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1. Як називається наука, що вивчає інформацію? 

2. Властивостями чого являються: достовірність, своєчасність, 

повнота, об’єктивність, актуальність, користь, зрозумілість? 

3. Який текстовий процесор, призначений для створення 

професійно оформлених текстових документів різної 
складності? 

4. Як скопіювати виділений текст за допомогою комбінації 
клавіш клавіатури? 

5. Яка найменша одиниця інформації? 

6. Який з пристроїв не належить до основних? 

7. Яка опція, дозволяє побачити збільшене зображення 

фрагмента сторінки або зменшений вид однієї або декількох 
сторінок відразу?  

8. Яка літера тексту видалиться при натисканні Backspace? 

9. Яка комбінація клавіш клавіатури допомагає вирізати 

виділений текст? 

10. Поштова адреса складається з 2 частин. Яким знаком вона 

розділена? 

11. Як називається головний комп`ютер у мережі? 

12. Яу називається процес видалення помилок та внесення змін 
в текстовий документ? 

13. Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути  для виділення 
всього тексту в середовищі Microsoft Word? 

14. Який об’єкт текстового документа Microsoft Word, має 

параметри: розміри полів, орієнтація, розміри аркуша? 



15. Для чого призначена програма текстовий редактор? 

16. Що встановлюється в текстовому редакторі при заданні 
параметрів сторінки? 

17. Якою системою, являється обробка даних засобами 
накопичення, зберігання, оновлення та їх пошуку і 

відображення? 

18. Що являється сукупностями методів, засобів і прийомів, що 

використовуються для забезпечення ефективної діяльності 
людей в різноманітних виробничих і невиробничих сферах? 

19. Який електронний пристрій, призначений для автоматичної 
обробки даних, що поступають на його входи через спеціальні 

пристрої введення та для автоматичного виведення результатів 
обробки, що отримуються на виходах, через спеціальні 

пристрої виведення даних? 

20. Як називають набір програм, складених для певного 

комп’ютера? 

21. Яка комбінація клавіш слугує для збереження існуючого 
файлу-документу? 

22. Яка комбінація клавіш призначена для відкриття існуючого 
файлу-документу? 

23. За допомогою якої комбінації клавіш здійснюється вставка 
фрагменту тексту?  

24. За допомогою якої комбінації клавіш можна скасувати 
щойно виконану операцію? 

25. Для чого призначений вінчестер? 

26. Яку клавішу потрібно натискати для переходу на новий 

абзац? 

27. Яку операцію форматування, можна виконати за допомогою 

кнопки   у середовищі текстового процесора Microsoft 

Word? 

28. За допомогою якого меню можна поставити номери 

сторінок? 



29. Використовуючи яку кнопку на клавіатурі можна 

перемістити курсор в кінець рядка? 

30. Яка комбінація клавіш є найпростішим способом поділу 

тексту на сторінки? 

31. За допомогою якої комбінації клавіш здійснюється перехід 

до початку тексту в документі? 

32. За допомогою якої комбінації клавіш здійснюється перехід 

до кінця тексту в документі? 

33. За допомогою якого діалогового вікна можна вставляти 

символи або спеціальні символи? 

34. Як називається, програмно-адаптований комплекс, 

призначений для здійснення пошуку в мережі Інтернет? 

35. Як називається набір програм, який забезпечує управління 

роботою комп’ютера? 

36. Які найбільш поширені операційні системи для комп’ютерів 

та ноутбуків? 

37. Які найбільш поширені операційні системи для мобільних 
телефонів і планшетів? 

38. Які програми, забезпечують взаємозв’язок з новим 
обладнанням? 

39. Як називається, невелика програма, що виконує конкретну 
сервісну функцію? 

40. Де можуть бути розташовані колонтитули? 

41. Для чого призначена клавіша Delete? 

42. Для чого призначена клавіша Backspace? 

43. Як називаються програми для виявлення і лікування 

програм, заражених комп’ютерним вірусом? 

44. Чому дорівнюють 8 бітів? 

45. Чому дорівнюють 1024 Мбайтів? 

46. Чому дорівнюють 1024 байтів? 



47. Чому дорівнюють 1024 кбайтів? 

48. Чому дорівнюють 1024 Гбайтів? 

49. Яку операцію форматування можна виконати за допомогою 

кнопки   у середовищі текстового процесора Microsoft Word? 

50. Яку операцію форматування можна виконати за допомогою 

кнопки   у середовищі текстового процесора Microsoft Word? 

51. Ярлик якої програми зображено на рисунку?  

52. Ярлик якої програми зображено на рисунку?  

53. Ярлик якої програми зображено на рисунку?  

54. Як називається посилання на певний обєкт операційної 
системи, що міститься на одному з носіїв даних? 

55. Як називається, список основних властивостей об’єкта і 
вказівок для дій, що викликається правою кнопкою миші? 

56. Як називається, набір правил, засобів, які забезпечують 

обмін повідомленнями між користувачем і комп’ютером? 

57. Що являється елементи управління? 

58. Що таке, ядро операційної системи? 

59. Яка операційна система використовується для телефонів 

Apple? 

60. Яким графічним редактором є програма Adobe Photoshop? 

61. Чим являються Google Chrome, Opera, Safari, Internet 
Explorer? 

62. Чим являється інверсія в програмі Adobe Photoshop? 

63. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop знімає 

виділення? 



64. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop 

використовується для обєднання слоїв в один? 

65. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop 

допомагає створити новий документ? 

66. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop збільшує 

масштаб? 

67. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop зменшує 

масштаб? 

68. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop 

підпорядковує векторній формі? 

69. Яка клавіша в програмі Adobe Photoshop допомагає 

скопіювати елемент? 

70. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop 

використовується для створення групи? 

71. Яка комбінація клавіш в програмі Adobe Photoshop 

допомагає на екран поставити лінійку? 

72. Яка клавіша в програмі Adobe Photoshop завершує дію? 

73. Що таке гарячі клавіші? 

74. Де розташована панель інструментів в програмі Adobe 
Photoshop? 

75. Де розташована панель «Слої» в програмі Adobe Photoshop? 

76. Як називаються зображення в комп'ютерній графіці з 

сукупності геометричних примітивів — (точок, ліній, кривих, 
полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними 

виразами? 

77. Як називаються зображення з масиву кольорових точок 

(пікселів)? 

78. Як називається графічне зображення, яке складається з 

подібних між собою елемнів? 

79. Як ще називається тривимірна графіка? 

80. Який формат файлів програми Adobe Illustrator? 



81. Який формат файлів програми Adobe Photoshop? 

82. Який формат файлів програми CorelDraw? 

83. Що називається величиною, яка визначає кількість пікселів 

на одиницю площі, або одиницю довжини? 

84. Властивостями чого є: розмір, роздільна здатність, глибина 

кольору? 

85. Чи можлива робота з векторними формами в програмі Adobe 

Photoshop? 

86. Як називається додаток, призначений для розширення 

можливостей програми? 

87. За допомогою якої піктограми відкривають папку «Мій 

комп'ютер»?   

88. За допомогою якої піктограми відкривають папку «Кошик»?   

89. Що таке піктограми? 

90. Яким графічним редактором є програма Adobe Illustrator? 

 

 


