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1. Опис екзамену

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Курс 1

Семестр 2

Форма семестрового контролю екзамен

Форма проведення
тестування в LMS MOODLE в ЕНК дисципліни 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26277

Тривалість проведення 1 год. 20 хв.

Максимальна кількість балів: 40

Критерії оцінювання: 40 балів – тестові завдання,

Екзамен проводиться 
 онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet, в зв’язку з тим що  освітній

процес проходить дистанційно.
Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної доброчесності,

що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та обману. При порушенні студент
відсторонюється  від  подальшого  проходження  екзаменаційного  тесту  із  підсумковою
оцінкою Fx за дисципліну. 

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є сумою результату
поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на екзамені (40 балів).

2. Перелік тем, які виносяться на екзамен  (будуть представлені у вигляді тестових
завдань):

Змістовий модуль 1. Інформаційні та мережеві технології у спеціальній освіті
Тема 1. Інформаційні технології у спеціальній освіті
Зміст  понять  «інформація»,  «інформаційні  процеси»,  «інформаційні  технології»,

«інформаційно-комунікаційні технології», «інформаційні ресурси», «інформаційні системи».
Основні  напрями  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  у  спеціальній
освіті. Програмне забезпечення фахівця спеціальної освіти. 

Тема 2. Мережеві технології та ресурси Інтернету в спеціальній освіті
Мережеві  технології.  Призначення  та  класифікація  комп’ютерних  мереж.  Хмарні

технології.  Місце  Інтернету  в  спеціальній  освіті.  Комунікація  в  Інтернеті.  Особливості
використання  електронної  пошти  в  професійній  діяльності.  Інструменти  для  онлайн
комунікації.  Пошук  ресурсів  професійного  спрямування.  Інформаційно-пошукові  та
інформаційно-довідкові  системи.  Електронні  бібліотеки.  Аналіз  ресурсів  Інтернету  для
професійної діяльності спеціальної освіти. Захист авторського права. Поняття кібербезпеки.
Види  інтернет-загроз.  Захист  приватної  інформації.  Проблема  Інтернет-залежності  та  її
профілактика.

Змістовий модуль 2. Офісні технології у спеціальній освіті
Тема 1. Технологія організації та обробки текстових даних
Використання  прикладних  офісних  пакетів  для  розв’язання  професійних  задач.

Порівняльна характеристика прикладних офісних пакетів. Середовища текстових редакторів.
Технологія  створення  у  текстовому  редакторі  документів  професійного  спрямування.
Особливості  обробки  текстових  даних  в  середовищах  текстових  редакторів.  Об'єкти
текстового документа. Автоматизація процесів роботи з текстовими документами.



Тема 2. Технологія використання інструментів  електронних таблиць 
Можливості  використання  електронних  таблиць  для  збору  та  обробки  даних.

Особливості  організації  обчислень  із  застосуванням  формул  та  функцій  в  електронних
таблицях. Графічне представлення даних. Автоматизація процесів збору та пошуку даних в
електронних таблицях. 

Тема 3. Представлення та обробка даних у СУБД Access
Поняття баз даних, системи управління базами даних. Автоматизація процесів збору

та  пошуку  даних  у  середовищі  систем  управління  базами  даних.  Технологія  складання
звітних документів в середовищі систем управління базами даних.

Тема 4. Презентація матеріалів інструментами ділової графіки
Презентації та їх види. Загальні вимоги до структури, дизайну та змісту презентацій.

Змістовий  модуль  3.  Наочне  представлення  результатів  з  використанням
мультимедійних технології та технологій web-2.0

Тема  1.  Наочне  представлення  результатів  з  використанням   мультимедійних
технологій

Мультимедійні  технології:  їх  сутність,  призначення  та  психологічний  вплив.
Особливості створення та використання мультимедійних презентацій. Он-лайн ресурси для
створення мультимедійних презентацій. 

Тема 2. Роль та можливості технологій web-2.0 у спеціальній освіті
Поняття  технологій  web-2.0.  Технологія  візуалізації  статичної  інформації  засобами

інфографіки. Засоби web-2.0 для створення статичної  інфографіки. Сервіси для створення
віртуальних  стін  та  плакатів.  Сутність,  призначення  та  вплив  інтерактивних  технологій.
Ментальні карти та їх місце у професійній діяльності. Технологія та методика побудови карт
розуму.  Інструменти  для  створення  інтерактивних  карт  розуму.  Використання  соціальних
сервісів web-2.0 у спеціальній освіті. Он-лайн середовища для створення та обробки відео.
Принципи  розробки  та  подання  відеоматеріалів.  Організація  та  проведення  он-лайн
опитувань.  Роль сайтів та блогів  у професійній діяльності  фахівців  спеціальної  освіти,  їх
створення та наповнення. 

Змістовий  модуль  4.  Використання  технічних  засобів  та  спеціального
програмного забезпечення  в спеціальній освіті

Тема  1.  Інформаційно-комунікаційні  технології  підтримки  інклюзивного
навчання в закладах освіти  

Технічні засоби навчання та особливості їх використання в освітньому процесі для
корекційного навчання. Особливості використання комп’ютерних технологій в освіті дітей з
особливими потребами. Засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами. Рекомендації  щодо використання комп’ютерних програм для дітей з
особливими  освітніми  потребами.  Значення  комп’ютерної  гри  для  дітей  з  особливими
освітніми  потребами.  Особливості  створення  дидактичних  ігор  в  корекційному навчанні.
Програмне забезпечення та сервіси Інтернету для розробки ігрових вправ. 

Тема  2.  Методика  використання  програмно-апаратного  забезпечення
діагностики,  корекції  та  профілактики  порушень  у  дітей  з  особливими  освітніми
потребами

Використання у навчальному процесі з дітьми з порушеннями мовлення спеціального
програмного забезпечення «Живий звук», «Ігри для тигри», «Світ звуків», «Видима мова»,
«Дельфа» тощо. 



3. Приклади тестових завдань:

Одного дня Марина виявила, що хтось використовував її обліковий запис у Facebook без її 
дозволу, і від її імені написав кілька коментарів. З яким явищем зіткнулась Марина?
a. Кібер-грумінг
b. Шерентінг
c. Секстинг
d. Фрепінг
e. Кібер-булінг
f. Тролінг

У таблицю бази даних, що містить стовпці "Прізвище", "Ім'я", "Телефон", вписано 30 учнів. 
Скільки записів у таблиці?
a. 3
b. 33
c. 30

Оленці необхідно було зробити звіт про проведення тренінгу. Вона вирішила створити колаж 
із фотографій, які вона зробила під час тренінгу. Чи правильне рішення вона прийняла?
Правильно
Неправильно

4. Критерії оцінювання тестових завдань: 
Підсумкова

кількість балів
(max – 40)

Значення оцінки

1 бал Правильна відповідь.

0 балів
Відповідь неправильна.
Відповідь відсутня.

Екзаменатор Калантаєвська С.В. 

Завідувач кафедри Литвин О.С.


