
 

Оцінювання на робочому місці. 

Комплексне практичне завдання для  

присвоєння/підтвердження професійної 

кваліфікації  

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

ІІ категорія 

І варіант 

1. Встановити на материнську плату процесор, модулі пам’яті, систему 

охолодження та адаптери розширення (зробити фото на телефоні або 

фотокамері) – 20-30 хв 

2. Встановити віртуальну машину 

3. Здійснити інсталяцію операційної системи на віртуальній машині та 

зробити розбивку дискового простору на розділи та логічні диски за 

допомогою програм емуляції (зробити скріншоти) – 40 хв 

4. Встановити сервісну програму та здійснити тестування вузлів 

обладнання (зробити скріншоти) – 20 хв 

5. Створити текстовий документ за зразком та зберегти його у власній 

теці на робочому столі (Прізвище.docx) (Додаток 1) – 30 хв 

6. Здійснити переклад та перевірку документа. (Додаток 2). Зберегти у 

власній теці (Прізвище.docx). 

7. Створити та заповнити таблиці бази даних (Додаток 3). Створити 

запити, форми та звіти. Створити головну кнопкову форму. Зберегти 

у власній теці. 60 хв 

8. Опрацювати фотозображення за допомогою растрового редактора: 

здійснити ретуш, коригування кольору, яскравості і насиченості фото. 

Документ зберегти в форматах *.psd та *.jpeg у власній теці. 30 хв 

9. Створити рекламний ролик на вільну тему (час відтворення – 2 

хвилини) за допомогою програми для обробки відео та зберегти у 

двох форматах: форматі програми та формат *.avi. Зберегти у власній 

теці 60 хв 

10.Створити брошуру кваліфікаційної роботи засобами програми 

верстки та зберегти у власній теці  40-60 хв 



 

11.Здійснити обтиснення мережевого кабелю. Налаштувати бездротову 

мережу Wi-Fi. Зробити фотозвіт 10 -15 хв 

12.Створити веб-сторінку кваліфікаційної роботи у візуальному 

редакторі за допомогою майстра або шаблону - 60 хв 

13.Створити архів всіх зроблених завдань з ім’ям 

Кваліфікаційна_робота_Ваше_прізвище.rar (максимальне 

стиснення) та надіслати на електронну kvalif_centr@.... 10 -15 хв 



 

  

Додаток 1  

1. Створити титульну сторінку з відповідними записами згідно теми, номери сторінки: внизу, по 

центру  
2. Створити візитку за зразком  

ДНЗ «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною 

 підготовкою»   
Бульвар Т. Шевченка, 56 м. 

Київ  
01032, тел (044) 123-45-67,  

E-mail: mvpu@ukr.net  

  

mailto:mvpu@ukr.net


 

3. Надрукувати текст за зразком:  

  

Директору ДНЗ КПК ПВФП  

Василю ПЕТРОВИЧУ  

заступника з навчальної роботи 

Микитенко Ірини Василівни  

 
Доводжу до Вашого відома стан справ по збиранню коштів на придбання сучасної 

обчислювальної техніки згідно рішення спільних зборів учнівського, педагогічного та батьківського 

колективів.  

Учнями 9-х класів виконані роботи:  

  

  

Клас  

  

Очистка від снігу 

вулиць та дворів,  

кв.м  

Виготовлення 

рекламних  
проспектів для 

аптек міста, шт.  

Виготовлення 

медичних  
профілактичних 

бюлетенів для 

полікнінік, шт.  

  
Збір макулатури, 

кг  

9 А  109  456  378  560  
9 Б  108  389  320  601  
9 В  202  296  369  670  

  

  

На зібрані кошти можна придбати  

  

 
  

Заступник директора  

Микитенко І.В  

 Голова батьківського комітету  

Українець М. Т. Голова учнівського комітету 

Відмінник І.І.  

