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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму тренінгу  «Використання сервісів GOOGLE FORMS,  

GOOGLE  CLASSROOM  та  web-тестування ТЕСТОРІУМ у системі 

забезпечення якості освіти та організації дистанційного навчання» розроблено 

відповідно до законів України  «Про освіту»,  «Про вищу освіту», "Про 

загальнодержавну програму "Електронна Україна" на 2005-2012 роки"; «Про 

основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки» від 09.01.2007 № 537 V; Указу Президента України від 20.10.2005 

№1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх 

інформаційних технологій»; довгострокової державної програми "Електронна 

Україна" – для розвитку Інтернет-індустрії й створення на її базі "електронної 

держави", розробленої Державним комітетом зв'язку та інформатизації України 

(2002 р.); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 

1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження в 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 

року»; Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді 

України на 2010-2015 роки (проект Постанови Верховної Ради України від 

01.07.10 р. № 6633); Постанови  Верховної Ради України «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-

комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України" 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 17, ст.191); Постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової 

програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» 

на період до 2015 року»; Наказу Міністерства освіти і науки, молоді і та спорту 

України від 11.05.11 №436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального 

року»; концепції «Нова українська школа» та  вимог до вищих навчальних 

закладів та закладів післядипломної освіти, що надають освітні послуги за 

очно-дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

30.10.2013  № 1518), Положення про дистанційне навчання, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України  25.04.2013  № 466 та внесення 

змін до нього (наказ Міністерства освіти і науки України  14.07.2015  № 761;  

листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-493 від 

24.06 11 року «Щодо організації навчання вчителів з використання 

інформаційно-комунікаційних технологій»,  №1/9-879 від 12.12.11 року «Щодо 

оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційними технологіями»; Типового Положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550 та ін. 

Мета: надання допомоги  педагогічним працівникам щодо використання 

сервісів GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та on-line тестування 

ТЕСТОРІУМ для реалізації механізмів забезпечення якості освіти на 



локальному рівні, зокрема в процедурах оцінювання, та організації 

дистанційного навчання. 

Тренінг «Використання сервісів GOOGLE FORMS,  GOOGLE  

CLASSROOM  та web-тестування ТЕСТОРІУМ у системі забезпечення якості 

освіти та організації дистанційного навчання»  спрямований на реалізацію  

таких завдань: 

- удосконалення теоретичних знань педагогічних працівників із питань 

розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;  

- формування готовності педагогічних працівників застосовувати 

інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом; 

- формування компетентності в педагогічних працівників щодо 

використання сервісів GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та on-

line тестування ТЕСТОРІУМ для реалізації механізмів забезпечення 

якості освіти на локальному рівні, зокрема в процедурах оцінювання, та 

організації дистанційного навчання;  

- формування навичок конструювання якісних онлайн-тестів, інших 

навчальних онлайн-форм та їх використання. 

 

Принципи побудови тренінгу: науковість, доступність, системність, 

культуровідповідність, урахування регіонального досвіду (вивчення 

педагогічних практик щодо використання тестових технологій на основі 

компетентнісного підходу). 

Тренінг розрахований на 8 годин й включає такі навчальні модулі: 

внутрішня система забезпечення якості освіти відповідно до нових 

нормативних актів; застосовування інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; GOOGLE  ФОРМИ   –  інструмент  роботи 

сучасного педагога; GOOGLE КЛАСС – сервіс для організації дистанційного 

навчання у школі;  конструювання якісних онлайн-тестів, інших навчальних 

онлайн-форм та їх використання; ТЕСТОРІУМ – програмний  засіб для 

проведення web – тестування; самостійна робота з сервісами GOOGLE FORMS,  

GOOGLE  CLASSROOM та системою on-line тестування ТЕСТОРІУМ.  

Реалізація завдань  для досягнення результатів за навчальними модулями 

здійснюється в очній формі  шляхом розгляду навчального матеріалу на міні-

лекціях, а також завдяки інтерактивним формам (діловим іграм, майстер-класу, 

диспутам, діалогам, практикумам та ін.), тестуванню, анкетуванню тощо.  

На практичних заняттях значна частина відводиться різним формам 

роботи задля оволодіння методикою впровадження  дистанційного навчання в 

освітній процес навчального закладу;  проведення моніторингу  освітніх 

результатів учнів з використанням web-ресурсів і методу тестування, умінню 

створювати тести з різними формами завдань, здійснювати статистичну 

обробку результатів та ін. 

