
ЗНО З  ІНФОРМАТИКИ  ЯК  КРИТЕРІЙ  ВИЗНАЧЕННЯ  РІВНЯ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  АБІТУРІЄНТА  ДО НАВЧАННЯ У ВИШАХ 

 

Глобальна інформатизація суспільства, використання інформаційних 

технологій у всіх сферах суспільного життя потребує від сучасних фахівців 

ґрунтовних знань з інформатики. Міністерством освіти і науки України 

приділяється достатньо велика увага до дисципліни «Інформатика» у 

загальноосвітніх закладах освіти. Це – курс на підтримку технічного 

забезпечення шкільних кабінетів інформатики, підключення шкіл до мережі 

Internet, упровадження у навчальний процес електронних засобів (журнали 

успішності, інтерактивні дошки тощо). Єдиний ланцюжок, що випадає із 

схеми,  – відсутність інформатики у переліку предметів, за якими 

проводиться ЗНО. 

Інформаційні технології – це вже невід’ємна складова сучасного 

освітнього простору. Вивчення будь-якої дисципліни як у загальноосвітніх 

закладах, так і у вишах потребує певного обсягу знань із дисципліни 

«Інформатика». Складання рефератів, можливість застосувати елементи 

дистанційної освіти (наприклад, обмін «завдання-результати»  між 

викладачем та учнем, доступ до світових освітніх ресурсів тощо), розробка 

учнями спільних проектів – неможливі без використання інформаційних 

технологій. 

Проведення розрахунків у середовищі табличного процесора MS Excel 

зреалізовано при вивченні багатьох дисциплін. Професійне оформлення 

текстових документів вимагає від студентів вмінь застосувати інструменти 

текстового процесора MS Word. Пошук необхідної інформації при підготовці 

до занять потребує навичок роботи у мережі Internet. І це далеко неповний 

перелік необхідних вмінь, які потребує сучасне ефективне навчання. 



Володіння іноземними мовами – жорстка вимога сьогодення до 

молодого фахівця. І саме через використання  інформаційних технологій 

стають доступними аудіо-тести від носія мови, безпосереднє спілкування із 

ним; будь-які підручники, словники, оригінальні художні твори в 

електронному вигляді. Знання іноземних мов та інформатики відкривають 

для студентів можливість пройти стажування, вивчити дистанційний курс 

будь-якого навчального закладу світу. Під час круглого столу 

«RevolutiOnline.edu – онлайн-освіта змінює світ» у рамках Всесвітнього 

економічного форуму у Давосі  (2013 р.) підкреслювалося, що такий вид 

освіти у майбутньому змінить кардинально всю систему освіти, головною 

перевагою є вільний доступ до інформації, незалежно від матеріального 

становища, місця проживання та стану здоров’я. 

Таким чином, створюється нове освітнє середовище, в якому студент 

може самостійно навчатися, тобто є суб’єктом навчання.  

Шкільні педагоги і викладачі вишів накопичили достатньо великий 

досвід у розробці тестових завдань з інформатики, що дозволяє успішно 

вимірювати рівень навчальної успішності під час проведення поточного 

контролю. Такі завдання, апробовані у аудиторіях студентів і учнів, можна 

було б використовувати і при проведенні ЗНО з інформатики. Наведемо деякі 

приклади. 

А) Тест на знаходження однієї правильної відповіді: 

«У діапазоні комірок А2:А10 вміщені значення 

Х, у комірці А12 – константа А. Функція має вигляд, 

представлений на рисунку. Знайдіть правильну 

відповідь: 
1. =  ЕСЛИ((A2>3;A2<9);(A2+1)^1/3;ЕСЛИ(A2=12;10*A2/$A$12; $A$12*ABS(A2))) 

2. =ЕСЛИ(И(A2>3;A2<9);(A2+1)^(1/3);ЕСЛИ(A2=12;10*A2/$A$12; $A$12*ABS(A2)))  

3. = ЕСЛИ(И(A2>3;A2<9);(A2+1)^(1/3);ЕСЛИ(A2=12;10*A2/A12; A12*ABS(A2)))» 
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Б) Тест на відповідність: 
«Знайдіть відповідність між поданими множинами значень: 

1) Параметрами шрифту є: 

2) Параметрами абзацу є: 

а) стиснутий інтервал; 

б) інтервал після – 6 пт; 

в) заборона нумерації рядків; 

г) вирівнювання за центром. 

Г) Тест із множинним вибором: 
 «У вікні конструктора таблиць СУБД MS Access можна: 

а) редагувати значення таблиці; 

б) визначити імена полів таблиці; 

в) вилучити рядок із значеннями таблиці; 

г) встановити потрібний формат поля типу «Дата/Час». 

Вважаємо, що необхідність введення такої дисципліни як 

«Інформатика» до переліку ЗНО стала актуальною. Уніфіковані завдання для 

всіх абітурієнтів дають змогу більш об’єктивно оцінити рівень навчальних 

результатів кожного, створюють додаткову мотивацію у вивченні основ 

інформатики та підґрунття  для успішного і ефективного навчання у виші.  

 