4. За допомогою Редактора формул ввести формули:  

S = p(p−a)(p−b)(p−c), p= a
+b+c

  

2 
b 

 f (x)dx = F(a)− F(b)  
a 

Учнівський   комп'ютер   -   5   шт.   
  
Центральний   сервер   

1   шт.   
  
Принтер   матричний   

2   шт.   
  
Принтер   лазерний  -   1   шт.   

Модем -   1   шт.   



 

a1x+b1y=c1
;
  

a2x+b2y=c2 

  

  
5. Надрукувати текст за зразком  

Краща десятка предметів, які 

я вивчаю  

на першому курсі:  

 Інформатика  +12 

 Математика +10  

 Іноземна мова ☺  8  

 Фізика  + 8  

 Фізкультура + 6  

 Література  + 5  

 Укрмова  + 5 

 Біологія + 4  

  



 

Додаток 2  
Здійснити переклад тексту на українську мову  

  

My family  

  

Meet my family. There are five of us – my parents, my elder 

brother, my baby sister and me. First, meet my mum and dad, Jane and 

Michael. My mum enjoys reading and my dad enjoys playing chess 

with my brother Ken. My mum slim and is rather tall. She has long red 

hair and big brown eyes. She has a very pleasant smile and a soft voice. 

My mother is very kind and understanding. We are real friends. She is 

a housewife. As she has three children, she is always busy around the 

house. She takes care of my baby sister Meg, who is only three months 

old. My sister is very small and funny. She sleeps, eats and sometimes 

cries. We all help our mother and let her have a rest in the evening. 

Then she usually reads a book or just watches TV. My father is a 

doctor. He is tall and handsome. He has short dark hair and gray eyes. 

He is a very hardworking man. He is rather strict with us, but always 

fair. My elder brother Ken is thirteen, and he is very clever. He is good 

at Maths and always helps me with it, because I can hardly understand 

all these sums and problems. Ken has red hair and brown eyes. My 

name is Jessica. I am eleven. I have long dark hair and brown eyes. I 

am not as clever as my brother, though I try to do my best at school 

too. I am fond of dancing. Our dancing studio won The Best Dancing 

Studio 2015 competition last month. I am very proud of it. I also like 

to help my mother with my little sister very much. Our family is very 

united. We love each other and always try to spend more time together.  

  

Д

одаток 3 1. Проєктування 

структури бази даних.  

База даних Товар буде складатися з п’яти таблиць: Вид, Клієнти, 

Постачальники, Товари, Угоди.   

2. Побудова порожніх таблиць бази даних.  

Всі таблиці створюються в режимі «Конструктор».  

3. Створення схеми бази даних.  

Схему даних слід створювати у відповідності з рисунком.  



 

  
4. Введення даних до таблиць.  

Для заповнення таблиць створюються відповідні форми.  

5. Використання бази даних.  

Спочатку створюються запити, потім – звіти. Далі створюється головна  

кнопкова форма.  

  

Хід роботи:  

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та 

санітарногігієнічних норм.  

  

1. Завантажити СУБД Microsoft Office Access 2007. Створити нову базу 

даних з ім’ям Товар та зберегти її у власну папку.  

2. Створити таблиці з такими структурами:  

Таблиця Вид:  

Назва поля  Тип поля  Опис вмісту поля  Властивості поля  

КодВиду  Лічильник    ключове поле  

НазваВиду  Текстовий    розмір поля – 20  

  

Таблиця Клієнти:  

Назва поля  Тип поля  Опис вмісту поля  Властивості поля  

КодКлієнта  Лічильник    ключове поле  



 

НазваКлієнта  Текстовий    розмір поля – 20  

Розрахунковий рахунок  Числовий      

Представник  Текстовий  ПІП представника   розмір поля – 50  

АдресаКлієнта  Текстовий      

Телефон  Текстовий    розмір поля – 15  

КодВиду  
Числовий 

(Майстер 

підстановок*)  

