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Критерії кваліфікаційної атестації 
(оцінювання навчальних досягнень) випускників 

Державного навчального закладу 
«Київський професійний коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою» 
для проведення Державної кваліфікаційної атестації за професією 

4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

та рівнем кваліфікації: оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення II категорії

Рівень професійної (професійно-технічної) освіти -  другий (базовий) 
Вид професійної підготовки -  первинна професійна підготовка

І рівень - ГЮЧАТКОВИИ
Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка

Характеристика рівня: здобувай освіти за 
допомогою викладача розпізнає та відтворює 
окремі елементи (фрагменти) навчального 
матеріалу, явища і факти предметної галузі; знає і 
виконує правила техніки безпеки під час роботи з 
комп'ютерною технікою та неусвідомлено 
виконує окремі частини (елементи, фрагменти) 
практичних завдань (лабораторні, лабораторно- 
практичні, контрольні, підсумкові роботи тощо) 3 
оброблення інформації із застосуванням 
програмного забезпечення.
Під час відповіді і виконання практичних завдань 
допускає суттєві помилки.

Характеристика рівня: здобувач освіти за допомогою 
майстра виробничого навчання (керівника виробничої 
практики), відтворює на рівні розпізнання окремі 
компоненти професійних знань та неусвідомлено 
виконує окремі елементи (фрагменти) навчально- 
виробничого або контрольного завдання, пов’язані з 
обробленням інформації із застосуванням програмного 
забезпечення на комп’ютері. Під час виконання роботи 
допускає суттєві помилки в організації робочого місця, 
плануванні виробничих дій, в прийомах праці та 
технологічних операціях. Результат виконаної роботи не 
відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики з 
відповідної професії певного ступеня професійної 
(професійно-технічної) освіти.

бали Критерії оцінювання навчальних досягнень бали Критерії оцінювання навчальних досягнень

1

Здобувач освіти з допомогою викладача 
розпізнає та відтворює окремі фрагменти 
навчального матеріалу щодо правил та 
порядку оброблення інформації із 
застосуванням програмного забезпечення, 
будови і призначення персонального 
комп'ютера.
Під час відповіді і виконання практичних 
робіт припускається суттєвих помилок.

1

Здобувач освіти з допомогою майстра 
виробничого навчання здійснює підготовку 
персонального комп’ютера та відтворює на рівні 
розпізнання окремі елементи професійних знань, 
що необхідні для оброблення інформації із 
застосуванням програмного забезпечення на 
комп’ютері: введення тексту в текстовому 
процесорі, збереження документів на різних 
носіях інформації. Результат виконаної роботи 
повністю не відповідає встановленим якісним
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показникам. Потребує постійної допомоги і 
контролю в дотриманні правил охорони праці. 
Кваліфікація не присвоюється.

2

Здобувач освіти з допомогою викладача 
розпізнає та відтворює на рівні розпізнання 
окремі фрагменти навчального матеріалу 
щодо правил та порядку оброблення 
інформації із застосуванням програмного 
забезпечення, будови, призначення та 
принципів дії комп’ютерної техніки.
Під час відповіді і виконання практичних 
робіт припускається суттєвих помилок.

2

Здобувач освіти з допомогою майстра 
виробничого навчання здійснює підготовку 
персонального комп’ютера та відтворює на рівні 
розпізнання окремі фрагменти професійних 
знань, що необхідні для оброблення інформації із 
застосуванням програмного забезпечення на 
комп’ютері: введення та редагування тексту у 
текстовому процесорі, збереження документів на 
різних носіях інформації та їх роздрук. Результат 
виконаної роботи істотно не відповідає 
встановленим якісним показникам. Потребує 
постійної допомоги і контролю в дотриманні 
правил охорони праці.
Кваліфікація не присвоюється.

3

Здобувач освіти з допомогою викладача 
розпізнає та відтворює окремі фрагменти 
навчального матеріалу щодо правил та 
порядку оброблення інформації із 
застосуванням програмного забезпечення, 
будови, призначення, принципів дії та 
експлуатаційних характеристик 
комп’ютерної техніки. Має фрагментарні 
знання при незначному загальному їх 
обсязі (менше половини навчального 
матеріалу). Сформовані уміння та навички 
відсутні. Неусвідомлено виконує практичні 
завдання.
Під час відповіді і виконання практичних 
робіт припускається суттєвих помилок.

