
 

Тестові завдання для  присвоєння/підтвердження професійної 

кваліфікації 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення  

II категорія  
  

I Варіант  

  

1. До роботи за професією  оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення  допускаються особи, які:    

а) пройшли вступний інструктаж з охорони праці; інструктаж 

на робочому місці, про що свідчать відповідні записи  

б) не залишають без нагляду ввімкнене електрообладнання  

в) вміють надавати першу медичну допомогу потерпілим  

г) одягнені у спецодяг  

    

2. Під час використання моніторів з розміром екрану по 

діагоналі 35/38 см (14’’/15’’) відстань до очей користувача 

повинна становити не менше:  

а) 900 мм  

б) 300 мм  

в) 1500 мм  

г) 600 мм  

  

3. До якої складової інформаційних систем належать 

комп’ютер та його пристрої?  

а) апаратної  

б) програмної  

в) інформаційної  

г) технічна  

  

4. Оберіть серед варіантів правильне визначення поняття 

«Адаптер»: а) кабель  

б) спеціальний блок, через який здійснюється приєднання 

периферійного пристрою до магістралі  

в) програма, яка необхідна для підключення пристроїв 

введення-виведення  

г) програма перекладач  

  

5. Оберіть серед варіантів правильне визначення поняття 

«Розрядність процесора»:  



 

а) кількість інформації, якою процесор обмінюється з 

оперативною  

пам’яттю  

б) найменша одиниця вимірювання інформації  

в) кількість обчислень, які виконує процесор за одиницю часу  

г) кількість біт даних, які процесор може прийняти і обробити в 

своїх регістрах за один такт  

  

6. Програми для взаємодії пристроїв з операційною 

системою називаються:  

а) драйверами  

б) утилітами  

в) архіваторами  

г) антивірусами  

  

7. Вкажіть найбільш повну відповідь. Каталог – це:  

а) спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, 

відомості про розмір файлів, часу їхнього останнього оновлення, 

атрибути файлів б) спеціальне місце на диску, де зберігається 

список програм, складених користувачем  

в) спеціальне місце на диску, де зберігаються програми, 

призначені для діалогу з користувачем ЕОМ, управління 

апаратурою та ресурсами системи  

  

8. Яка програма не є антивірусною:  

а)  defrag  

б)  avg  

в)  DrWeb  

г)  Nod32  

  

9. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Програмне забезпечення – це:  

а) можливість оновлення та перевірка програм  

б) сукупність програм, що дозволяють організувати рішення 

задач на комп’ютері  

в) список програм, які дозволяють створювати документи  

  

10.Текстові редактори призначені для:   

а) набору тексту  

б) для форматування документів   



 

в) для редагування документів  

г) для набору, редагування та форматування документів  

  

11. Які види списків є в текстовому процесорі  

Microsoft Word  

а) нумеровані, марковані та багаторівневі:  

б) марковані та багаторівневі  

в) багаторівневі та нумеровані  

г) нумеровані та марковані  

  

12. Вказати абсолютні адреси?  

а) А1  

б) С1$$  

в) $A$1  

г) F4  

  

13. Під час створення запиту зовнішні параметри 

задають у полі:  

а) ім’я Таблиці  

б) сортування  

в) групова операція  

г) умова відбору  

  

14. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Що таке Атрибут:  

а)  набір однорідних сутностей  

б)  інформація про сутність  

в)  поіменована характеристика сутності  

г)  властивість сутності  

  

15. Тип поля таблиці бази даних Access є числовим. 

