

 б) письмові; 

 в) зовнішні; 

 г) прості; 

 д) фотодокументи. 

 

Запитання 5 
Класифікація документів за  терміном зберігання: 

а) до десяти років; 

б) постійного; 

в) до трьох років; 

г) до п’яти років; 

д) понад десять років. 

 

Запитання 6 
Класифікація документів за  стадіями виготовлення: 

а) витяг; 

б) оригінал; 

в) копія; 

г) дублікат; 

д) відпуск 

 

Запитання 7 
Класифікація документів за  складністю: 

а) типові; 

б) звичайні; 

в) прості; 

г) складні; 

д) таємні. 

 

Запитання 8 
Яка програма є текстовим процесором? 

 а) WordPad; 

 б) Publisher;  

 в) Microsoft Word; 

 г) Блокнот; 



 д) Microsoft Excel. 

 

Запитання 9 
Яке з тверджень є правильним?  

     а) програма Microsoft Word — потужний текстовий редактор, розроблений фірмою Intel;                 

     б) програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, проводити математичне 

оброблення, виконувати аналіз процесів;  

        в) програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows;  

        г) можливості програми Microsoft Word дуже широкі — починаючи від створення нескладних 

текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, що передбачають 

складне форматування, графічні елементи. 

 

Запитання 10 
Вкажіть із нижчезазначених атрибутів форматування той, який відноситься до 

символу:  

а) шрифт;  

         б) міжрядковий інтервал;  

         в)  відступ;  

         г) вирівнювання; 

         д) щільність. 

 

Запитання 11 
Вкажіть із нижчезазначених атрибутів форматування той, який відноситься до абзацу:  

        а) орієнтація;  

        б)   шрифту;  

        в)  відступ;  

        д) шільність;  

        г) вирівнювання. 

 

Запитання 12 
Відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому 

файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу 

 а) шаблон 

 б) формуляр 

 в) документ 

 г) формуляр-зразок 

          д) зразок 

 

 Запитання 13 
 Де розташовуються колонтитули?  

           а) колонтитули можуть бути розташовані вгорі і внизу сторінки;  

           б) колонтитули можуть бути розташовані тільки вгорі сторінки;  

           в) колонтитули можуть бути розташовані тільки внизу сторінки;  

           г) колонтитули можуть бути розташовані в будь-якому місці сторінки. 

 

         Запитання 14 
        Що з наведеного можна віднести до комунікаційних технологій? 

 а) комп'ютери, сервери, засоби зв'язку; 

 б) операційні системи, мережеві протоколи, пошукові системи;  

 в) користувачі мереж; 



 г) мультимедійні технології; 

 д) соціальні мережі. 

 

         Запитання 15 
Оберіть призначення електронного цифрового підпису: 

 а)  підтверджувати цілісність та юридичну силу електронного документа; 

 б) ідентифікувати особу, яка його підписала;  

 в) завершувати створення електронного документа; 

 г) підтверджувати наступні коригування електронного документа; 

 д) забезпечувати діяльність фізичних та юридичних осіб, що здійснюється з використанням   

електронних документів. 

 

        Запитання 16 
 Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин: 

  а) офіційно-діловий; 

  б) діловий; 

  в) офіційний; 

  г) документальний; 

  д) офісний. 

 

       Запитання 17 

Логічні елементи тексту: 

а) вступ; 

б) закінчення; 

в) доказ; 

г) аргумент; 

д) основна частина. 

 

      Запитання 18 
Що зазвичай друкується в колонтитулі? 

а) номер сторінки, назва розділу;  

б) номер таблиці, назва абзацу; 

в) номер сторінки, назва зображення; 

г) номер сторінки, назва абзацу. 

         

       Запитання 19 
Укажіть об'єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: 

розміри полів, орієнтація, розмір аркуша: 

а) сторінка; 

б) абзац; 

в) символ; 

г) список. 

        

       Запитання 20 
Заготовлений текст, можливо на основі якогось шаблону: 

 а) документ; 

 б) зразок; 

 в) формуляр; 

 г) шаблон; 

 д) формуляр-зразок. 



 

 Тема 6. «Інформаційна безпека». 

Варіант 1 
 

Запитання 1 
Розділ інформатики, що визначає закономірності захисту інформаційних ресурсів: 

 а)  інформаційна безпека; 

 б) комп'ютерна графіка; 

 в) конфіденційні дані; 

 г ) текстова безпека. 

 

Запитання 2 
До основних принципів інформаційної безпеки входять: 

 а) загальноприйнятість; 

 б) конфіденційність; 

 в)  доступність; 

 г) цілісність. 

 

Запитання 3 
Забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, захист цих даних 

від спотворення та блокування зловмисниками - це... 

а) доступність; 

б) цілісність; 

в) кофіденційність; 

г) загальноприйнятість. 

 

Запитання 4 
Забезпечення доступу до даних на основі прав доступу - це... 

а) доступність; 

б) цілісність; 

 в) конфіденційність; 

 г) загальноприйнятість. 

