
 

 
 

 

 



1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 

 Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації для здобувачів 

другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми  «Початкова 

освіта та інформатика» містить основні й найбільш важливі в ідейно-

теоретичному та практичному відношенні питання з курсів «Безпека 

інформаційних систем», «Застосування комп’ютерних технологій в 

освітньому процесі початкової школи» та «Елементи структурного 

програмування». 

Фахівець початкового навчання з високим рівнем сформованості 

інформаційної компетенції повинен: 

 уміти проектувати структуру освітнього процесу з інформатики при 

організації колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів на базі 

використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

 уміти проводити уроки з інформатики різних типів, виховні заходи, 

шкільні предметні олімпіади з програмування, інформатики та ІКТ; 

 уміти розробляти і впроваджувати комп’ютерно-орієнтовані навчальні 

системи та використовувати існуючі;  

 застосовувати методи захисту інформації у комп’ютерних мережах; 

 використовувати програмування під час розроблення проектів; 

 розв’язувати широке коло проблем і задач в професійній діяльності 

шляхом розуміння фундаментальних основ інформатичних дисциплін; 

 бути здатним до систематичного професійного вдосконалення, до 

здійснення професійної діяльності в інформаційному суспільстві. 

  Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації відповідно передбачає 

розкриття основних теоретичних знань з безпеки інформаційних систем, 

структурного програмування,  методичних та практичних вмінь раціонально 

та ефективно використовувати комп’ютерні технології в освітньому процесі 

початкової школи та уміння аргументувати свої відповіді.  

Структура білету 

Кожен з білетів, затверджених кафедрою математики, інформатики та 

методики їх викладання у початковій школі, містить три завдання: 

перше завдання – теоретичне питання, що охоплює усі розділи з курсу 

«Безпека інформаційних систем»; максимальна кількість балів – 30; 

друге завдання – теоретичне питання, що охоплює усі розділи з курсу 

«Застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі початкової 

школи»; максимальна кількість балів – 30; 

третє завдання – містить теоретичне питання, що охоплює усі розділи з 

курсу «Елементи структурного програмування» та завдання практичного 

характеру на складання блок-схеми та відповідної програми на мові Turbo 

Pascal; максимальна кількість балів – 40. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Безпека інформаційних систем 

 

Основні міжнародні стандарти інформаційної безпеки. 

Відомі міжнародні стандарти інформаційної безпеки. 

Критерії оцінки захищеності інформації у комп'ютерних системах від 

несанкціонованого доступу, введені в дію в Україні. 

Історичні аспекти виникнення та розвитку інформаційної безпеки. 

Інформація. 

Організаційні заходи захисту інформації. 

Проблеми забезпечення безпеки інформаційних систем, її актуальність.  

Поняття загрози. Загрози  цілісності (знищення, модифікація). Загрози 

доступності  (блокування, знищення). Загрози конфіденційності 

(несанкціонований доступ,витік, розголошення). 

Класифікація методів захисту інформації від випадкових загроз. 

Види захисту інформації: технічний, інженерний, криптографічний, 

організаційний. 

Класифікація загроз інформаційної безпеки. Типи загроз (компрометація, 

розкриття конфіденційних даних, несанкціоноване використання ресурсів, 

відмова в обслуговуванні тощо). 

Методи захисту інформації. 

Способи захисту інформації. 

Основні сервіси безпеки: ідентифікація та аутентифікація, управління 

доступом, протоколювання й аудит.  

Криптографічне перетворення інформації. Історія криптографії; найпростіші 

шифри та їх властивості. Принципи побудови криптографічних алгоритмів 

Електронний цифровий підпис.  

Контроль цілісності; екранування; аналіз захищеності, забезпечення 

безпечного відновлення. 

Загальна модель захищеної системи. Архітектура Ельбрус. 

Програмні засоби для безпечного для усунення загроз.  

Заходи з послаблення  деструктивного впливу атак. 

Загрози з використанням електронної пошти (e-mail). 

Загрози при використанні телефонного зв’язку. 

Шифр простої заміни, його переваги і недоліки. 

Методи та засоби протидії соціотехнічним атакам і захисту від них. 