Який розмір поля вказує на діапазон значень –32768 – 

+32767: а) ціле   

б) довге ціле   

в) байт  

г) біт  

  

16. Створити  у текстовому фреймі колонки різної 

ширини в програмі верстки можна таким способом:  



 

а)  за допомогою діалогового вікна «Параметри текстового 

кадру»  

б)  створити в одному текстовому кадрі колонки різної 

ширини  

неможливо  

в)  за допомогою діалогового вікна  

г)  виділити текстовий кадр, у контекстному меню та 

натиснути команду  

«Колонки» - «Параметри колонок»  

  

17.Виберіть серед варіантів правильне твердження. Фрейм 

– це:  

а) програми InDesign, які можуть містити текст (у текстовому 

фреймі) або графіку (у графічному фреймі)  

б) програма, що визначає ділянку, яку займатиме текст, а також 

спосіб розміщення тексту на макеті  

в) частина документа, яка містить певну текстову чи графічну 

інформацію і може окремо редагуватися незалежно від 

всього документа  

г) певна ділянка документа, яка є стандартною для вибраного 

шаблона і не підлягає форматуванню  

  

18.Цей вид графіки на останньому етапі роботи потребує 

візуалізації: а) векторна  

б) тривимірна  

в) фрактальна  

г) растрова  

  

19. Серед поданих редакторів оберіть редактор для роботи з 

растровою графікою:  

а) 3D Max  

б) Corel Draw  

в) Adobe Photoshop  

г) Paint.NET  

  

20.Укажіть особливості, які мають растрові графічні 

зображення:  

а)  об'ємність зображення  

б)  природність кольорів  

в)  збереження якості  у процесі масштабування  



 

г)  невеликі за розміром файли зображень  

  

21.За допомогою панелі властивостей у Flash можна 

редагувати такі параметри анімації руху як:  

а) масштабування швидкість зміни руху та можливість задання 

нелінійної траєкторії руху  

б) поворот об’єкта  

в)  зміна зовнішнього вигляду об’єкта  

  

22.Виберіть серед варіантів правильне твердження. URL-

адреса - це:  

а) адреса ресурсу в Інтернеті  

б) назва вебсайту  

в) адреса комп'ютера, що підключений до мережі Інтернет  

г) адреса сайту для хостинга  

  

23.Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Атрибут – це:  

а) характеристика тегу, що впливає на створюваний ним ефект  

б) характеристика тегу, що визначає місце його розташування в 

HTMLдокументі  

в) властивість тегу  

г) параметри відтворення веб-сторінки на екрані  

  

24.Теги <Н1>...<Н6> використовують для:  

а) визначення вигляду заголовка вікна, в якому 

відображатиметься документ  

б) позначення тексту як заголовка  

в) позначення нового абзацу  

г) позначення заголовка для таблиці  

  

25. Виберіть  перший етап роботи з хостинговою 

службою:  

а) реєстрація сайту в пошукових системах  

б) заповнення реєстраційної форми  

в) підтвердження реєстрації  

г) розміщення файлів на сервері  

  



 

26. Одиниця вимірювання "dpi" показує:  

а) кількість окремих точок барвника, що наносяться на дюйм 

паперу  

б) кількість символів, що друкуються за секунду  

в) кількість символів, що друкуються за хвилину  

г) кількість сторінок, що друкуються за хвилину  

  

27. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Вебсервер – це:  

а) організація, що контролює доменні імена в Інтернеті  

б) спосіб завантаження файлів на хост  

в) потужний комп'ютер, який постійно підключений до мережі 

Інтернет  

г) кілька розділених крапками чисел, що позначають ІР-адресу  

  
28. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Поштовий сервер – це:  

а) спеціальна програма-поштовий клієнт  

б) сервер, на якому є можливості зберігати електронні поштові 

скриньки  

в) сервер в мережі Інтернет  

г) спеціальна програма, встановлена на сервері мережі, за 

допомогою якої можна створювати облікові записи для 

електронних поштових скриньок  

  
29. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Протоколом для передачі файлів є:  

а) FTP  

б) SMTP  

в) HTTP  

г) telnet  

  
30. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Модем – це:  

а) технічний пристрій для підключення до мережі Інтернет  

б) сервер Інтернет  

в) поштова програма  

г) мережний протокол  

  



 

31 До роботи за професією  оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення  допускаються особи, які:    

а) пройшли вступний інструктаж з охорони праці; інструктаж 

на робочому місці, про що свідчать відповідні записи  

б) не залишають без нагляду ввімкнене електрообладнання  

в) вміють надавати першу медичну допомогу потерпілим  

г) одягнені у спецодяг  

  

32. Освітлення поділяється на:  

а) природне, штучне, сумісне  

б) штучне, загальне  

в) сумісне, верхнє  

г) комбіноване  

  

33. Який пристрій має найбільшу швидкість обміну 

інформацією?  

