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пояснювальна записка

Програму розроблено

на пiдставi

Щержавних стандартiв пiдготовки

квалiфiкованого робiтника.
завдання з фаховоi iндивiдуальноi спiвбесiди складено з дисциплiн:

-

-

Правознавство
Iнформатика та комп'ютерна TexHiKa

;

Щисциплiн професiйного спрямування

.

програма для фаховоi iндивiдуальнот ycHoi спiвбесiди

з

дисциплiни

<<Правознавства>>

Всmуп do meopii depHcaBu i права
ПричинИ виникненнrI держави. Поняття й ознаки держави. ФункцiТ держави.
Державний лад. Форми держави. Поняття i види соцiалъних норп4. Поняття та

ознаки права. Щжерела права. Система права

та iT

елементи. Система

законодавства.

Пр ав о Bid но с.,н u. пр

Юр

ud ллчн

а

в

id по

ов о

пору

u,. е н

ня.

Bidall ь Hicmb

правовiдносини. Склад правовiдносин. Пiдстави виникнення, змiни i
припинеНня правОвiдносин. Правопорушення: поняття, склад ) види. Юридична
вiдповiдальнiсть: поняття, пiдстави, види.
:' S'i

|, l

Всmуп do консmшmуцiйноzо права Украiнu

Поняття Основного закону держави. Структура Консти-туцiТ УкраТни.
ПОвноваження Конституцiйного Суду УкраТни. Правова характеристика понять
((ЛЮДИНа>>, <<особа)),

((громадянинD. Громадянство УкраiЪи. Конституцiйнi права,

СВОбоди та обов'язки людини

i

громадянина, Механiзми захисту прав та свобод
{

людини

i

громадянина в YKpaiHi. Органи державноТ влади в УкраiЪi. Мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi

неповнолimнi як
а dM iH i сmр а

m uв н

суб'екmu цuвiльнuх, сiмейнuх,

uх i кр tлпt iH шu t н uх

Щивiльна правоздатнiсть

i

пр ав

о вid н о с

ll

mруdовuх,

н

цивiльна дiездатнiсть. обсяг цивiльноi

правосуб'сктностi неповнолiтнiх. Сiм'я. Шлюб. Взасмнi права й обов'язки батькiв
i дiтей. Охорона дитинства. Прийняття на роботу неповнолiтнiх. Робочий час i час

вiдпочинку неповнолiтнiх. оплата працi. особливостi розiрвання трудового
договору з неповнолiтнiми. Охорона працi неповнолiтнiх. Ддмiнiстративнi
правопорушення. Злочини. Адмiнiстративна

та кримiнальна

вiдповiдальнiсть

неповнолiтнiх.
CBim юр uduчн uх професi й

Професiя ((юрист). Юридичнi спецiальностi (суддi, прокурори, слiдчi,

ot

нотарiуси, адвокати, юрисконсульти, працiвники мiлiцiТ).

Програма для фаховоТ iндивiдуальноi усноi спiвбесiди
з дисциплiни <<Iнформатика та комп'ютерна TexHiKa>>
Телиа 1.

ii

Iнйоо"uа

mа iнйоомаui, uнl

цесu. Iнфооtпаui, йна сuсmеrпа mа

cl{JladoBi.

IНфОрмацiя
ПОНЯТТЯ

i

повiдомлення. Властивостi iнформацii. Види iнформацiТ.

Про сучаснi засоби зберiгання й. опрацювання повiдомлень. Носii

ПОВiДОМлень,

одиницi вимiрювання cMHocTi запам'ятовуючих

СТРУктУра iнформацiйноТ системи: апаратна
ВЗаеМОДiя. TexHiKa безпеки

та

пристроТв.

iнформацiйна складовi, ik

i

пiд час роботи на комп'ютерi. Правила пiдготовки

до роботи. Призначення та характериuгики пристроiв введенняВИВеДення даних. OcHoBHi характеристЙки комп'ютера. Огляд сучасноi
КОМП'Ютера

обчислювальноТ технiки. OcHoBHi галузi застосування комп'ютерiв.