    

* − вводиться набір значень з таблиці Вид за двома полями: КодВиду, 

НазваВиду  

  

Таблиця Постачальники:  

Назва поля  Тип поля  Опис вмісту поля  Властивості поля  

КодПостач  Лічильник    ключове поле  

НазваПостач  Текстовий    розмір поля – 50  

Розрахунковий рахунок  Числовий      

Представник  Текстовий  ПІП представника   розмір поля – 50  

АдресаПостач  Текстовий      

Телефон  Текстовий    розмір поля – 15  

КодВиду  
Числовий (Майстер 

підстановок*)  
    

* − вводиться набір значень з таблиці Вид за двома полями: КодВиду, 

НазваВиду  

  

Таблиця Товари:  

Назва поля  Тип поля  Опис вмісту поля  Властивості поля  

КодТовару  Лічильник    ключове поле  

ТоварнаГрупа  
Текстовий (Майстер 

підстановок*)  
Назва товарної групи  розмір поля – 50  

НазваТовару  Текстовий    розмір поля – 50  

* − вводиться фіксований набір значень: молочна продукція, крупи, 

макаронні вироби, чай, кава.  

   

Таблиця Угоди:  

Назва поля  Тип поля  Опис вмісту поля  Властивості поля  

КодУгоди  Лічильник    ключове поле  

КодПостач  Числовий (Майстер      

 підстановок1)    



 

КодКлієнта  
Числовий (Майстер 

підстановок1)  
  

  

КодТовару  
Числовий (Майстер 

підстановок1)  
  

  

КількістьТовару  Числовий      

ЦінаТовару  Денежный    2 десяткових знаки  

Дата  Дата/Время  Дата укладання угоди  краткий формат даты  

ВидРозрахунку  
Текстовий (Майстер 

підстановок2)  
  

розмір поля – 20  

Оплата  Логический  Відмітка про оплату  Да/Нет  
1 – вводиться набір значень з відповідних таблиць за двома полями 

(аналогічно до таблиць Клієнти та Постачальники)  

2 − вводиться фіксований набір значень: безготівковий, готівкою.  

  

3. Встановити зв’язки між таблицями.  

4. Заповнити таблицю Вид наступним змістом:  

КодВиду  НазваВиду  

1  ТОВ  

2  ВАТ  

3  ЗАТ  

4  ПП  

5. Створити наступні форми:  

  Форми для таблиць Постачальники, Клієнти за допомогою 

інструменту «Форма».  

  Форму для таблиці Товари за допомогою інструменту «Розділена 

форма».    Форму для таблиці Угоди за допомогою «Майстра 

форм».   

  

6. За допомогою створених форм заповнити таблиці наступним змістом:  

  

Таблиця Клієнти:  

Код 

Клієнта 
Назва  

 Клієнта  
Розрахунковий 

рахунок  
Представник  АдресаКлієнта  Телефон  

Код 

Виду 

1  Форум  1256952321  
Криворучко  
Микола Павлович  

м. Бровари, вул. 

Короленка, 60  7-23-51  4  

2  ПРОДУКТ  1325623541  
Сидоренко Іван 

Борисович  
м. Житомир, вул. 

Шевченка, 13  
20-42-03  1  



 

3  Мегамаркет  1235623124  
Петров Олександр 

Іванович  
м. Київ, вул. 

Бориспільська, 2  
536-52-63  2  

4  ТОРБА  1245632563  
Петухов Станіслав 

Олексійович  
м. Чернігів, вул. 

Хлібна, 23  
30-10-10  3  

5  Міщенко  1235623214  
Міщенко Олексій 

Сергійович  
м. Ніжин, вул. Гоголя, 

25  
9-25-45  4  

6  Ласунка  1236252141  
Кривошапко 

Сергій Сергійович  
 м. Бориспіль, вул. 

