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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=6654

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  технології організації  та  обробки текстових
і числових даних 

Тема 1. Інформаційно-комунікаційні технології. Технології організації та обробки
текстових даних

Інформація.  Інформаційна  діяльність.  Визначення  інформатики  як  науки.  Види  та
властивості  інформації.  Електронна  форма  представлення  даних.  Кодування  інформації.
Одиниці  виміру  інформації.  Операційна  система  персонального  комп’ютера  (ПК).
Інформаційна система. Інформаційна технологія. Визначення й інструменти інформаційної
технології. Інформаційно-комунікаційні технології. Правила техніки безпеки при роботі з ПК
в  комп’ютерному  класі.  Технології  організації  та  обробки  текстових  даних.  Методика
створення засобів подання інформації в середовищі програми Microsoft Office Word. Вікно
текстового  редактора  Word,  основні  режими  роботи.  Робота  з  документами.  Редагування
тексту. Створення таблиць та опрацювання табличних даних Microsoft Office Word.  

Тема 2. Інформаційні технології організації та обробки числових даних.
Методика  створення  засобів  подання  інформації  в  середовищі  програми  Microsoft

Office Excel. Електронні таблиці та їх призначення і можливості. Завантаження та основне
вікно Excel. Формування робочого аркуша. Виділення об’єктів Excel. Настроювання розмірів
стовпців і рядків. Введення тексту і його форматування. Введення чисел. Обчислення в Excel.
Редагування даних комірок.  Опрацювання табличної  інформації  за  допомогою функцій та
операцій. Створення графіків і діаграм. Редагування діаграм. 

Змістовий модуль 2. Графічні, мультимедійні та інтерактивні технології
Тема 3. Графічні редактори та мультимедійні технології в соціально-педагогічній

діяльності



Технологія  створення  графічних  зображень.  Особливості  організації  та  обробки
графічних  зображень  в  растрових  і  векторних  редакторах.  Загальні  відомості  про
мультимедійну  технологію.  Технологія  мультимедіа.  Засоби  мультимедійних  технологій.
Авторські засоби мультимедіа. Робота з графічними об’єктами у редакторі Microsoft Office
Word.  Робота  з  об’єктами  у  графічному  редакторі  Paint.   Застосування  презентацій  в
навчальних  проектах.  Основні  способи  створення  презентації.  Програма  створення
презентацій  PowerPoint.  Методика  створення  навчальної  презентації  на  основі  он-лайн
сервісу Prezi.com.  Організація  та  обробка  електронних  повідомлень  засобами  SMART
Notebook. 

Тема 4. Інтерактивні та інтелектуальні інформаційні технології
Інтерактивні  інформаційні  технології.  Нові  інформаційні  технології.  Інтерактивний

програмно-технологічний комплекс на основі SMART Board.   Інтелектуальні інформаційні
технології. Онлайн сервіс для створення інтелектуальних карт Mind Meister.  

Змістовий  модуль  3.  Інформаційно-комунікаційні  технології в  проектній
діяльності 

Тема 5. Інформаційні технології в соціальному проектуванні
Інформаційне  забезпечення  проектної  діяльності.  Інформаційно-пошукові  системи.

Технічні засоби навчання. Технології електронного навчання.  Основні принципи навчально-
методичного  проектування  інформаційних  технологій  навчання.  Дидактичні  функції
технічних засобів  та інформаційних технологій навчання.  Педагогічні  вміння викладача в
роботі з технічними засобами та інформаційними технологіями навчання. Метод проектів.
Вимоги  до  використання  методу  проектів.  Типи  проектів.  Визначення  й  призначення
навчального  проекту.  Дидактичні  функції  навчального  проекту.  Структура  проекту.  План
навчального  проекту.  Методика  створення  навчального  проекту  засобами  інформаційних
технологій. 

3. Приклади тестових завдань:

Інформатика – це:
a. комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості
інформації
b.  дисципліна  про  технології,  телекомунікації,  маршрутизації  й  передавання  інформації  з
використанням нейрорецепторних, провідних, теле, радіо і супутникових каналів зв'язку
c. наука про закони інформації

За допомогою додатку  Googl-сайт можна створити  сайт: 
a. на основі порожнього шаблону
b. на основі одного з шаблонів
c. на основі одного з шаблонів або порожнього шаблону

Адреси комірок "EXCEL" поділяються на:
a. прямі та переносні
b. активні та пасивні
c. абсолютні та відносні

Чим відрізняються способи копіювання малюнка від способів копіювання тексту?
a. Малюнок неможливо копіювати за допомогою команд Копировать, Вставить.
b. Малюнок неможливо копіювати.
c. Нічим.
d. Малюнок неможливо копіювати за допомогою комбінацій клавіш.



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.