,,

2.

ТеЛЛа

ВИКОПШСmаННЯ, склаО

mа пDчзначеннл сuсmeмншr пDоzпп" .-,.-

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
iнформацiт, розпiзнавання iнформацiт. Розумiння елементiв
файловоi системи.

Знайомство

з

"Провiдником". BiKHo "Провiдника". особливостi копiювання,

перемiщення, вида[еннrI.

графiчний редактор paint. Створення ,га редагуваннrI малюнкiв та
документiв, Прийоми прискорення роботи. Введення тексту. Види шрифтiв.

робота з буфером обмiну. Редагування та оформлення тексту. ВикористанIuI
технологiт

-

oLE

для редагування об'ектiв рiзних додаткiв (об'сктiв Microsoft word -

малюнкiВ Clipart). Робота

зi

стандартною програмою "Блокнот". Зведення

тексту, редагування, збереженнrI.

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
програмами. Призначення та можливостi ik використання. Порядок складання
€rлгоритмiв. Поняття програми.

Тема

З,

й прошесоо

|l/ord,

МеТОДИ ПРеДсТавленнrI 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'ектiв з iнших додаткiв. Щрукування тексту.
,l

Тема

4.

CeoBicHi

u mа

засобu

швmолtаmuза

цii

оброблення

dокvменmiв.
i

)i

ФорматУвання диску. Щисковi cepBicHi операцiТ. Програми захисту вiд
комп'ютерних BipyciB. Програми стиснення iнформацiТ. Перетворення
документiв
у електронну форму.
Телла 5.

Таблччнuй процесоо.

призначення та функцiт табличного процесора. Електронна таблиця та iT
ocHoBHi об'екти. Введення i редагування даних
рiзного типу. Копiювання,
перемiщення, вилучення, форматування таблицi. Виконання обчислень
у
середовищi електроннот таблицi. ВикористаннjI
функцiй та операцiй для
опрацювання даних, поданих у таблицi. Побудова дiаграм та графiкiв на ocHoBi
табличних даних. Упорядкування i поптук потрiбних даних в електроннiй таблицi.
Фiльтрування даних. Виведення табличних даних i дiаграм на
друк.

Сuсmаvu vпоаапiння базамu dанош.
поняття про бази даних та ik види. фактографiчнi та документальнi.
телла 6.

IнформаЦiйно-пошуковi 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. ПроектуваннrI бази даних i створення

структури бази даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.
Пошук, упорядкУвання та фiльтрування даних. ВикористаннrI запитiв. Форми.
звiти. Програма power point Загальнi вiдомостi про мультимедiйну технологiю.
КласифiКацiя авторських засобiв мулътимедiа. Види та типи презентацiй. Загалlьнi

вiдомостi про Роwеr Point. Створення презентацii. Пiдготовка до демонстрацii.
Щемонстрацiя слайдiв.

Тема

7.

Глобальна меоесrа lпtеrпеt.

Iнформацiйний зв'язок

У мережi

Internet Апаратнi, про|рамнi та

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

у

мережi.

Програма для фаховоi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди дисциплiн
професiйного спрямування для вступу на спецiальнiсть 07б Пiдпри€мництво,

торгiвля та бiржова дiяльнiсть
CyTHicTb, роль, змiст

та задачi

комерчiйноТ дiяльностi. Правова та

економiчна основа веденIuI комерцiйноi дiялъностi в YKpaiHi.

Професiйна етика комерсанта. Особистiснi та професiйнi вимоги до
сучасного комерсанта. liлове листування в комерцiйнiй роботi.
Iнформацiйне забезпечення комерчiйноi дiяльностi. Комерцiйна таемниця i

комерцiйний секрет. Засоби захисту комерцiйноТ тасмницi. Промислове
шпиryнство.
Поняття товарного знаку. Роль товарних знакiв в комерцiйнiй роботi.
Комерцiйна служба на пiдприсмствi. Види та функцiТ комерцiйноТ служби.
Суть та принципи планування дiяльностi пiдприемства.
Внутрiшньофiрмове планування. Бiзнес-план.
Бiзнес-операцiя, if змiст, ресурсне забезпечення та етапи проведення,

Поняття суб'скту комерцiйноТ дiяльностi.
Органiзацiйно

-

правовi форми пiдприсмства запежно вiд форми власностi

та форми органiзацii.