3

Здобувач освіти безсистемно, на рівні 
розпізнання - з допомогою майстра виробничого 
навчання здійснює підготовку персонального 
комп’ютера до роботи; відтворює окремі 
компоненти професійних знань, що необхідні 
для оброблення інформації із застосуванням 
програмного забезпечення на комп’ютері: 
виконує прості операції введення, редагування та 
форматування тексту у текстовому процесорі, 
обчислення даних в електронних таблицях; 
оформлення та збереження документів на різних 
носіях інформації та роздрук. Результат 
виконаної роботи не відповідає встановленим 
якісним показникам.
Потребує допомоги і контролю в дотриманні 
правил охорони праці.
Кваліфікація не присвоюється.

II рівень - СЕРЕДНІЙ
Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка

Характеоистика рівня: здобувач освіти на рівні 
запам’ятовування без достатнього розуміння 
відповідає навчальний матеріал та виконує 
практичні завдання у неповному обсязі, з 
частковою допомогою викладача. Недостатньо 
обґрунтовано аналізує і порівнює інформацію. 
Неусвідомлено користується технічною 
документацією. Під час відповіді і виконання 
практичних завдань припускається помилок, що 
самостійно не може виправити.

Характеристика рівня: здобувач освіти без достатнього 
розуміння відтворює компоненти професійних знань та 
недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і 
технологічні операції. 3 частковою допомогою майстра 
виробничого навчання (керівника виробничої практики) 
організовує робоче місце, планує виробничі дії та 
виконує навчально-виробниче або контрольне завдання 
з оброблення інформації із застосуванням програмного 
забезпечення на комп’ютері. Під час виконання роботи 
припускається помилок, що самостійно не може 
виправити. Результат виконаної роботи відповідає рівню 
кваліфікації та ступеню нижче обумовленого 
кваліфікаційною характеристикою відповідної професії, 
певного ступеня професійної (професійно-технічної) 
освіти та встановленим якісним показникам на даний 
період навчання.

бали Критерії оцінювання навчальних досягнень бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
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Здобувач освіти на рівні 
запам’ятовування, без розуміння відтворює 
навчальний матеріал щодо підготовки 
персонального комп’ютера до роботи; 
оброблення інформації із застосуванням 
програмного забезпечення в різних 
програмних середовищах; складу та 
інсталяційних особливостей операційних 
систем. Значну (більше половини) частину

4

Здобувач освіти без достатнього розуміння 
відтворює окремі компоненти професійних знань 
й компетентностей та недостатньо усвідомлено 
виконує основні прийоми і технологічні операції, 
повторює за зразком окремі операції з 
оброблення інформації із застосуванням 
програмного забезпечення у текстових 
процесорах, електронних таблицях, 
форматування її у вигляд, необхідний для



навчального матеріалу може відтворити 
репродуктивно та з допомогою викладача 
виконати просте навчальне завдання.
Під час відповіді і виконання практичних 
робіт припускається значної кількості 
помилок, що самостійно виправити не 
може.

подальшого використання; здійснює підготовку 
персонального комп’ютера до роботи та 
інсталяції операційних систем.
Під час виконання роботи припускається 
помилок в організації робочого місця, 
плануванні виробничих дій, прийомах та 
технологічній послідовності виконання 
виробничих дій, ці помилки самостійно 
виправити не може.
Результат відповідає мінімальним якісним 
показникам. В окремих випадках потребує 
допомоги і контролю в дотриманні правил 
охорони праці.
Кваліфікація присвоюється, але потребує 
подальшого вдосконалення у процесі роботи або 
навчання.

