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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Інтернет-ресурси для опитування і тестування».
2. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі,
включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; цифрова компетентність.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Левченко Ірина Михайлівна, вчителька географії опорного навчального закладу «Гірська
багатопрофільна гімназія». Учасниця національної премії Global teacher prize Ukraine 2018.
5. Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої
освіти, закладів позашкільної освіти, закладів І-ІІ рівнів акредитації, методисти, організатори
післядипломної педагогічної освіти.
6. Мета програми: навчити вчителів використовувати інтернет-ресурси для опитування і тестування
при проведенні контрольної роботи; ознайомити вчителів в безкоштовними програмами по створенню
тестів, кросвордів та опитувань.
7. Зміст програми:
Сьогодні тестові завдання є надзвичайно поширеними і популярними, оскільки дозволяють швидко
визначити рівень знань учнів, прискорити обробку отриманої інформації, охопити великі за обсягом
масиви вивченого матеріалу.
Активне впровадження в освітній процес комп’ютерних та інтернет-технологій сприяло появі та
стрімкому розвитку онлайн-тестування. Онлайн-тестування – один з ефективних засобів, спрямованих на
підвищення якості освіти, який дозволяє самостійно перевірити знання з будь-якої теми впродовж
навчального року, а також підготувати учнів не лише до зовнішніх, а й до внутрішніх процедур контролю
якості знань. Курс допоможе вчителям при підготовці та проведенні поточного оцінювання та
контрольних робіт.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 24 години/0,8 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: познайомити вчителів з безкоштовними сервісами для створення тестів та опитувань;
навчити вчителів працювати з безкоштовними сервісами для створення тестів та опитувань, такими як
Google Forms, Online Test Pad, Playbuzz, ProProfs, Easy TestMaker, Майстер-Тест тощо; створити власний
тест та додати його на свій сайт/блог; навчити вчителів перевіряти тести не витрачаючи багато часу.
фахові: усі учасники курсу ознайомляться щ безкоштовними сервісами для створення тестів та
опитувань, такими як Google Forms, Online Test Pad, Playbuzz, ProProfs, Easy TestMaker, Майстер-Тест,
навчаться працювати з сервісами та використовувати їх в освітньому процесі; дізнаються як додавати
тести на власні блоги та сайти; впевнено будуть користуватися усіма безкоштовними платформами для
створення тестів та опитувань при підготовці та проведенні контрольної роботи, поточного оцінювання,
написання МАН, тощо.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

