
Опис спецкурсів кафедри 

відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Старший викладач Андрос М.Є. 

Вид програми 

підвищення кваліфікації  

спецкурс 

Назва програми 

підвищення кваліфікації 

(тема, напрям) 

Цифрові системи дистанційного тестування 

Автор(-и) / розробник(-и) Андрос М.Є., старший викладач 

Категорія(-ї) слухачів Для педагогічних працівників (керівників) закладів освіти, методистів (керівників) ресурсних центрів, 

викладачів-тьюторів (організаторів) дистанційного навчання. 

Мета програми • надати інформацію про електронні освітні ресурси (ЕОР) та технічні можливості визначення 

компетентності здобувачів освіти (учнів) шляхом електронного дистанційного тестування, ознайомитися із 

сучасними програмами (web-платформами) для створення електронних дистанційних форм опитування та 

тестування;  

• формувати інформаційно-комунікаційну компетентність щодо здатності педагогічних працівників та 

керівників закладів загальної середньої освіти упроваджувати сучасні форми, методи, технології освіти у 

професійній діяльності та використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерну 

техніку, Е-педагогіку в професійній діяльності; 

• ознайомити з технологією створення власних електронних форм дистанційного опитування та 

тестування, використовуючи платформи MS Office 365 (сервіс Forms), Майстер-тест (http://master-test.net/) , 

Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/ua),  освітній проект «На урок» (https://naurok.com.ua) та освітній 

проект «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua/test); сформувати навички роботи із сервісами створення тестів даних 

електронних ресурсів.  

 

Коротка анотація змісту 

програми 

Історія розвитку електронного дистанційного тестування. Визначення поняття «Електронне дистанційне 

тестування» (ЕДТ). Функції  ЕДТ. Класифікація ЕДТ. Принципи розробки форми електронного дистанційного 

http://master-test.net/
https://onlinetestpad.com/ua
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/test


 

тесту (опитувальника). Конструктивні елементи форм ЕДТ. Структура web-платформи та сервісів для створення 

електронного дистанційного тестування. Ознайомлення із сучасними web-платформами для створення 

електронного дистанційного тестування: Ознайомлення із web-ресурсами «Майстер-тест» (http://master-

test.net) та «Online Test Pad» (https://onlinetestpad.com/ua); освітніми платформами: «На урок» 

(https://naurok.com.ua/test); «https://learning.ua/»; "Всеосвіта” (https://vseosvita.ua/test). Процес та технологія 

розробки електронних форм дистанційного тестування. Генерація тестових завдань на web-платформах 

Підготовка до експлуатації форм дистанційного тестування, створених на веб-платформах. 

Обсяг програми 6 год. 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік 

компетентностей, що 

передбачені програмою 

щодо розвитку / 

формування 

Інформаційно-комунікаційна компетентність щодо здатності педагогічних працівників та керівників закладів 

загальної середньої освіти упроваджувати та використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

комп’ютерну техніку, Е-педагогіку в професійній діяльності. 

Документ про 

підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою  

Сертифікат 

http://master-test.net/
http://master-test.net/
https://onlinetestpad.com/ua
https://naurok.com.ua/test
https://learning.ua/
https://vseosvita.ua/test