5

Здобувач освіти на рівні запам’ятовування 
без достатнього розуміння відтворює 
основні елементи навчального матеріалу 
щодо підготовки персонального 
комп’ютера до роботи; оброблення 
інформації із застосуванням програмного 
забезпечення в різних програмних 
середовищах; складу та інсталяційних 
особливостей операційних систем. Значну 
(більше половини) частину навчального 
матеріалу може відтворити з елементами 
логічних зв’язків; має стійкі навички 
виконання елементарних дій з 
опрацювання даних на комп'ютері; 
частково аналізує та обґрунтовує свою 
відповідь; з помилками й неточностями дає 
визначення основних понять; виконує 
практичні завдання з частковою 
допомогою викладача.
Під час відповіді і виконання практичних 
робіт припускається помилок, що 
самостійно виправити не може.
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Здобувач освіти з допомогою майстра 
виробничого навчання відтворює на рівні 
розпізнання ' окремі знання т а ' професійні 
компетентності з оброблення різних видів 
інформації у середовищах текстового процесора, 
електронних таблиць, баз даних та електронних 
презентацій на персональному комп’ютері, 
форматування електронних документів у вигляд, 
необхідний для подальшого використання. 
Неусвідомлено застосовує прийоми контролю та 
самоконтролю якості виконаної роботи. 
Допускає помилки у технологічній 
послідовності процесів, виконанні основних 
прийомів, які самостійно виправити не може. 
Результат відповідає низькому рівню 
встановлених якісних показників. В окремих 
випадках потребує допомоги і контролю в 
дотриманні правил охорони праці.
Кваліфікація присвоюється, але потребує 
подальшого вдосконалення у процесі роботи або 
навчання.

6

Здобувач освіти без достатнього 
розуміння відтворює основний навчальний 
матеріал щодо підготовки персонального 
комп’ютера до роботи та підключення 
периферійного обладнання; оброблення 
інформації із застосуванням програмного 
забезпечення в різних програмних 
середовищах; складу та інсталяційних 
особливостей операційних систем. Значну 
(більше половини) частину навчального 
матеріалу може відтворити самостійно з 
елементами логічних зв'язків, робити певні 
узагальнення; має навички виконання 
елементарних дій з опрацювання даних на 
комп'ютері. Виконує практичні завдання з 
частковою допомогою викладача. Вміє за 
зразком виконувати просте навчальне 
завдання, знає будову, призначення та 
основні характеристики засобів 
комп’ютерних інформаційних систем. 3 
окремими помилками дає визначення 
основних понять, може частково 
аналізувати навчальний матеріал, 
порівнювати і робити висновки.
Під час відповіді і виконання практичних
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Здобувач освіти без достатнього розуміння 
відтворює значну кількість компонентів 
професійних знань, з консультативною 
допомогою майстра виробничого навчання 
виконує прийоми і технологічні операції 3 
оброблення різних видів інформації у 
середовищах текстового процесора, електронних 
таблиць, баз даних, електронних презентацій, 
анімаційних зображень, растрової та векторної 
графіки; підключення та обслуговування 
периферійного обладнання.
Неусвідомлено застосовує прийоми контролю та 
самоконтролю якості виконаної роботи. Під час 
виконання роботи припускається помилок, що 
може виправити з допомогою майстра 
виробничого навчання. Результат відповідає 
низькому рівню встановлених якісних 
показників. В окремих випадках потребує 
консультативної допомоги в дотриманні правил 
охорони праці.
Кваліфікація присвоюється, але потребує 
подальшого вдосконалення у процесі роботи або 
навчання.



робіт припускається помилок, що може 
частково виправити.

III рівень - ДОСТАТНІЙ
Професійно-теоретична підготовка Проф есійн о-практ ичнап ідготовка

Характеристика рівня: здобувай освіти самостійно 
з розумінням відтворює основний навчальний 
матеріал та застосовує його під час виконання 
практичних завдань у стандартних ситуаціях. Дає 
визначення основних понять, аналізує, порівнює 
інформацію і робить висновки. Відповідь 
здобувана освіти в цілому правильна, логічна та 
достатньо обґрунтована. Виконує практичні 
завдання за типовим алгоритмом (послідовність 
дій). Можлива консультативна допомога 
викладача. Достатньо усвідомлено користується 
довідковою інформацією, технічною 
документацією.
Під час відповіді та виконання практичних 
завдань припускається несуттєвих помилок, що 
може виправити.

