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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТІВ 

Тестове завдання складається з 20 завдань. Тестові завдання 

виконуються у LMS Moodle, де автоматично для кожного студента 

формується список із 20-ти задач у вигляді тестових запитань (20 тестових 

завдань першого рівня). Максимальна кількість балів за виконання тесту – 40 

балів. 

За правильну відповідь на кожне завдання тесту (завдання з одним 

правильним варіантом відповіді) студент отримує 2 бали. 

Максимальна кількість балів за виконання тесту – 40 балів. 

 

Бали за виконання тестових завдань додаються. Оцінювання результатів 

засвоєння теоретичних знань та оцінювання сформованості практичних 

навичок володіння цифровими технологіями студентами, продемонстровані 

на екзамені, представлене у таблиці. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною шкалою 

Значення оцінки 

A 36 – 40 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 33-35 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 30-32 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 27-29 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 24-26 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 21-23 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-20 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 



Орієнтований перелік питань: 

1. Проаналізувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.  

2. Потрактувати специфіку використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в науково-дослідній роботі.  

3. Розкрити особливості використання глобальної мережі Інтернет в 

наукових дослідженнях, її можливості та ресурси. 

4. Розкрити особливості застосування технології Веб 2.0 у професійній 

діяльності педагога.  

5. Окреслити напрямки застосування ІКТ в наукових дослідженнях, їх 

можливості та ресурси. 

6. Охарактеризувати роль хмарних технологій в освіті. 

7. Охарактеризувати особливості науково-дослідного проектування.  

8. Розкрити застосування освітніх ресурсів мережі Інтернет у навчально-

виховному процесі: словники, перекладачі, енциклопедії, електронні 

бібліотеки, тощо. 

9. Розкрити можливості Веб-квестів та їх використання в наукових 

дослідженнях. 

10. Дослідити застосування пошукових систем та тематичних каталогів в 

професійній діяльності фахівця.  

11. Використання електронної пошти в педагогічній діяльності. 

12. Проаналізуйте декілька міжнародних освітніх проектів в Україні.  

13. Потрактувати застосування інтерактивних технології в науково-дослідній 

роботі та педагогічній діяльності. 

14. Проаналізувати можливості опрацювання, аналізу даних в наукових 

дослідженнях. 

15. Розкрити поняття мережні та хмарні сервіси, окреслити  перспективи їх 

використання в науково-дослідній та навчально-виховній роботі.  

16. Розкрити специфіку  створення електронного навчально-методичного 

комплексу (ЕНМК) дисципліни. 

17. Дослідити питання розробки тестових засобів контролю знань за 

допомогою он-лайн систем. 

18. Розкрити можливості використання Googl Drive  у науково-дослідній 

роботі та педагогічній діяльності.  

19. Розкрити можливості використання Google Docs: Presentations у науково-

дослідній роботі та педагогічній діяльності. 

20. Розкрити можливості використання Google Docs: Таблиці у науково-

дослідній роботі та педагогічній діяльності. 

21. Розкрити технологію опрацювання та аналізу даних в наукових 

дослідженнях. Google Academia. 



22. Розкрити  психолого-педагогічні особливості застосування ІКТ в освіті. 

23. Охарактеризувати застосування мережевих сервісів та Інтернет-ресурсів 

у навчальному процесі. 

24. Розкрити поняття ІКТ-грамотність.  

25. Потрактувати використання навиків XXI століття в науково-дослідній 

роботі та педагогічній діяльності. 

26. Провести захист проекту згідно обраної теми. 

 

  



Друковані та інтернет-джерела  

(РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА) 

Базова 

1. Глушак О.М., Мазур Н.П., Огнівчук Л.М. Інформаційні технології навчання. 

Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. неінформатичн. спец. ВНЗ. – К.: 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 246 с. 

2. Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучасні 

інформаційні засоби навчання: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2013. – 

536 с. 

3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред.. В.Г. Кремень. – К.: 

Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

4. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2014. – 128 с. 

5. Морзе Н.В., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В. Методика створення електронного 

навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3): 

Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: «Аграр Медіа 

Груп», 2016. – 240 с. 

6. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., 

Федорова Я.Б. Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними 

закладами: Метод. Посібник / О.В. Співаковський (ред.). – Херсон: Айлайт, 2015. – 

152 с. 

Допоміжна 

1. Биков В. Ю., "Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти", 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць, вип. 29, с. 32-40, 2012. 

2. Биков В. Ю., "Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних 

засобів та е-технологій навчання", Розвиток педагогічної і психологічної наук в 

Україні 1992–2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України, ч. 2, с. 182–199, 2002. 

3. Биков В. Ю., Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ, 

Атіка, 2008. 

4. Биков В. Ю., та Кремень В. Г., "Категорії простір і середовище: особливості 

модельного подання та освітнього застосування", Теорія і практика управління 

соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, №3, с. 3-16, 

2013. 

5. Вакалюк Т. А., "Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у хмаро 

орієнтованому навчальному середовищі", на ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

учених Наукова молодь-2015, Київ, 2015, с. 13–16. 

6. Вакалюк Т. А., "Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів 

інформатики", Інформаційні технології і засоби навчання, №6 (56), с. 64-76, 2016. 

[Електронний ресурс]. Доступно: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1415/1098. 

7. Гуменюк Т. Б., "Проектування як педагогічний феномен", Науковий часопис 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. 

Проблеми трудової та професійної підготовки: збірник, .вип. 6, с. 51-59, 2010. 



8. Копняк Н. та ін., Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого 

навчального середовища : монографія. Київ, ЦП Компринт, 2015. 

9. Литвинова С. Г., "Компонентна модель хмаро орієнтованого навчального 

середовища загальноосвітнього навчального закладу", Науковий вісник 

Ужгородського національного університету : Серія "Педагогіка. Соціальна робота", 

№ 35, с. 99-106, 2015. 

10. Литвинова С. Г., "Поняття й основні характеристики хмаро орієнтованого 

навчального середовища середньої школи", Інформаційні технології і засоби 

навчання, №2 (40), с. 26–41, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756. 

11. Стрюк, А. М. "Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент 

інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ", Інформаційні технології і 

засоби навчання, №4 (42), с. 150-158, 2014. [Електронний ресурс] Доступно: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1087/829. 

Інформаційні ресурси 

1. https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16541 

2. http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=559 

3. http://office.microsoft.com/uk-ua/powerpoint-help 

4. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 
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