 

Запитання 5 
Захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотвореня - це... 

 а) загальноприйнятість; 

 б) доступність; 

 в) конфіденційність; 

 г) цілісність. 

 

Запитання 6 
За принципами розповсюдження віруси бувають: 

 а) хробаки; 

 б) антифішинги; 

 в) троянські програми; 

 г) рекламні модулі. 

 

Запитання 7 
Антивірусні програми поділяються на... 



а) сканери; 

б) ревізори; 

в) монітори; 

г) карантини; 

д) вакцини; 

е)  лікарі. 

 

Запитання 8 
Булінг - це... 

а) входження в довіру людини для використання її в сексуальних цілях; 

б) виставлення людини в негарному вигляді; 

в) залякування, цькування людини; 

г) приниження людини в Інтернеті. 

 

Запитання 9 
Що називають Інформаційною безпекою? 

а) сукупність заходів для захисту даних та інформаційної системи від випадкових або 

навмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу; 

б) сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних; 

в) норми поведінки осіб у інформаційному просторі; 

г) сукупність антивірусних программ. 

 

Запитання 10 
Кваліфікований ІТ-фахівець, який знається на роботі комп'ютерних систем і здійснює 

втручання до комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості 

або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері. 

 а) хакер; 

 б) програміст; 

 в) користувач; 

 г) адміністратор. 

 

Запитання 11 
Як називаються шкідливі програми, які пересилають свої копії комп'ютерними 

мережами з метою проникнення на віддалені комп'ютери? 

а) троянські програми; 

б) комп'ютерні віруси; 

в)хробаки (черв'яки) комп'ютерних мереж; 

г) рекламні модулі, або Adware. 

 

Запитання 12 
Щоб запобігти ураженню комп'ютера шкідливими програмами, дотримуйтеся таких 

вимог: 

а) використовуйте ліцензійне програмне забезпечення; 

б) установіть комплексну антивірусну программу; 

в) відкривайте вкладені до листів електронної пошти файли; 

г) не проводьте резервне копіювання найбільш цінних даних; 

д) постійно оновлюйте антивірусну базу. 

 

Запитання 13 
У чому полягає відмінність комп’ютерного вірусу від решти шкідливих програм? 



а) шкідливі програми створюються людьми, а вірус ні;  

б) комп’ютерний вірус копіює та приєднує себе до інших программ; 

в) комп’ютерний вірус не можна вилікувати;  

г) комп’ютерний вірус створюється випадково, а шкідливі програми навмисне. 

 

Запитання 14 
Оберіть антивірус, розроблений українською антивірусною лабораторією: 

 а) Avast Free Antivirus; 

 б) Kaspersky Internet Security; 

 в)360 Total Security; 

 г) Zillya!. 

 

Запитання 15 
Що називають Інформаційною загрозою?: 

а) сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних; 

б) норми поведінки осіб у інформаційному просторі; 

в) потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку; 

г) сукупність антивірусних программ. 

 

Запитання 16 
Несанкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість 

зловмиснику здійснювати діяльність (підписувати документи, отримувати доступ до 

ресурсів, користуватися послугами, знімати кошти з банківських рахунків тощо) від її 

імені: 

а) хакерська атака; 

б) фішинг; 

в) "Крадіжка особистості". 

 

Запитання 17 
Вид шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних у клієнтів: 

а) хакерська атака; 

б) фішинг; 

в) "Крадіжка особистості". 

 

Запитання 18 
За даними антивірусної лабораторії Zillya! більшість заражень відбувається через: 

а) незахищеність комп'ютерів;  

б) обман користувачів; 

в) велику кількість вірусів; 

г) не компетентність користувачів. 

 

Запитання 19 
Який вид загроз демонструє наступний приклад: хакери отримали доступ до даних 

клієнтів певного банку і вкрали велику суму грошей, що лежали на їх рахунках? 

а) отримання доступу до керування роботою комп'ютерною інформаційною системою; 

б) порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи; 

в) отримання доступу до секретних конфіденційних даних. 

  

Запитання 20 



Який вид загроз демонструє наступний приклад: в наслідок хакерського нападу на сайт 

інтернет магазину певний час користувачі не могли виконувати в ньому покупки, що 

завдало магазину чималого збитку? 

а) отримання доступу до керування роботою комп'ютерною інформаційною системою; 

б) порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи; 

в) отримання доступу до секретних конфіденційних даних. 

 

Варіант 2 

Запитання 1 

Які повідомлення містять достовірну  інформацію?  

а) автомобіль стоїть  

б) автомобіль їде швидко  

в) автомобіль їде швидше за велосипедиста  

г) автомобіль їде зі швидкістю 5 км/год 

 

Запитання 2 
Потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку це… 

а) інформаційна загроза; 

б) інформаційна війна; 

в) інформаційна атака; 

г) інформаційний тероризм. 