Засоби та заходи фізичного захисту інформації з обмеженим доступом. 

Засоби та заходи технічного захисту інформації з обмеженим доступом . 

Тестування системи захисту інформації на проникнення. 

Віруси в соціальних мережах. 

Типи антивірусних засобів та принципи їх роботи. 
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2.2. Застосування комп’ютерних технологій  

в освітньому процесі початкової школи 

Типові програмні засоби, призначені для використання у початковій 

школі, їх дидактичні можливості:  

Програма “Комп'ютерна азбука”; 

Комплект програм Gcompris; 

Комплект “Світ Інформатики”.  

Метод проектів. Поняття проекту, його структура. Типи і види проектів. 

Основні етапи розробки проекту. Використання різноманітних програмних 

засобів для виконання проектів.  

Ознайомлення з програмним середовищем Scratch. Елементи вікна 

середовища програмування.  

Спрайти. Різновиди команд. Структура та складові скриптів – програм, 

записаних мовою Scratch.  

Поняття анімації. Команди руху та виду. Сховище проектів. Реалізація 

алгоритмічних конструкцій Scratch.  

Команди розгалуження. Команда повторення та її різновиди. Вкладені 

цикли. Програмована побудова графічних зображень. Команди малювання.  

Створення проектів з програмованим побудовою зображень на сцені 

шляхом переміщенням спрайтів. Алгоритми сортування списків.  

Музика в Scratch. Методичні особливості складання програм у 

середовищі Scratch молодшими школярами.  

 

2.3 Елементи структурного програмування 

 Поняття про мови програмування, інтерпретацію та компіляцію 

програм, системи та середовища програмування. Етапи роботи користувача 

середовища Turbo Pascal. Основні поняття мови Turbo Pascal. Структура 

Pascal-програми. Типи даних. Правила утворення та обчислення 

арифметичних виразів. Застосування логічних виразів. Обробка даних 

символьного типу. Класифікація операторів мови Turbo Pascal. Створення і 

налагодження лінійних програм на мові Turbo Pascal. Програми з 

розгалуженнями, оператором вибору. Циклічні програми. Табулювання 

функцій і пошук даних. Визначення середнього, максимального і 

мінімального значень. Побудова таблиць і дослідження послідовностей. 

Рекурентні формули. Підпрограми-процедури. Процедури з параметрами. 

Підпрограми-функції. Рекурсивні функції та процедури. Масиви даних. 

Одновимірні і двовимірні масиви. Типові програми опрацювання масивів: 

уведення та виведення масиву; пошук елемента масиву із певними 

властивостями; знаходження суми елементів масиву; основні способи 

упорядкування масивів. 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерієм успішного складання здобувачем кваліфікаційного екзамену 

зі спеціалізації є досягнення ним мінімальної кількості балів за кожну 
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заплановану складову результатів навчання з навчальних дисциплін «Безпека 

інформаційних систем», «Застосування комп’ютерних технологій в 

освітньому процесі початкової школи» та «Елементи структурного 

програмування. 

При оцінюванні знань, умінь та навичок студентів враховуються: 

1) наявність і характер засвоєння знань (рівень усвідомлення, міцність 

запам’ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань (логіка мислення, аргументація, 

послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими методами, прийомами методики, 

сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 

4) грамотність та логічність відповіді на поставлені запитання. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 Безпека інформаційних систем: 

1. Бабак В.Д., Козловський В.В., Хорошко В.О., Чирков Д.В. Підготовка фахівців із 

захисту інформації в Україні // Захист інформації. – 2001. – № 4. 

2. Арістова I. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / МВС 

України, Ун-т внут. справ, за заг. ред. О.М. Бандурки – X., 2000. – 366 с. 

3. Богуш В.М., Кривуца В.Г., Кудін А.М. Інформаційна безпека: Термінологічний 

навчальний довідник / За ред. Кривуци В.Г. – Київ : ООО "Д.В.К.", 2004. – 508 с. 

4. Бурячок В.Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / 

[В.Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа]; за заг. ред. д-ра техн. наук, 

професора В.Б. Толубка. – К.: ДУТ, 2015. – 288 с. 

5. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Засади національної безпеки України: Підручник. – К.: 

Інтертехнологія, 2009. – 272 с. 

6. Грайворонський М.В., Новіков О.М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем. – 

К.: Видавнича група ВНУ, 2009. – 608 с. 

7. Дронь М.М., Малайчук В.П., Петренко О.М. Основи теорії захисту інформації: Навч. 

посібник. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – 312 с. 

8. Інформаційна боротьба: теоретичні та воєнно-прикладні аспекти: Навчальний 

посібник. / Рось А.О., Явтушенко А.М., Жарков Я.М. та ін. / За ред. В.Б. Толубка. – К.: 

НАОУ, 2003. – 218 с. 

9. Кавун С.В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник. / С.В. Кавун,  В.В. Носов, 

О.В. Манжай. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 352 с. 

10. Кормич В.А. Інформаційна безпека України: організаційно-правові основи: Навч. 

посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с. 

11. Остроухов В.В. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти). Підручник / 

[Остроухов В.В., Петрик В.М., Присяжнюк М.М. та ін. ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша]. – К. 

: КНТ, 2010. – 776 с. 

12. Рибальський О.В., Хахановський В.Г., Кудінов В.А. Основи інформаційної безпеки та 

технічного захисту інформації.  Посібник для курсантів ВНЗ МВС України. – К.: Вид. 

Національної академії внутріш. справ , 2012 .  – 104 с. 
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 Застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі початкової 

школи: 

 

1. Андрусич Олексій. Комп’ютерна підтримка курсу "Сходинки до інформатики": 

зроблено перший крок//Інформатика та інформаційні технології в навчальних 

закладах. –2006. –№ 1.  – С. 109-116. 

2. Жалдак М.І. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному 

університеті // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Випуск 9. Науковий 

часопис. – Київ.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2005. – С. 3-14 

3. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі 

навчальних дисциплін початкової школи / О.Кивлюк // Початкова школа. – 2004. – № 

4. – С.34-35. 

4. Кондратюк О. Інноваційні технології в початковій школі / О.Кондратюк. – К.: 

Шкільний світ, 2008. – 250 с. 

5. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н.В.Морзе. – К.: 

Видавнича група BHV, 2008. – 352 с. 

6. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І.Пометун, 

Л.В.Пироженко. – К.: А. С. К., 2006. – 192 с. 

7. Пономаренко Л.В. Використання інформаційних технологій у практиці роботи 

початкової школи / Л.В.Пономаренко. – Х.: Основа, 2010. – 156 с. 

8.  Ф.М.Рівкінд, Г.В.Ломаковська, С.Я.Колесніков, Й.ЯРивкінд "Сходинки до  

інформатики, 2 клас" / ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2008. – 64 с.  

9. Бібік Г.В. Досвід інтеграції уроків математики й інформатики / Г.В.Бібік // Комп’ютер 

в школі та сім’ї. – 2004. – № 5. – С. 15 – 17. 

10. Брикайло Л. Ф.  Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л. Ф.  Брикайло. – 

К. Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. – 266 с.  

11. Буйницька  О.П.  Інформаційні  технології  та  технічні  засоби  навчання :  навч. посіб. 

/  О. П. Буйницька. – К. Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

12. Власенко С.В. Нестандартні форми проведення уроків з інформатики / С.В. Власенко // 

Комп`ютер у школі та сім`ї. – 2004. – № 5. – С.11-12. 

13. Калашнікова Н.М. Елементи гри на уроках інформатики / Н.М. Калашнікова // 

Комп`ютер у школі та сім`ї. – 2006. – № 3. – С.21-23. 

14. Куликова Т.Н. Особенности применения компьютерных обучающих программ 

умственного развития младших школьников / Т.Н. Куликова // Информатика и 

образование. – 2007. – № 1. – С. 103–151. 
 