Характеристика рівня: здобувач освіти з розумінням 
відтворює основні професійні знання та правильно 
виконує основні прийоми і технологічні операції, що 
необхідні для даної роботи. Самостійно організовує 
робоче місце, планує робочі дії та в цілому правильно 
виконує навчально-виробниче або контрольне завдання 
за типовим алгоритмом в межах встановлених норм 
часу. Достатньо усвідомлено користується технічною 
документацією. Під час виконання роботи 
припускається несуттєвих помилок, що може виправити. 
Дотримується правил охорони праці. Результат 
виконаної роботи відповідає вимогам кваліфікаційної 
характеристики відповідної професії певного ступеня 
професійної (професійно-технічної) _ освіти та 
встановленим якісним показникам на даний період 
навчання.

бали Критерії оцінювання навчальних досягнень бали Критерії оцінювання навчальних досягнень

7

Здобувач освіти самостійно з розумінням 
відтворює суть технологічного процесу 
підготовки персонального комп’ютера до 
роботи, підключення периферійного 
обладнання; оброблення інформації; 
встановлення операційних систем та 
драйверів пристроїв; налагодження 
програмного забезпечення для роботи 
периферійних пристроїв; роботи з 
програмним забезпеченням; дає 
визначення основних понять етики, 
організації праці і управління, трудового 
права; аналізує, порівнює, робить 
висновки. Значну (більше половини) 
частину навчального матеріалу може 
відтворити з елементами логічних зв'язків; 
вміє наводити окремі власні приклади на 
підтвердження певних думок.
Відповідь здобувана освіти у цілому повна, 
правильна, логічна, але містить неточності 
та не повністю усвідомлена. 3 частковою 
допомогою викладача знаходить відповіді 
на питання, виконує практичні завдання за 
типовим алгоритмом.
Під час відповіді і виконання практичних 
робіт припускається несуттєвих помилок, 
які частково виправляє.

7

Здобувач освіти з розумінням відтворює 
професійні знання та правильно виконує 
основні прийоми та технологічні операції з 
оброблення різних видів інформації з) 
середовищах текстового процесора, електронних 
таблиць, баз даних, електронних презентацій, 
анімаційних зображень, растрової та векторної 
графіки. Здійснює автоматичну обробку 
документів; встановлює, налагоджує та 
забезпечує роботу окремих компонентів та 
конфігурацій операційних систем; виконує 
підключення та обслуговування периферійних 
пристроїв.
Застосовує основні прийоми самоконтролю та 
контролю якості робіт.
Під час виконання роботи припускається 
несуттєвих помилок і неточностей, що частково 
може виправити. Результат не повністю 
відповідає встановленим якісним показникам 
запланованого рівня кваліфікації.
Дотримується правил охорони праці. 
Кваліфікація присвоюється, але потребує 
подальшого вдосконалення у процесі роботи або 
навчання.

8

Здобувач освіти самостійно з розумінням 
відтворює навчальний матеріал щодо 
виконання технологічного процесу 
підготовки персонального комп’ютера до 
роботи, підключення периферійного 
обладнання; оброблення інформації; 
встановлення та обслуговування 
операційних систем; встановлення 
драйверів пристроїв; налагодження 
програмного забезпечення для роботи 
периферійних пристроїв; роботи з 
програмним забезпеченням; призначення 
та основні характеристики засобів 
комп’ютерних інформаційних систем; дає

8

Здобувач освіти з розумінням відтворює основні 
професійні знання, правильно виконує основні 
прийоми і технологічні операції з оброблення 
різних видів інформації у середовищах 
текстового процесора, електронних таблиць, баз 
даних, електронних презентацій, анімаційних 
зображень, растрової та векторної графіки. 
Здійснює автоматичну обробку документів; 
встановлює, налагоджує та забезпечує роботу 
окремих компонентів та конфігурацій 
операційних систем; підключає різні види 
периферійних пристроїв до комп’ютера; виконує 
пошук та встановлення драйверів; підтримує у 
належному стані окремі вузли апаратури з



визначення основних понять етики, 
організації праці і управління, трудового 
права.
Відповідь здобувана освіти в цілому 
правильна, повна, логічна, містить аналіз, 
узагальнення навчального матеріалу. 
Усвідомлено користується різними видами 
інформації. 3 частковою допомогою 
викладача знаходить відповіді на питання, 
виконує практичні завдання за типовим 
алгоритмом.
Під час відповіді і виконання практичних 
робіт припускається несуттєвих помилок, 
що частково виправляє.