 

Запитання 3 
 В чому полягає проблема перехоплення інформації: 

 а) вихідне повідомлення змінюється або підміняється іншим і відсилається адресату; 

 б) надсилання листа від вашого імені чужим адресатом; 

 в) цісність інформації зберігається, але її конфіденційність порушується; 

 г) цісність інформації зберігається, але її конфіденційність не порушується. 

 

Запитання 4 
Види інформації, які підлягають захисту: 

а) інформація з обмеженим доступом; 

б) конфіденційна інформація; 

в) корисна інформація; 

г) таємна інформація; 

д) цікава інформація. 

 

Запитання 5 
До основних принципів інформаційної безпеки входять: 

 а) загальноприйнятість; 

 б) конфіденційність; 

 в) доступність; 

 г) актуальність. 

 

Запитання 6 
Спам-це: 

а) рекламні повідомлення, що надходять на електронну пошту; 

б) масове розсилання електронних листів від імені популярних брендів; 

в) програма-вірус; 

г) програма-антивірус. 



 

Запитання 7 
Фішинг – це: 

а) рекламні повідомлення, що надходять на електронну пошту; 

б) масове розсилання електронних листів від імені популярних брендів; 

в) г) масовий відкритий он-лайн-курс. 

 

Запитання 8 
Стан захищеності потреб людини, суспільства та держави в інформації не залежно від 

внутрішніх і зовнішніх загроз називається: 

а) інформаційною безпекою; 

б) захистом інформаційних даних; 

в) конфіденційністю; 

г) безпекою суспільства. 

 

Запитання 9 
Дії зловмисників або шкідливих програм, спрямовані на захоплення, видалення чи 

редагування інформаційних даних віддаленої системи, отримання контролю над 

інформаційними ресурсами або виведення їх з ладу називають: 

а) фішингом; 

б) кібер-булінгом; 

в) хакерською атакою; 

г) вірусними программами. 

 

Запитання 10 

Відповідальність за збереження даних, забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, 

регламентація прав та обов'язків, відповідальність за збереження й використання 

персональних даних, захист від недостовірної інформації, контроль за створення і 

використання засобів захисту даних – це принципи на яких будується: 

а) конфіденційність інформації; 

б) інформаційна безпека; 

в) захист інформації; 

г) інформаційна система. 

 

Запитання 11 
Засіб, що здійснює фільтрацію пакетів даних для передачі і, тим самим забороняє 

доступ деяким користувачам до певного "хосту", програмно здійснює детальний 

контроль адрес відправників та одержувачів називається... 

а) брандмауер; 

б) маршрутизатор; 

в) антивірус; 

г) сервер. 

 

Запитання 12 
Захист інформаційних даних - це: 

а) сукупність заходів, спрямованих на запобігання порушенню конфіденційності, цілісності, 

доступності даних; 

б) сукупність спроб щодо запобігання загроз комп'ютерній системі або мережі; 



в) захист точності і повноти інформації та основних послуг користувача. 

 
Запитання 13 
Який вид загроз демонструє наступний приклад: хакери отримали доступ до 

компютерів телевізійної студії та у прямому ефірі цього каналу транслювали певний 

відеозапис?: 

а) отримання доступу до керування роботою комп'ютерною інформаційною системою; 

б)  порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи; 

в)  отримання доступу до секретних конфіденційних даних. 

 

Запитання 14 
Процедура перевірки відповідності суб'єкта і того, за кого він намагається себе видати, 

за допомогою якоїсь унікальною інформації: 

а) авторизація; 

б) аутентифікація; 

в) ідентифікація; 

г) деперсоналізація. 

 

Запитання 15 
Електронний цифровий підпис - це  

а) вид електронного підпису; 

б) набір кодів та символів; 

в) текстовий документ; 

г) електронний документ. 

 

Запитання 16 
Шифрування - це  

а) оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації; 

б) процес несанкціонованого отримання інформації з зашифрованих даних; 

в) процес санкціонованого перетворення зашифрованих даних у придатні для читання; 

г)  зміна зовнішнього вигляду даних. 

 

Запитання 17 
Які засоби та методи підтримують інформаційну безпеку? 

а) програмні засоби; 

б) правові засоби; 

в) засоби навчання; 

г) ехнічні засоби; 

д)  адміністративні засоби.  

 

Запитання 18 
Процес повідомлення суб'єктом свого імені або номера, з метою отримання певних 

повноважень (прав доступу) на виконання деяких (дозволених йому) дій в системах з 

обмеженим доступом: 

а) авторизація; 

б) аутентифікація; 

в) ідентифікація; 

г) деперсоналізація. 

 

Запитання 19 



Захищеність даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних 

пошкоджень та несанкціонованих посягань називається 

а) національною безпекою; 

б) власною безпекою; 

в) інформаційною безпекою. 

 

Запитання 20 
Який вид загроз демонструє наступний приклад: хакери отримали доступ до 

компютерів телевізійної студії та у прямому ефірі цього каналу транслювали певний 

відеозапис? 

а) отримання доступу до керування роботою комп'ютерною інформаційною системою; 

б) порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи; 

в) отримання доступу до секретних конфіденційних даних. 
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