Декабристів, 123  
56-23-14  2  

7  Чайна країна  1231231521  
Мартиненко Олег 

Іванович  
м. Вишневе, вул. 

Пітерська, 67  
23-52-66  2  

8  ФОРА  1214125241  
Кожух Валерій 

Іванович  
м. Обухів, вул. 

Київська, 12б  
85-96-52  3  

9  
Сервиспродукт  

1321212131  
Похитайло Павло 

Іванович  
м. Бровари, вул. 

Черняхівського, 1  
5-62-36  4  

Код 

Клієнта 
Назва  

 Клієнта  
Розрахунковий 

рахунок  
Представник  АдресаКлієнта  Телефон  

Код 

Виду 

10  Три товстуни  1112252325  
Товстенко Петро 

Петрович  
м. Черкаси, вул. 

Княжизька, 56  
41-23-25  4  

  

Таблиця Постачальники:  

Код 

Постач  
Назва 

Постач  
Розрахунковий 

рахунок  
Представник  АдресаПостач  Телефон  

Код 

Виду 

1  ГАЛАКТОН  1256987452  
Глущенко Володимир 

Іванович  
м. Київ, вул. Марини 

Раскової, 4  
516-92-67  2  

2  Тандем  1632545632  
Мазур Віталій 

Сергійович  
м. Вінниця, вул. 

Лермонтова, 12  
42-16-54  4  

3  ПП Буглак  1526398524  
Литвин Борис 

Петрович  
м. Київ, вул. 

Кадетський Гай, 6  
813-92-22  4  

4  Галка  1452123695  
Приходько Іван 

Іванович  
м. Львiв, вул. 

Заповiтна, 1  
240-91-82  3  

5  Чайная ложка  1256932561  
Підгулько Станіслав 

Ігорович  
м. Горлівка, вул. 

Леніна, 5  
528-58-09  1  

  

Таблиця Товари:  

КодТовару   ТоварнаГрупа  НазваТовару  

1  молочна продукція  молоко, 2,6%  

2  молочна продукція  йогурт з наповнювачем, 3%  

3  молочна продукція  морозиво "Ріжок"  

4  крупи  гречка  

5  макаронні вироби  спагетті, 0,5 кг  



 

6  чай  зелений особливий  

7  чай  чорний фасований  

8  крупи  рис довгозернистий  

9  макаронні вироби  лапша, 1 кг  

10  макаронні вироби  спагетті, 850 г  

  

Таблиця Угоди:  

Код 

Угоди  
Код 

Постач  
Код 

Клієнта  
Код 

Товару  
Кількість 

Товару  
Ціна 

Товару  
Дата  

Вид 

Розрахунку  
Оплата 

1  1  2  1  1230  8,25грн.  12.11.2012  безготівковий  Да  

2  3  7  6  2301  15,23грн.  13.11.2012  безготівковий  Да  

3  2  4  4  2365  7,55грн.  13.11.2012  готівкою  Нет  

4  3  7  7  235  10,23грн.  14.11.2012  безготівковий  Да  

5  4  9  7  256  12,35грн.  15.11.2012  готівкою  Нет  

  

7. Самостійно доповнити таблицю Угоди до 30 записів. Поле Дата 

заповнювати датами за листопад, грудень.  

8. Для форми Угоди:  

• Створити напис «Угоди». Вирівняти напис по центру заголовка форми. 

Встановити наступні параметри шрифту: тип шрифту − Courier, розмір – 28, 

колір – темно-синій.   

• В режимі «Режим макета» додати емблему, знайшовши відповідний малюнок 

засобами пошуку мережі Інтернет, або створивши самостійно. У вікні 

властивостей малюнка для поля «Установка размеров» встановити «Вписать 

в рамку».  

• В режимі «Конструктор» встановити кнопку для закриття форми. Додати поле 

з поточною  

датою.  

  

9. Відсортувати таблицю Товари за полем «Товарна група» за алфавітом.  