а) жорсткий диск  

б) мікросхеми оперативної пам’яті  

в) дисковод для гнучких дисків  

г) CD – ROM – дисковод  

  

34. Який блок персонального комп’ютера виконує обробку 

інформації?  

а) накопичувачі на гнучких та жорсткому магнітних дисках  

б) основна пам’ять  

в) мікропроцесор  

г) оперативна пам’ять  

  

35.Пристроями зовнішньої пам’яті є:  

а) лазерні компакт-диски, накопичувачі на жорстких магнітних 

дисках; флеш-пам’ять  

 б) накопичувачі  на  гнучких  магнітних  дисках, 

 оперативний  

запам’ятовуючий пристрій, накопичувачі на жорстких 

магнітних дисках, флеш-пам’ять  

в) накопичувачі на гнучких магнітних дисках, BIOS, 

накопичувачі на жорстких магнітних дисках, флеш-пам’ять  

г) флеш-пам’ять, плотери, лазерні компакт-диски, накопичувачі 

на жорстких магнітних дисках  

  



 

36. Оберіть функції, які виконує операційна система:  

а) введення/виведення даних, запуск/завершення програм тощо  

б) забезпечення інтерфейсу користувача  

в) довготривале зберігання даних  

г) завантаження програм в оперативну пам’ять і їх виконання  

  
37. Серед визначеного переліку виберіть тільки 

ортодоксальні файлові менеджери:  

а) Norton Commander, Total Commander, FAR Manager  

б) Провідник, FAR Manager, Total Commander  

в) Провідник, FAR Manager, Total Commander, Norton 

Commander  

г) Norton Commander, Провідник, Double Commander  

  

38. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Комп’ютерний вірус – це:  

а) спеціальна невелика програма  

б) елемент, що руйнує апаратуру комп’ютера  

в) процес псування системної плати  

г) хвороба, що вражає операційну систему  

  

39. Яка функціональна клавіша використовується для 

створення нового каталогу в файловом менеджері Total 

Commander?  а)  F4  

б)  F8  

в)  F7  

г)  F2  

  

40.Виберіть правильне твердження, редагування – це 

процес:   

а) виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних 

помилок  

б) знищення лише останніх букв слів   

в) знищення лише перших букв слів   

г) внесення доповнень у створений документ  

  

41.Укажіть  операцію  опрацювання  тексту,  що 

 належить  до редагування в середовищі текстового 

процесора Microsoft Word: а)  перевірка правопису та 

виправлення помилок  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
https://uk.wikipedia.org/wiki/FAR_Manager
https://uk.wikipedia.org/wiki/FAR_Manager
https://uk.wikipedia.org/wiki/FAR_Manager
https://uk.wikipedia.org/wiki/FAR_Manager
https://uk.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
https://uk.wikipedia.org/wiki/Double_Commander
https://uk.wikipedia.org/wiki/Double_Commander


 

б)  зміна стилю накреслення слова  

в)  зміна інтервалу між символами  

г)  зміна міжрядкового інтервалу  

  

42.Функція ЯКЩО() призначена для:  

а) пошуку невідомого значення;  

б) перевірки деякої логічної умови та повернення одного з двох 

результатів  

в) визначення суми заданого діапазону комірок  

г) визначення кількості не порожніх комірок  

  

43.Поле бази даних – це:  

а) рядок таблиці бази даних  

б) стовпець таблиці бази даних  

в) таблиця бази даних  

г) інформація про поле таблиці бази даних  

  

44.Виберіть серед варіантів правильне твердження. Що таке 

Ключ:  

а) мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна 

однозначно знайти потрібний екземпляр сутності  

б) будь-який набір атрибутів сутностей  

в) поле з ознакою первинного ключа  

г) поіменна характеристика сутності  

  

45.Пошук потрібної інформації у базах даних здійснюється 

на основі...: а) звітів  

б) запитів  

в) форм  

г) макросів  

  

46.Простими називаються такі контури:  

