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пояснювальна записка

Програму розроблено

на

пiдставi Щержавних стандартiв пiдготовки

квалiфiкованого робiтника.
завдання з фаховоi iндивiдуальнот спiвбесiди складено з
дисциплiн:
Правознавство
Iнформатика та комп'ютерна TexHiKa

;

Щисциплiн професiйного спрямування.

програма для фаховот iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди

з

дисциплiни

<<Правознавства>>

Всmуп do meopii dерсrcавu i права
ПричинИ виникнеНня держави. Поняття й ознаки держави. Функцii
держави.
.Щержавний лад. Форми держави. Поняття i види соцiальних норм. Поняття та

ознаки права. Щжерела права. Система права

та iT

елементи. Система

законодавства.

Пр ав о Bidшo с uн u. пр ав о пору илення.

Юр

ud uч н

а

в

id по

в

id

альн iсm

Правовiдносини. Склад правовiдносин.

Пiдстави виникнення, змiни i

припинення правовiдносин. ПравопорушеннrI: поняття, склад, види. Юридична
вiдповiдальнiсть: поняття, пiдстави, види.

Всmуп do консmumуцiйноzо право Украiнu

Поняття основного закону держави. Структура Консти-туцii Украiни.
повноваження Конституцiйного Суду Украiъи. Правова характеристика понять

l

l

((людина>, <<особа)), ((громадянин). Громадянство УкраiЪи. Конституцiйнi права,

свободи та обов'язки людини

i

громадянина, Механiзми захисту прав та свобод
a

людини

i

громадянина в YKpaTHi. Органи державноТ влади в YKpaiHi. Мiсцеве

самоврядування в УкраiЪi.

Неповнолimнi
а d м iH i с mр а

m uв н

1,1x

i кр

як суб'екmu цuвiльнuх, сi.uейнuх,
tллt i н ш,t ь

н

uх

I]ивiльна правоздатнiстъ

i

пр

а во вid н о с

mpydoBttx,

uн

цивiльна дiсздатнiсть.

обсяг

цивiльноi

правосуб'сктностi неповнолiтнiх. Сiм'я. Шлюб. Взасмнi права й обов'язки батькiв
i дiтей. Охорона дитинства. Прийня,t,гя нароботу неповнолiтнiх. Робочий час i час

вlдпочинку неповнолlтнlх. Оплата працi. Особливостi розiрвання трудового
договору з неповнолiтнiми . Охорона працi неповнолiтнiх. Адмiнiстративнi
правопорушення. Злочини. Адмiнiстративна

та кримiнальна

вiдповiдальнiсть

неповнолiтнiх.
Свim юр шduчнuх професiй

Професiя ((юрист)). Юридичнi спецiальностi (суддi, прокурори, слiдчi,
нотарiуси, адвокати, юрисконсульти, працiвники мiлiцii).

Програма для фаховоi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди
з

дисциплiни <Iнформатика та комп'ютерна

TexHiKa>>

тема 1. Iпйоомацiя па iнйоомааiйпi пооuесц Jнйоомаuiйна сuсmема ltta
iT

cкJladoBi.

IНфОРмацiя

i

повiдомлення. Властивостi iнформацii. Види iнформацiТ.

ПОНЯТтя Про cyracHi засоби зберiгання
ПОВiДОМЛень,

й

опрацюваннjI повiдомлень. Hocii

одиницi вимiрювання eMHocTi запам'ятовуючих

СТРУктУра iнформацiйноi системи: апаратна
ВЗаеМОдiя. TexHiKa безпеки

та

пристроiв.

iнформацiйна складовi, ix

пiд час роботи на комп'ютерi. Правила пiдготовки

до роботи. Призначення та характериuг,ики пристроiв введенняВИВеДеНня Даних. OcHoBHi характеристики комп'ютера. Огляд сучасноТ
КОМП'Ютера

обчислтова,тьноi технiки. OcHoBHi галузi застосування комп'ютерiв.

Тема 2. В

сюлаd mа пDuзна чення сuсmемнuж

uх

засобiв персона,п bHozo комп' юmеDь

Операцiйна система Windows. Загальнi вiдомостi та принципи роботи.
,.щовiдковi системи. Принципи роботи з довiдковою системою. Знайомство з
клавiатурою. Використання гарячих клавiш для управлiння ос windows.
Створення папок та ярликiв

у

BiKHax дискiв. Запам'ятовуючi пристроТ. Запис

iнформацii, розпiзнавання iнформацiт. Розумiння елементiв файловот системи.
Знайомство з "Провiдником". BiKHo "Провiдника". особливостi копiювання,
перемiщення, вид€uIення.

графiчний редактор paint. Створення та редагування малюнкiв та
документiв. Прийоми прискорення роботи. Введення тексту. Види шрифтiв.
робота

з

буфером обмiну. Редагування та оформлення тексту. Використання

технологii oLE

-

дJUI

редагування об'ектiв рiзних додаткiв (об'ектiв N,4icrosoft Word

малюнкiВ Clipart). Робота

зi

-

стандартною програмою "Блокнот". Зведення

тексту, редагування, збереження.