обробки інформації та програмного 
забезпечення; здійснює налагодження мережевих 
систем; створює вебсторінки. Достатньо 
усвідомлено користується технічною 
документацією. Застосовує основні прийоми 
самоконтролю та контролю якості робіт. 
Припускається несуттєвих помилок у виконанні 
роботи, що може виправити. Дотримується 
правил охорони праці. Результат не повністю 
відповідає встановленим якісним показникам 
запланованого рівня кваліфікації.
Кваліфікація присвоюється.
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Здобувач освіти знає та з розумінням 
відтворює суть технологічного процесу 
підготовки персонального комп’ютера до 
роботи, підключення периферійного 
обладнання; оброблення різних видів 
інформації; встановлення операційних 
систем та драйверів пристроїв; 
налагодження програмного забезпечення 
для роботи периферійних пристроїв; 
роботи з програмним забезпеченням; знає 
будову, призначення та основні 
характеристики засобів комп’ютерних 
інформаційних систем; знає загальні 
правила налагодження мережевих систем; 
засоби захисту інформації; дає визначення 
основних понять етики, організації праці і 
управління, трудового права; аналізує, 
порівнює, робить висновки.
Відповідь здобувана освіти в цілому 
правильна, логічна і достатньо 
обґрунтована, містить аналіз, 
узагальнення навчального матеріалу. 
Значну (більше половини) частину 
навчального матеріалу може відтворити з 
елементами логічних зв'язків; вміє 
наводити власні приклади на 
підтвердження певних думок. Усвідомлено 
користується отриманою інформацією, 
професійною літературою.
Під час відповіді та виконання практичних 
завдань припускається несуттєвих 
помилок, що може виправити.
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Здобувач освіти володіє основними 
професійними знаннями та вміннями роботи з 
програмним забезпеченням, самостійно та в 
цілому правильно виконує переважну більшість 
прийомів і технологічних операцій 3 оброблення 
різних видів інформації у середовищах 
текстового процесора, електронних таблиць, баз 
даних, електронних презентацій, анімаційних 
зображень, растрової та векторної графіки; 
створення вебсторінок; налагодження 
мережевих систем; виявлення і . усунення 
несправностей у роботі складових комп'ютера; 
захисту інформації на комп’ютерному 
обладнанні та у локальних мережах. Здійснює 
автоматичну обробку документів; встановлює, 
налагоджує та забезпечує роботу окремих 
компонентів та конфігурацій операційних 
систем; підключає різні види периферійних 
пристроїв до комп’ютера; виконує пошук та 
встановлення драйверів; підтримує у належному 
стані окремі вузли апаратури з обробки 
інформації та програмного забезпечення.
Роботи виконує за типовим алгоритмом у межах 
встановлених норм часу. Застосовує основні 
прийоми самоконтролю та контролю якості 
робіт.
Під час виконання роботи припускається 
несуттєвих помилок, що самостійно виправляє. 
Результат відповідає якісним показникам, що 
передбачені рівнем кваліфікації. Дотримується 
правил охорони праці.
Кваліфікація присвоюється.

