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Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

 Виконання тестових завдань – 15 балів 

  *виставляється автоматично програмою ADTester 

 Виконання практичного завдання – 25 балів 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття ІКТ, вплив ІКТ на удосконалення процесу навчання, шляхи 

ефективного використання ІКТН у навчальному процесі. 

2. Вплив ІКТ на формування ключових компетентностей молодого 

спеціаліста сучасного суспільства (комп'ютерної грамотності, 

медіаграмотності, ІКТ-грамотності, інформатичних компетентностей, 

інформаційної культури). 

3. Поняття «технічні засоби навчання», дидактичні функції технічних 

засобів та інформаційних технологій навчання.  

4. Психологічні особливості сприйняття технічних засобів, організаційно-

педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги використання ТЗН.  

5. Педагогічні вміння викладача в роботі з технічними засобами та 

інформаційними технологіями навчання, правила техніки безпеки під час 

експлуатації сучасних технічних засобів навчання.  

6. Можливості використання текстового редактора на заняттях та в 

підготовці до занять, для створення методичних матеріалів вчителя 

засобами програми MS Word (використання шаблонів, стилів, створення 

автозмісту, створення власного стилю). 

7. Можливості використання текстового редактора для створення засобів 

навчання, дидактичних матеріалів (об’єкти SmartArt (бібліотека 

схематичних діаграм)).  

8. Використання об’єктів текстового редактора MS Word для створення 

засобів навчання, методичних та дидактичних матеріалів (при 



плануванні роботи, аналізі педагогічної діяльності, розробці 

інструктивних матеріалів, словничків).  

9. Використання полів злиття програми MS Word для створення розсилань.  

10. Поняття мультимедіа. Можливості використання мультимедійних 

презентацій у освітньому процесі початкової школи та на заняттях з 

дітьми молодшого шкільного віку. Система класифікації  навчальних 

презентацій за визначеними класифікаційними ознаками. 

11. Доцільність використання анімації в мультимедійних презентаціях та 

особливості створення і налаштування анімації (види анімації, порядок 

використання, тривалість, створення власних шляхів переміщення, 

видалення анімації, додавання звуку до презентації).  

12. Послідовність етапів роботи над створенням презентацій. Доцільність 

використання відео- та аудіо- файлів в презентаціях та особливості 

вставляння відео- і аудіо- файлів та посилань на відео- та аудіо- файли. 

13. Можливі напрямки використання програми MS Office Publisher у 

освітньому процесі початкової школи та алгоритм створення публікації 

для друку. 

14. Можливості використання інформаційних буклетів  у освітньому процесі 

початкової школи, вимоги до створення та використання інформаційних 

буклетів, послідовність роботи над  створенням інформаційного буклету 

за допомогою програми MS Publisher. 

15. Можливості використання грамот та оголошень у освітньому процесі 

початкової школи та вимоги до створення та використання грамот та 

оголошень, послідовність роботи над  створенням грамот та оголошень 

за допомогою програми MS Publisher. 

16. Можливості використання бюлетенів  у освітньому процесі початкової 

школи та вимоги до створення та використання бюлетенів, послідовність 

роботи над  створенням бюлетенів за допомогою програми MS Publisher.  

17. Можливості використання відеофільмів в освітньому процесі. Інтерфейс 

програми Windows Movie Maker. Використання програми запису та 

монтажу фільмів Windows Movie Maker для створення методичного 

забезпечення, алгоритм створення відео, особливості збереження. 

18. Алгоритм створення відео з допомогою програми oCam та конвертування 

з допомогою програми konvertor, особливості конвертування.  

19. Поняття «комп’ютерна графіка», система класифікації графічних 

зображень за визначеними класифікаційними ознаками. 

20. Можливості використання графічних технологій в освітньому процесі 

початкової школи, створення графічних дидактичних матеріалів у 

растровому графічному редакторі Paint.NET (розмальовка за заданою 

темою). 

21. Поняття «Растрова графіка», переваги та недоліки  растрової графіки, 

області застосування, можливості графічного редактора Paint, операції з 

графічними об’єктами в середовищі растрового редактора Paint. 

22. Поняття «Векторна графіка», переваги та недоліки  векторної графіки, 

області застосування, принципи побудови векторних зображень, 



основні інструменти для створення зображень: прямокутник, еліпс (в 

програмі MS Word або Inkscape). 

23. Колірні моделі їх особливості, сфери застосування.  

24. Можливості графічного редактора Paint.NET для обробки фотографій.  

25. Можливості графічного редактора Paint.NET для створення растрових 

графічних зображень, поняття шар, алгоритм створення зображень з 

використанням шарів. 

26. Склад та можливості використання інтерактивного програмно-

технологічного навчального комплексу SMART Board, увімкнення й 

налаштування комплексу SMART Board; дії з інструментами для роботи 

на інтерактивній дошці; дидактичні функції додатка SMART. 

27. Склад та можливості створення методичних матеріалів вчителя засобами 

програми Smart Notebook, використання інструментів SMART Board, 

додатка LAT2, гіперпосилань, засобів швидкої перевірки правильності 

виконання. 

28. Інтернет-технології – технологій створення і підтримки різноманітних  

інформаційних ресурсів в комп’ютерній мережі Інтернет, використання 

інтернет-технологій в освітньому процесі. Порівняння технологій Веб 1.0 

та Веб 2.0. Можливості сервісів Google для створення документів. 

29. Гугл-сервіси, можливості використання Гугл-сервісів у навчальному 

процесі, створення анкет. 

30. Засоби пошуку інформації в мережі Інтернет, можливості простого та 

розширеного пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет, алгоритм 

простого пошуку інформації. 

31. Програмне забезпечення навчального призначення, система класифікації 

ПЗНП за визначеними класифікаційними ознаками, організаційно-

педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги використання ПЗНП. 

Використання програм Test W2 та ADTester для створення т естів. 

32. Використання табличного процесора MS Excel в освітньому процесі 

початкової школи, використання сітки, функцій, діаграм, створення 

дидактичних матеріалів (кросворда, емблеми, медальки) засобами 

табличного процесора. 
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