Завдання тренінгу орієнтовані на вивчення методичних матеріалів, 

зокрема щодо: сутності внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

відповідно до нових нормативних актів; застосовування інформаційних систем 

для ефективного управління освітнім процесом; використання сервісів 

GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та  on-line тестування 

ТЕСТОРІУМ для реалізації механізмів забезпечення якості освіти на 



локальному рівні, зокрема в процедурах оцінювання, та організації 

дистанційного навчання;  створення інструментарію для освітніх вимірювань  із 

навчальних дисциплін, а також розробки тестових завдань і тестів тощо.  

 Обов’язковою умовою тренінгу є проведення вхідного й вихідного 

діагностування за допомогою діагностичної карти ефективності.   

Тренінг рекомендується для слухачів післядипломної освіти – 

педагогічних працівників (учителів, керівників методичних об’єднань та 

керівників навчальних закладів). 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТРЕНІНГУ 

 

№ Тема 

 

Години 

М
о

д
у
л

ь
 1

 

Система забезпечення якості освіти відповідно до нових 

нормативних актів  
1 

1.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти відповідно до нових 

нормативних актів 
0,5 

1.2.  Застосовування інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом   
0,5 

М
о

д
у
л

ь
 2

 

Сервіси GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та on-line 

тестування ТЕСТОРІУМ для реалізації механізмів забезпечення 

якості освіти на локальному рівні, зокрема в процедурах 

оцінювання, та організації дистанційного навчання 

7 

2.1. GOOGLE  ФОРМИ   –  інструмент  роботи сучасного педагога 2 
2.2. GOOGLE КЛАСС – сервіс для організації дистанційного навчання у 

школі 
2 

2.3. Конструювання якісних онлайн-тестів, інших навчальних онлайн-

форм та їх використання 
1 

2.4. ТЕСТОРІУМ – програмний  засіб для проведення web – тестування 2 
Усього 8 

 
Завдання:  
систематизувати знання щодо: 

        

- сутності базових понять  «система забезпечення якості освіти», «хмарні 

технології», «інформаційні системи», «дистанційне навчання», «дидактичні 

матеріали», «анкетування», «тестові технології», «тестування», «тест», 

«тестові завдання»;  

- особливостей функціонування інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

- специфіки роботи сервісів GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та 

on-line тестування ТЕСТОРІУМ; 

- технологій створення якісних онлайн-тестів та інших навчальних онлайн-

форм; 

 

сформувати вміння (навички): 

- використовувати компетентно  базові поняття «система забезпечення якості 

освіти», «інформаційні системи», «дистанційне навчання», «дидактичні 



матеріали», «анкетування», «тестові технології», «тестування», «тест», 

«тестові завдання»;  

- застосовувати інформаційні системи для ефективного управління освітнім 

процесом; 

- роботи з сервісами GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та 

системою on-line тестування ТЕСТОРІУМ; 

- конструювати якісні онлайн-тести, інші навчальні онлайн-форми та їх 

використання; 

розвинути установки до готовності: 

- використання сервісів GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та on-

line тестування ТЕСТОРІУМ для реалізації механізмів забезпечення якості 

освіти на локальному рівні, зокрема в процедурах оцінювання, та організації 

дистанційного навчання. 

 

Очікувані навчальні результати: 

 

знання: 

- сутності базових понять «система забезпечення якості освіти», «хмарні 

технології»,  «інформаційні системи», «дистанційне навчання», «дидактичні 

матеріали», «анкетування»,   «тестові технології», «тестування», «тест», 

«тестові завдання»;  

- особливостей функціонування інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

- специфіки роботи сервісів GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та 

on-line тестування ТЕСТОРІУМ; 

- технологій створення якісних онлайн-тестів, інших навчальних онлайн-

форм; 

 уміння (навички): 

- використовувати компетентно  базові поняття «система забезпечення якості 

освіти», «хмарні технології»,  «інформаційні системи», «дистанційне 

навчання», «дидактичні матеріали», «анкетування»,   «тестові технології», 

«тестування», «тест», «тестові завдання»;  

- застосовувати інформаційні системи для ефективного управління освітнім 

процесом; 

- роботи з сервісами GOOGLE FORMS,  GOOGLE  CLASSROOM та 

системою on-line тестування ТЕСТОРІУМ; 

- конструювати якісні онлайн-тести, інші навчальні онлайн-форми та їх 

використання; 

розвинути установки до готовності: 

- застосовуючи ділові ігри, практикуми, майстер-класи, підвищити мотивацію 

слухачів до використання сервісів GOOGLE FORMS,  GOOGLE  

CLASSROOM та on-line тестування ТЕСТОРІУМ для реалізації механізмів 

забезпечення якості освіти на локальному рівні, зокрема в процедурах 

оцінювання, та організації дистанційного навчання. 
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