IV рівень - ВИСОКИМ
Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка

Характеристика рівня: здобувач освіти володіє 
глибокими, міцними, узагальненими, системними 
знаннями навчального матеріалу в повному обсязі 
та здатний їх ефективно використовувати для 
виконання всіх передбачених навчальною 
програмою практичних завдань. Відповідь 
здобувана освіти повна, правильна, логічна, 
містить аналіз, систематизацію, узагальнення. 
Вміє самостійно знаходити і користуватися 
джерелами інформації, оцінювати отриману 
інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 
міжпредметні зв’язки, робить аргументовані 
висновки. Здобувач освіти правильно і 
усвідомлено застосовує всі види технічної

Характеристика рівня: здобувач освіти володіє 
професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, 
правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні 
операції, що необхідні для виконання даної роботи в 
межах навчальної програми та встановлених норм часу. 
Самостійно, в повному обсязі, виконує навчально- 
виробниче або контрольне завдання у відповідності до 
вимог технічної документації, що передбачена 
навчальною програмою. Вміє обирати оптимальний 
варіант виконання навчально-виробничого 
(контрольного) завдання. Зразково дотримується 
принципів ощадливого використання матеріалів та 
інших ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовує всі 
прийоми самоконтролю виробничих дій та методи



документації в межах навчальної програми. 
Самостійно, правильно, в повному обсязі, виконує 
практичні завдання як з використанням типового 
алгоритму, так і за самостійно складеним планом. 
Під час відповіді та виконання практичних 
завдань приспускається неточностей, що 
самостійно виявляє та виправляє. Проявляє 
пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, 
нової техніки і технологій.

контролю якості роботи. Опанував основи професійної 
культури та проявляє прагнення і здатність до 
продуктивної та творчої співпраці в колективі.
В процесі роботи може припуститися неточностей, що 
самостійно виявляє та виправляє. Результат виконаної 
роботи повністю відповідає рівню кваліфікації, який 
обумовлений кваліфікаційною характеристикою з 
відповідної професії певного ступеня професійної 
(професійно-технічної) освіти та встановленим якісним 
показникам або може відповідати вищому 
кваліфікаційному рівню ніж запланований.
Забезпечує високий рівень організації праці та 
дотримання правил охорони праці.

бали Критерії оцінювання навчальних досягнень бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
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Здобувач освіти вміє усвідомлено 
засвоювати нову інформацію, володіє 
міцними знаннями навчального матеріалу 
та здатний їх правильно використовувати 
для підготовки персонального комп’ютера 
до роботи та підключення периферійного 
обладнання; виконання технологічних 
операцій з оброблення різних видів 
інформації; обслуговування операційних 
систем; встановлення драйверів пристроїв. 
Знає будову, призначення та основні 
характеристики засобів комп’ютерних 
інформаційних систем; роботу з 
периферійними пристроями, програмним 
забезпеченням для налаштування різних 
видів периферійних пристроїв та їх 
підключення до локальної мережі; засоби 
захисту інформації; визначає типи 
комп’ютерних мереж; принципи адресації 
в комп’ютерних мережах, протоколи 
комп’ютерних мереж; дає визначення 
основних понять етики, організації праці і 
управління, трудового права; аналізує, 
порівнює, робить висновки.
Демонструє володіння знаннями 
навчального теоретичного матеріалу в 
достатньому обсязі (з використанням 
професійної термінології) та здатен 
ефективно застосовувати їх для виконання 
практичних професійних завдань.
Вміє планувати особисту навчальну 
діяльність, оцінювати результати власної 
практичної роботи, використовує набуті 
знання і вміння у нестандартних ситуаціях. 
Відповідь здобувана освіти повна, 
правильна, логічна, містить аналіз, 
систематизацію і узагальнення 
навчального матеріалу. Встановлює 
причинно-наслідкові та міжпредметні 
зв’язки, робить аргументовані висновки з 
незначною консультацією викладача. Вміє 
самостійно користуватися джерелами 
інформації. Проявляє пізнавально-творчий 
інтерес до професії, сучасних тенденцій її 
розвитку.
Під час відповіді та виконання практичних 
завдань припускається окремих 
неточностей в основних питаннях 
навчального матеріалу, що може
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Здобувач освіти володіє основними 
професійними знаннями та компетенціями в 
обсязі, що передбачений навчальною програмою, 
та самостійно, правильно, впевнено в межах 
навчальної програми та встановлених норм часу 
виконує прийоми і технологічні операції 3 
оброблення різних видів інформації у 
середовищах текстового процесора, електронних 
таблиць, баз даних, електронних презентацій, 
анімаційних зображень, растрової та векторної 
графіки; аудіо та відео інформації; "створення 
вебсторінок; встановлення, налагодження та 
забезпечення роботи окремих компонентів та 
конфігурацій операційних систем; підключення 
та обслуговування периферійного обладнання^ 
встановлення на персональний комп’ютер 
антивірусних програм, програмних оболонок, 
архіваторів та роботи з ними; підтримує у 
належному стані окремі вузли апаратури з 
обробки інформації та програмного 
забезпечення; обирає засоби захисту інформації 
на комп’ютерному обладнанні та у локальних 
мережах; створює та оформлює публікації; 
розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет. 
Самостійно в повному обсязі виконує пробну 
кваліфікаційну роботу за типовим алгоритмом у 
межах установлених норм часу. Виявляє 
елементи професійної культури і здатність до 
продуктивної творчої співпраці в колективі. 
Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми 
самоконтролю виробничих дій та методи 
контролю якості роботи. В процесі роботи може 
припускатися окремих неточностей у виконанні 
незначні неточності, що самостійно виправляє. 
Результат виконаної роботи в цілому відповідає 
встановленим якісним показникам. Раціонально 
організовує робоче місце, планує виробничі дії 
та дотримується правил охорони праці. 
Кваліфікація присвоюється.



