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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Інформаційно-комунікаційні технології навчання,  

технічні засоби навчання » 

3 курс 

 

Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Форма проведення: комбінована  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

За умов дистанційнного навчання екзамен проводиться online з використання 

сервісних служб Google:  

Google meet – для організації відеозвязку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них.  

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань – 25 балів: 

Всього 25 питань: 

- запитання 1-10 оцінюються в один бал (усього 10 балів); 

- запитання 11-20 оцінюються в два бали (усього 20 балів); 

- запитання 21-25 оцінюються в чотири бали (усього 20 балів). 

Максимальна кількість балів за тести – 50. Коефіцієнт 2. 

Час проходження тестування: 40 хвилин. 

Виконання практичного завдання – 15 балів. 
 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання  

13 – 15 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі. 

Алгоритм виконання правильний.  

10 – 12 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, 

але допущені незначні помилки, або завдання 

виконано не раціональним способом.  

7-9 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж 

на 2/3 загального об’єму. Є допущенні помилки 

у виконанні завдання. Алгоритм виконання 

завдання правильний.  

4-6 балів Завдання виконано більше половини. Алгоритм 

виконання завдання порушений, що привело до 



неправильного результату.  

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж 

на половину.  

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Інформаційно-комунікаційні технології навчання та їх використання. 

2. Технічні засоби навчання на основі ІКТ. Основні види технічних 

засобів навчання. 

3. Текстовий процесор MS Office Word як інформаційна технологія 

обробки текстових даних та створення дидактичних матеріалів. 

4. Робота з текстовими матеріалами  в MS Office Word. 

5. Створення таблиць та обробка табличних даних. 

6. Форматування сторінок документа в MS Office Word. 

7. Робота з рисунками і графічними об’єктами в MS Office Word. 

8. Табличний процесор MS Office Excel як інформаційна технологія 

обробки табличних даних та створення дидактичних матеріалів. 

9. Робота з текстовими відомостями в програмі MS Office Excel. 

10. Особливості введення чисел в програмі MS Office Excel. 

11. Визначення і призначення технології мультимедіа. 

12. Визначення і призначення презентації. Основні способи створення 

презентації в програмі Microsoft Office PowerPoint. 

13. Вставлення тексту, таблиць, графічних об’єктів і гіперпосилань до 

слайду презентації в програмі Microsoft Office PowerPoint. 

14. Особливості застосування ефектів анімації до елементів слайдів 

презентації в програмі Microsoft Office PowerPoint. 

15. Використання відеоредактора у професійній діяльності. 

16. Поняття про видавничу систему. Загальні відомості про програму 

MS Office Publisher. Напрямки використання програми MS Office 

Publisher.  

17. Публікації для друку. Планування та створення бюлетенів в 

програмі MS Office Publisher. 

18. Створення інформаційного буклету, оголошень за допомогою 

програми MS Office  Publisher. 

19. Методика створення тестового завдання засобами комп’ютерних 

технологій. Форми тестових завдань. Принципи формування тестових 

завдань. 

20. Хмарні технології. Використання хмарних технологій для обробки 

інформації.  

21. Сервіси Google. Застосування сервісів Google.  

22. Google-диск. Застосування Google-диска. 

23. Створення документів, презентацій, анкет засобами сервісів Google. 

24. Створення спільних документів засобами сервісів Google. 

25. Використання мобільних пристроїв у навчально-виховному процесі. 

26. Інтернет - сервіси в освітньому просторі. 



27. Використання Інтернет - ресурсів у професійній діяльності.  

28. Використання Інтернет - сервісу Wordwall.net. 

29. Можливості Інтернет - сервісу LearningApps. 

30. Створення дидактичних вправ за допомогою Інтернет - сервісу 

LearningApps. 

31. Створення динамічних презентацій за допомогою Інтернет - сервісу 

Prezi. 

32. Можливості онлайнового конструктора Canva. 

33. Використання сервісу Canva для створення графіки. 

 

Приклад оформлення практичної частини білету. 

Завдання. 

Створіть засобами Wordwall.net дидактичний матеріал: вікторину 

«Двосторонні плитки» на тему «Картини Пабло  Пікассо», яка повинна 

містити не менше 4 об’єктів (пар). Створіть скріншот створеної вікторини та 

вставте його до текстового документа, вставте гіперпосилання на вправу до 

того ж документа. 

 

1. Вкладка Головна сервісу Wordwall.net: 

 

 
 

2. Вибір вкладки Мої вправи для подальшого створення 

вправи: 

 
 

3. Вибір теми та задання параметрів: 



 
 

4. Вибір шаблону: 

 
5. Створення вікторини. 

Вікно після завантаження зображень, введення назви вікторини  та назв 

картин: 

 
 

6. Вікно перед запуском вікторини: 

 

 
 

7. Вікно після запуску вікторини: 

 



 

 
 

8. Вікно після натискання кнопки Фліп: 

 

 
 

9. Гіперпосилання на вправу: https://wordwall.net/uk/resource/  

 

 

Екзаменатор   Алла ПІНЧУК 

 

 

Голова ЦК            Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 