а) базові блоки для складених контурів  

б) контури, які  складаються з двох або декількох простих 

контурів, що взаємодіють одне з одним або перекривають одне 

одного  

в) контури, які складаються з одного відкритого або замкнутого 

контура, які можуть самі перетинатися  

г) базові блоки для складених контурів і фігур  

  



 

47.Для текстового фрейму можна задати такі параметри :  

а) текстовий фрейм визначає ділянку, яку займатиме текст   

б) розмір тексту, колір, тип шрифту, параметри розміщення 

тексту, ділянку розміщення тексту  

в) параметри роботи з текстовим документом  

г) спосіб розміщення тексту на макеті  

  

48.Елементарною одиницею растрової графіки є:  

а) крива  

б) піксель  

в) математична формула  

г) сегмент  

  

49.Серед поданих редакторів оберіть редактор для роботи з 

векторною графікою:  

а) 3D Max  

б) Corel Draw  

в) Adobe Photoshop  

г) Acrobat Reader DC  

  

50.Анімація у Flash визначається послідовністю:  

а) зображень  

б) кадрів  

в) зображень в кадрах  

  

51.Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Гіперпосилання – це:  

а) відформатований особливим чином текст на вебсторінці  

б) об'єкт вебсторінки, що містить інформацію про адресу іншої 

вебсторінки або про певну позицію на поточній вебсторінці в) 

зв'язок між окремими розділами вебсторінки  

г) адреса іншої вебсторінки, яка пов'язана з поточною  

  

52.Виберіть серед варіантів правильне твердження. Вебсайт 

- це:  

а) будь-яка інформація, розміщена в комп'ютерній мережі для 

вільного доступу до неї  

б) оформлена за допомогою спеціальних засобів інформація, що 

поділена на вебсторінки та має свою URL-адресу  



 

в)  сукупність вебсторінок, розміщених під однією спільною 

назвою вебресурсу  

г) текстова та графічна інформація, до якої можуть отримувати 

спільний доступ користувачі комп'ютерної мережі  

  

53. Тег <А> призначений для:  

 а)  позначення нового абзацу  

б) позначення тексту як заголовка  

 в)  створення гіперпосилання  

  

54.Оптимальним розміром сторінки веб-айту (в пікселях) 

вважають: а) 760x410  

б) 550x500  

в) 1024x768  

г) 800x600  

  

55.Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Провайдер мережі Інтернет – це:  

 а)  організація, що надає послуги підключення до мережі 

Інтернет  

б) комунікаційний сервер вищого рівня  

в)  підприємство,  що  виробляє  технічні  стандарти  і 

 контролює функціонування мережі Інтернет  

 г)  програмне забезпечення для роботи з мережею Інтернет  

  

56.Виберіть серед варіантів правильне твердження. World 

Wide Web – це:  

а) служба мережі Інтернет для роботи з гіпертекстовими 

документами  

б) Інтернет-браузер  

в) організація, що надає послуги під’єднання до мережі 

Інтернет  

г) міжнародний комітет з виробітку технічних стандартів 

управління роботою мережі Інтернет  

  

57.Маршрутизатор – це пристрій, призначений для обміну 

інформацією між:  

а) локальними мережами з різним комунікаційним обладнанням  



 

б) локальними мережами з однаковим комунікаційним 

обладнанням  

в) окремим комп'ютером та локальною мережею  

г) окремими комп'ютерами однієї локальної мережі  

  

58.Виберіть серед варіантів правильне твердження.  DNS – 

це:  

а) доменна служба імен  

б) служба мережі Інтернет для роботи з телеконференціями  

в) служба для передавання файлів між комп’ютерами мережі  

г) доменний сервіс для управління віддаленими комп’ютерами  

  

59.Задано адресу електронної пошти в мережі 

Інтернет: kpk_name@net.ua. Назвіть ім'я 

домену верхнього рівня: а) kpk_name  

б) net.ua  

в) ua  

г) kpk  

  

60.Електронна пошта дозволяє передавати:  

а) тільки файли  

б) повідомлення та додані до нього файли  

в) відеозображення  

г) тільки повідомлення  

  

  

    

 