виправити самостійно.

11

Здобувач освіти володіє узагальненими 
знаннями щодо оброблення інформації, 
роботи з програмним забезпеченням, 
засобів комп’ютерних інформаційних 
систем, периферійних пристроїв, 
обслуговування операційних систем, 
встановлення драйверів пристроїв, 
налаштування різних видів периферійних 
пристроїв та їх підключення до локальної 
мережі; визначає типи комп’ютерних 
мереж; принципи адресації в 
комп’ютерних мережах, протоколи 
комп’ютерних мереж та мережі Інтернет; 
видів доступу та підключення до 
Інтернету; засоби захисту інформації; дає 
визначення основних понять етики, 
організації праці і управління, трудового 
права; аналізує, порівнює, робить 
висновки.
Відповідь здобувана освіти повна, 
правильна, логічна і містить аналіз, 
систематизацію, узагальнення навчального 
матеріалу. Вміє самостійно користуватися 
джерелами інформації, професійною 
літературою, оцінювати отриману 
інформацію. Встановлює причинно- 
наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить 
аргументовані висновки. Правильно і 
усвідомлено використовує отримані 
знання. Практичні завдання виконує 
правильно у повному обсязі як з 
використанням типового алгоритму, так і 
за самостійно розробленим алгоритмом. 
Проявляє пізнавально-творчий інтерес до 
професії, до інновацій у діяльності.
Під час відповіді та виконання практичних 
завдань припускається незначних 
неточностей, що самостійно виявляє та 
виправляє.

11

Здобувач освіти володіє основними 
професійними знаннями та компетенціями в 
повному обсязі та самостійно, правильно, 
впевнено виконує всі прийоми, технологічні 
операції, що необхідні для оброблення різних 
видів інформації у середовищах текстового 
процесора, електронних таблиць, баз даних, 
електронних презентацій, анімаційних 
зображень, растрової та векторної графіки; аудіо 
та відео інформації; створення вебсторінок; 
встановлення, налагодження та забезпечення 
роботи окремих компонентів та конфігурацій 
операційних систем; підключення та 
обслуговування периферійного обладнання; 
встановлення на персональний комп’ютер 
антивірусних програм, програмних оболонок, 
архіваторів та роботи з ними; підтримує у 
належному стані окремі вузли апаратури з 
обробки інформації та програмного 
забезпечення; обирає засоби захисту інформації 
на комп’ютерному обладнанні та у локальних 
мережах; створює та оформлює публікації; 
розміщує відповідні матеріали у мережі 
Інтернет; вміє аналізувати якість окремих послуг 
компаній, які організовують і забезпечують 
доступ користувачів до мережі Інтернет. Вміє 
самостійно обирати оптимальний варіант своєї 
роботи. Правильно і усвідомлено застосовує всі 
прийоми самоконтролю та контролю якості 
роботи.
Опанував основи професійної культури і виявляє 
здатність до продуктивної творчої співпраці в 
колективі. В процесі роботи припускається 
незначних неточностей, що самостійно виявляє і 
виправляє. Забезпечує високий рівень організації 
праці та дотримання правил охорони праці. 
Результат виконаної роботи відповідає 
встановленим якісним показникам.
Кваліфікація присвоюється.