Мiжнароднi комерцiйнi операцiТ, ix види. Органiзацiя експортно-iмпортних
операцiй.

Органiзацiя комерцiйноi дiяльностi на зовнiшньому ринку. Суб'екти ЗЕЩ.

Мiжнароднi комерцiйнi операцii, ix види, Органiзацiя експортно-iмпортних
операцiй,
CyTHicTb, роль та змiст закупiвельноТ роботи. Етапи закупiвельноi роботи.

Вивчення джерел закупiвлi ToBapiB. КритерiТ вибору постачаlrьникiв та каналiв
товароруху. Органiзацiя закупiвель ToBapiB на ярмарках

i

виставках. Логiстичнi

рiшення в сферi оптових закупiвель.
Комерчiйна дiяльнiсть по збуту продукцiТ на промисловому пiдприемствi.
Планування збуту продукцiТ.

Органiзацiя оперативно
збуту.

-

збутовоi дiяльностi. Логiстичнi рiшення в СфеРi

Стимулювання збуту ToBapiB.
CyTHicTb та порядок регулювання господарських зв'язкiв. Види та етапи
господарських зв'язкiв.
Господарськi договори у комерцiйнiй дiяльностi, ik суть.

Поняття

та

правове регулювання договорiв. Класифiкацiя договорiв.

Загальнi положення договору купiвлi

- продажу,

Щоговiр на постачання ToBapiB.

ТоргiвлЯ як сфера комерцiЙноi дiялъностi. ФункцiТ торгiвлi та параметри

iT

ресурсного потенцi-у.

CyTHicTb комерцiйноi роботи

з

продажУ ToBapiB. Комерцiйна робота з

оптового продажу ToBapiB.

Органiзацiя комерцiйноТ роботи з роздрiбного продажу ToBapiB.
Органiзацiя торгiВлi на аукцiонах, конкурсах (тендерах).
органiзацiя торгiвлi на виставках та ярмарках.
Торгово-закупiвельнi системи в електроннiй торгiвлi. Електронна комерцiя.
Електронна бiржа. Iнтернет-аукцiони. Електроннi торговi майданчики.
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МЕТОДИКА I КРИТЕРIi
оцiнюваяIая результатiв фаховоi iндивiдуальноi
усноi спiвбесiди
зi спецiальностi: 076 Пiдприемництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть

1.

Завдання для фаховоi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди складено на

пiдставi навчаJIьних програм професiйноi пiдготовки квалiфiкованих
робiтникiв.
2, Перевiрка зцань проводиться методом iндивiдуальноi усноi вiдповiдi.
Розроблено 30 BapiaHTiB, якi складаються з 8 питань

i

охоплюють програмний

матерiал в повному обсязi.

З.

Критерiiоцiнювання.

Максимальна сума балiв за вiдповiдь склада€ - 200 балiв.

Мiнiмальна - 100

ба.пiв.

Вiдповiдь на питанЕrI з дисциплiн - по 25 бшriв
4. Результати перевiрки знань абiтурiентiв заносяться

у

<Вiдомiсть> i

аркуш усноi вiдповiдi, якi е офiцiйними докумеЕ.I.ами установленого зр€вка.

Критерii оцiнювання вiдповiдi вступника
фаховоi iпдивiдуальноi усноi вiдповiдi

Номер питаЕня

Бальна шкала
оцiнювання

l
2

J
4

?ý 0
25 0
,ý о

8

25,0
25,0
?ý 0
75 0
?5 о

загальна кiлькiсть

200,0

5

6
7