10. У таблиці Угоди здійснити пошук товару з кодом 1.  

11. У таблиці Угоди виконайте фільтрування даних:  

 Вибрати всі товари з видом розрахунку готівкою з кількістю товару 

більше 1000.   

 Відмінити усі фільтри.  

 Вибрати всі товари, крім товарів з кодом постачальника 2 і без оплати.  



 

 Відмінити усі фільтри.  

  

12. Створити наступні запити:  

 Запит «Телефони постачальників» на основі таблиці Постачальники. 

Виводяться поля: НазваПостач, Телефон.   

 Аналогічно створити запит «Телефони клієнтів».  

 Запит «Оплачені угоди за листопад» на основі таблиць Угоди, Клієнти, 

Постачальники, Товари. Виводяться поля: КодУгоди, НазваПостач, 

НазваКлієнта, НазваТовару, Дата,  

Оплата. Умова відбору за полем Оплата − истина, за полем Дата − Between 

#01.11.2012# And #30.11.2012#.  

 Запит «Клієнти-лідери в грудні» на основі таблиць Угоди, Клієнти. Виводяться 

поля: КодУгоди, НазваКлієнта, НазваТовару, КількістьТовару. Запит 

повинен відображати інформацію про клієнтів, які придбали не менше 2000 

одиниць товару у грудні.  

 Запит «Вартість товару» на основі таблиць: Угоди, Товари. Виводяться поля: 

ТоварнаГрупа, НазваТовару, КількістьТовару, ЦінаТовару. Створити поле 

Вартість, в якому буде підрахована вартість товару.  

 Запит «Вартість товару постачальників» на основі таблиць: Постачальники, 

Угоди,  

Товари. Виводяться поля: НазваПостач, ТоварнаГрупа, НазваТовару, 

КількістьТовару, ЦінаТовару, Дата. Створити поле Вартість, в якому буде 

підрахована вартість товару. Відсортувати дані в порядку зменшення вартості 

товару.  

 На основі запиту «Вартість товару» створити запит «Вартість товарів групи» 

з полями ТоварнаГрупа, Вартість з використанням групової операції Sum по 

полю Вартість.   

 Запит «Сума по виду розрахунку» на основі таблиці Угоди. Виводяться поля: 

ВидРозрахунку, Вартість (обчислювальне поле). Групова операція Sum для 

поля Вартість.  

 Параметричний запит «Вид розрахунку постачальників» на основі таблиць: 

Постачальники, Угоди, Вид. Виводяться поля: НазваПостач, Розрахунковий 

рахунок, НазваВиду, ВидРозрахунку. Умова відбору за полем 

ВидРозрахунку – [Введіть вид розрахунку].  

 Аналогічно створити параметричний запит «Вид розрахунку клієнтів».  

 Перехресний запит «Товари клієнтів» на основі таблиць: Угоди, Товари, 

Клієнти. Виводяться поля: НазваКлієнта, ТоварнаГрупа, НазваТовару та 

обчислювальне поле з розрахунком вартості товару. Заголовками рядків мають 



 

бути записи поля НазваКлієнта, заголовками стовпців – записи поля 

НазваТовару, групова операція для обчислювального поля – Sum. Запит 

повинен відображати дані про товар товарної групи «чай».  

 Аналогічно створити перехресний запит «Товари постачальників». Запит 

повинен відображати дані про товар товарної групи «молочна продукція».  

  

13. Створити наступні звіти:  

 Звіт для запиту «Телефони клієнтів».  

 Звіт для запиту «Оплачені угоди за листопад». За потребою відредагувати звіт 

в режимі «Конструктор».  

 Звіт для запиту «Вартість товару» в режимі «Майстра звітів». Встановити 

підсумки по  

полю Вартість товару (функція Sum).  

  

14.  Створити головну кнопкову форму.  

Результуюча форма повинна мати наступний вигляд:   

  

  
  

  

  

  

  