12

Здобувач освіти володіє системними 
знаннями щодо оброблення інформації, 
роботи з програмним забезпеченням, 
засобів комп’ютерних інформаційних 
систем, периферійних пристроїв, 
обслуговування операційних систем, 
встановлення драйверів пристроїв, 
налаштування різних видів периферійних 
пристроїв та їх підключення до локальної 
мережі; типів комп’ютерних мереж; 
принципів адресації в комп’ютерних 
мережах, протоколів комп’ютерних мереж 
та мережі Інтернет; видів доступу та 
підключення до Інтернету; методів 
адаптації та просування веб-сайту; засобів 
захисту інформації; дає визначення 
основних понять етики, організації праці і 
управління, трудового права; аналізує, 
порівнює, робить висновки.
Відповідь здобувана освіти повна, 
правильна, логічна, містить аналіз, 
систематизацію, узагальнення навчального

12

Здобувач освіти володіє системними 
професійними знаннями та професійними 
компетенціями в повному обсязі та бездоганно 
виконує всі прийоми і технологічні операції що 
необхідні для оброблення різних видів 
інформації у середовищах текстового процесора, 
електронних таблиць, баз даних, електронних 
презентацій, анімаційних зображень, растрової та 
векторної графіки; аудіо та відео інформації; 
створення вебсторінок; встановлення, 
налагодження та забезпечення роботи окремих 
компонентів та конфігурацій операційних 
систем; підключення та обслуговування 
периферійного обладнання; встановлення на 
персональний комп’ютер антивірусних програм, 
програмних оболонок, архіваторів та роботи з 
ними; підтримує у належному стані окремі вузли 
апаратури з обробки інформації та програмного 
забезпечення; обирає засоби захисту інформації
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матеріалу.
Здобувач освіти вміє самостійно знаходити 
відповіді на поставлені питання, 
встановлювати причинно-наслідкові та 
міжпредметні зв'язки, вміло робить 
аргументовані висновки; вільно оперує 
фактами і знаннями з різних навчальних 
предметів, знає встановлену послідовність 
технологічних процесів. Правильно і 
усвідомлено використовує отримані знання 
в межах навчальної програми, вміє 
виконувати завдання, не передбачені 
навчальною програмою. Бездоганно 
виконує практичні завдання як з 
використанням типового алгоритму, так і 
за самостійно розробленим алгоритмом. 
Виявляє пізнавально-творчий інтерес до 
обраної професії, нової техніки, нових 
технологій та інновацій у сфері діяльності. 
Помилки у відповіді відсутні.

на комп’ютерному обладнанні та у локальних 
мережах; створює та оформлює публікації; 
розміщує відповідні матеріали у мережі 
Інтернет; вміє аналізувати якість окремих послуг 
компаній, які організовують і забезпечують 
доступ користувачів до мережі Інтернет; 
супроводження та просування веб-сайту. 
Самостійно виконує усі завдання та обирає 
оптимальний варіант їх виконання. Впевнено і 
усвідомлено застосовує всі прийоми 
самоконтролю виробничих дій та контролю 
якості виконаної роботи. Опанував у повному 
обсязі основи професійної культури та проявляє 
прагнення й здатність до продуктивної і творчої 
співпраці в колективі. Досконало володіє усіма 
прийомами виконання завдань. Результат роботи 
відповідає встановленим якісним показникам або 
може бути ще краще. Забезпечує високий рівень 
організації праці і робочого місця, зразково 
дотримується правил охорони праці.
Кваліфікація присвоюється.

Розробники:

ВОЗНЕНКО Людмила, викладач професійно-теоретичної підготовки, викладач-методист 

ОВЧАРЕНКО Олександр, майстер виробничого навчання

Щ ■
Розглянуто та схвалено 
Протокол засідання методичної 
комісії інформаційних технологій

22 лютого 2022