Інформаційні ресурси: 

1. Программа  Scratch 1.4 (http://info.scratch.mit.edu/ru/Scratch_1.4_Download) 

2. Сайт программы Scratch  http://scratch.mit.edu/ 
3. Курс обучения Scratch  http://scratch-elektiv.ucoz.ru/index/vvedenie/0-15 

4. Изучаем Scratch  http://scratch.sostradanie.org/scratch_1_lesson_3.html 

5. http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/gcompris_paket_navchalnikh_program/35-1-0-

384 
6. http://teach-inf.at.ua/load/programi/rizne/ooo4kids_1_3_1_ditjachij_openoffice/18-1-0-543 

7. http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/mir_informatiki_1_2_god_obuchenija/35-1-0-

386 
8. http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/mir_informatiki_3_4_god_obuchenija/35-1-0-

386 

http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/komp_39_juterna_azbuka/35-1-0-347 
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http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/gcompris_paket_navchalnikh_program/35-1-0-384
http://teach-inf.at.ua/load/programi/rizne/ooo4kids_1_3_1_ditjachij_openoffice/18-1-0-543
http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/mir_informatiki_1_2_god_obuchenija/35-1-0-386
http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/mir_informatiki_1_2_god_obuchenija/35-1-0-386
http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/mir_informatiki_3_4_god_obuchenija/35-1-0-386
http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/mir_informatiki_3_4_god_obuchenija/35-1-0-386
http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igri/komp_39_juterna_azbuka/35-1-0-347
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 Елементи структурного програмування: 

 

1. Глинський Я. та ін. Паскаль / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – Львів: 

Деол, 2002. – 144 с. 

2. Забарна А. Основи алгоритмізації та програмування. Інтерактивні технології навчання 
на уроках / А. Забарна. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 96 с. 

3. Жалдак М.І. Елементи програмування: посібник для вчителів / М.І.Жалдак, 

Ю.С.Рамський. – К.: Радянська школа, 1976. – 207 с. 
4. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та 

програмування: Навчальний посібник / Т.П. Караванова. – Шепетівка: “ПП Шестопалов Є.А.”, 

2008. – 152 с. 

5. Корнієнко М.М. Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування: Теоретичні 
основи, приклади та завдання, практичні роботи / М.М. Корнієнко, І.Д. Іванова. – Х.: Ранок, 2009. 

– 48 с. 

6. Саволюк А.П. Основи алгоритмізації та програмування. Розробки занять / А.П. 
Саволюк. – Х. : Видавнича група «Основа», 2011. – 352 с. 

7. Следзінський І.Ф. Основи інформатики / І.Ф. Следзінський, Я.П. Василенко. – 

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с. 
8. Тулякова Н.О. Практикум програмування на мові Паскаль [Текст] : навч. посіб. / Н.О. 

Тулякова. – Суми : СумДУ, 2005. – 94 с. 

9. Федько В.В. Основи алгоритмізації та програмування / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – Х.: 

Ранок, 2003. – 192 с. 
10. Глинський Я.М. Інформатика: 10-11 класи: Навч. посіб.: У 2 ч. – Ч.1. Алгоритмізація і 

програмування. 8-ме вид. / Я.М. Глинський.  – Львів: СПД Глинський, 2008. –  256 с. 

11. Завада О.П. Алгоритмізація і програмування: Тексти лекцій / О. П. Завада. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 76 с. 

12. Комок І.В. Основи алгоритмізації та програмування / І.В. Комок // Інформатика в 

школі. – №6 (30) червень, 2011. 
13. Львов М.С. Основи алгоритмізації та програмування: Навч. посібник / М.С. Львов, 

О.В. Співаковський. – Херсон, 1997. – 122 с. 

14. Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль / В. Семотюк. – Львів: Бак, 

2000. – 248 с. 
15. Ставровський А. Програмуємо правильно / А. Ставровський, І. Скляр. – К.: Шкільний 

світ, 2007. – Ч. 1. – 128 с., Ч.2. – 128 с. 

16. Іванко О.В. Робота з масивами в Паскалі / О.В. Іванко // Інформатика в школі. – 2012. 
– № 2. – С. 35-47. 

17. Кривонос О.М. Основи програмування мовою Паскаль / О.М. Кривонос. – Житомир. : 

Полігр. центр ЖДПУ, 2000. – 48 с. 

 

 

 

 

 

 

 
 