Поняття про стиснення даних. Архiвацiя файлiв. Програми для роботи з
архiвами. Поняття про комп'ютернi вiруси. Профiлактика i боротьба з
комп'ютернимИ вiрусами. Антивiруснi програми. Робота з дисковими сервiсними

проIрамами. Призначення та можливостi
€rлгоритмiв.

ik

використаннrI. Порядок складання

Поняття програми.

Телиа 3. Тексmов

Microsoft Word.

uй

МетОди представлення документiв. Створення та редагування тексту.
ВВедення тексту. Шрифти. Види шрифтiв.
.Робота з лiнiйкою. РедагуваннrI та
ОфОРмлення тексту. Робота

з таблицями та графiчними об'ектами. Вкорiнення

об'сктiв з iнших додаткiв. lрукування тексту.

Телла

4.

CeoBicHi

пDоzDаJwu

mа

l

зшсобu авmомаmшзацii оброблення

0окvменmiв.
l

Форматування диску. Щисковi cepBicHi операцii. Програми захисту
вiд
комп'ютерниХ BipyciB. Програми стиснення iнформацiТ. Перетворення
документiв
у електронну форму.
Telwa 5. Таблuчнuй процесор.

призначеннrI та функцiт табличного процесора. Електронна таблиця та
iT
ocHoBHi об'екти. Введення i редаryваннrI даних
рiзного типу. Копiювання,

перемiщення' вилучення, форматування таблицi. Виконання обчислень
у
середовищi електроннот таблицi. ВикористаннrI
функцiй та операцiй для
опрацювання даних, поданих у таблицi. Побудова дiаграм та графiкiв на ocHoBi
табличних даних. Упорядкування i пошук потрiбних
даних в електроннiй таблицi.
Фiльтрування даних. Виведення табличних даних i дiаграм на
друк.

Тема 6. Сuсmемu

базалwш dанuх.

поняття про бази даних та

ik

види: фактографiчнi та документальнi.
Iнформацiйно-пошrуковi системи та системи
управлiння базами даних (СУБД), ik
призначення та функцii. Робота з файлами в системi
управлiння базами даних.
OcHoBHi поняття бази даних. Типи даних. Проектування бази даних i створення

структурИ базИ даних. Введення та редаryвання даних. Робота

з

таблицями.

Пошук, упорядкУваннЯ та фiльТрування даних. Використання запитiв. Форми.
звiти. Програма power point Загальнi вiдомостi про мулътимедiйну технологiю.
Класифiкацiя авторських засобiв мулътимедiа. Видита,гипипрезентацiй. Загальнi

вiдомостi про Power Point. Створення презентацii. Пiдготовка до демонстрацii.
,Щемонстрацiя слайдiв.

Тема

7.

Глобалtъна

Iнформацiйний зв'язок

Iпlеrпсt.

у

мережi Internet Апаратнi, програмнi

iнформацiйнi ресурси сучасних мереж. Iдентифiкацiя комп'ютерiв
Адресацiя у мережi Internet. OcHoBHi послуги

у

та

.l

мережi.
1

+

*

Програма для фаховоi iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди дисциплiн
професiйного спрямування для вступу на спецiальнiсть 075 Маркетинг
Визначення маркетингу.
ocHoBHi етапи та цiлi маркетинговот дiяльностi. Види маркетингу.
Принципи та функцiТ маркетингу.
Структура маркетингу. Комплекс маркетингу.
Поняття маркетингового середовища.

суть i визначення системи маркетинговот iнформацiт. Структура системи
маркетинговоi iнформацii

Види маркетинговоi

iнформацiТ. OcHoBHi принципи маркетинговоТ

iнформацii. Класифiкацiя маркетинговоi iнформацii
Суть та завдання маркетингових дослiдженъ.
вивчення споживачiв як елемент комплексного дослiдження
ринку.
класифiкацiя потреб. Поняття про поведiнку споживачiв, фактори, що

впливають

на поведiнку

споживачiв. Моделi поведiнки споживачiв. Тили

споживачiв. Прийняття рiшення про покупку. Методи вивчення споживчого
попиту

сегментацiя ринку як елемент дослiдження. емнiстъ ринку. Вивчення
конкурентiв,_пос ередникiв, постачаJIьникiв

Аналiз ринкових можливостей пiдприемства.
Поняття товару та послуги.
Поняття про життсвий цикл товару.
Розгорнуте визначення якостi товару.
Поняття конкурентоспроможностi товару.
РОЗРОблення об'ектiв комерчiйного пропонування. Новий товар, критерii
новизни.

ФiРМовий стиль пiдприсмства. ToBapHi знаки в маркетинговiй дiяльностi.
Поняття цiни та цiновоi полiтики пiдприемства.
Стратегiя i задачi цiноутворення в системi маркетингу. Види i структура цiн.

i
-3

{

I]iноутворення на ринках рiзних ToBapiB. Види цiновоТ стратегii.

,

Вибiр методу цiноутворення в з€шежностi вiд тактичних цiлей пiдприемства.
CyTHicTb та цiлi маркетингового розподiлу ToBapiB та послуг.

Канали розподiлу, ik функцiТ.

Поняття товароруху. Логiстичнi рiшенIuI розподiлу ToBapiB.
Торговий маркетинг.

Суть i мiсце оптовоi торгiвлi в ринковому процесi,
Поняття та органiзацiя складського господарства. ToBapHi склади.
Види складських примiщень та ix плануваннjI.
Порядок формування асортименту ToBapiB на оптових пiдприемствах.
CyTHicTb i ocHoBHi вимоги до товаропостачання.

Фактори,
товаропостачаннrI

якi
:

впливають

на

органiзацiю товаропостачання. Форми

транзитна i складська.

Органiзацiя i технологiя завозу ToBapiB у роздрiбнi торговi пiдприемства.
Суть роздрiбноi торгiвлi. Види роздрiбноТ торгiвлi,
Поняття роздрiбноi торговелъноТ мережi. Спецiалiзацiя магазинiв. Типiзацiя
магазинiв. Роздрiбнi формати.

Торгово-технологiчний процес в магазинах.
Асортиментна полiтика в роздрiбнiй торгiвлi,

Органiзацiя роботи

з

роздрiбного продажу ToBapiB. Специфiка продажу

ToBapiB роздрiбними пiдприемствами. OcHoBHi правила роздрiбноТ торгiвлi.

Мерчендайзинг.

Магазиннi та позамагазиннi форми продажу ToBapiB i умови ik застосування.
Методи активiзацii продажу ToBapiB.

Органiзацiя дрiбнороздрiбноТ торгiвлi. Торгiвля на ярмарках та базарах.
Посилкова торгiвля. Особливi форми продажу ToBapiB.

Система послуг

у

роздрiбнiй торгiвлi. Формування системи послуг у

маг€Lзинах рiзного типу. CyTHicTb i види сервiсного обслуговування

Комунiкацiйна полiтика фiрми. Iнструменти комунiкацiйноТ полiтики.
Сприйняття споживачами товарноi марки

i

товарного знаку пiдприемства,

упаковки. Формування позитивного суспiлъного iмiджу пiдприемства.

i,{

Стимулювання збуту ToBapiB. КритерiТ вибори
фор,'

i

методiв

стимулювання збуту в зzlпежностi вiд ринковоi ситуацii.

ПоняттЯ

управлiння маркетингом. Розробка маркетинговоТ стратегiТ

пiдприемства.

контролъ та ревiзiя маркетингу. Тили маркетингового контролю.

Органiзацiйнi форми маркетингу. Органiзацiйна структура вiддiлу
маркетингу.

Види iнформацiйного маркетинry.
CyTHicTb електронноi комерцii, iT особливостi та завдання,

Сутъ та принципи Iнтернет-маркетинry.

cyTHicTb мiжнародного маркетинry Мета виходу пiдприемства на
мiжнародний ринок.

Форми здiйснення бiзнесу на мiжнародному ринку. особливОСтi с1..rасного
свiтового ринку.

особливостi мiжнародного та европейського маркетингового середовища.
складовi комплексу маркетингу на мiжнародному ринку.

CyTHicTb

та

особливостi мiжнародних маркетингових дослiдженъ.

Маркетингове товаропросування на свiтових ринках

I

;

Затв

дry
мЕльник

I КРИТЕРIi
оцiнюванrrя результатiв фаховоi iндивiдуаrrьноi ycHoi спiвбесiди
зi спецiальностi: 075 Маркетинг

МЕТОДИКА

1.

Завдання для фаховоi iндивiдуальноi усноi спiвбесiди складено на-

пiдставi навч€lJIьних

2.

програм професiйноi пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв.

Перевiрка знань проводиться методом iндивiдуа"тьноi усноi вiдповiдi,

Розроблено З0 BapiaHTiB, якi складаються з 8 питань

i

охоплюють програмний

матерiал в повному обсязi.

З.

Критерiiоцiнювання.

Максима,rьна сума балiв за вiдповiдь складае - 200 балiв.
MiHiMarrbHa - l00 балiв.

Вiдповiдь на питаЕнJI

4.

з

дисциплiн - по 25 балiв

Результати перевiрки знань абiтурiснтiв заносяться

у

<Вiдомiсть> i

аркуш ycHoi вiдповiдi, якi е офiцiйними документами установленого зразка,

Критерii оцiнювання вiдповiдi вступника
фаховоi iндивiдуальноl ycHoi вiдповiдi

Номер питаЕня

Бальпа шкала
оцiнювання

1

2
з
4
5

6

?5 о
?ý о
?5 о
25,0
?ý 0
?ý п

8

25 0
)ý о

загальна кiлькiсть

200,0

7

