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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою online-курсу «Створення інтерактивного навчального контенту» 

є формування та розвиток ІТ-компетентності та ключових компетентностей 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

щодо створення та способів використання online-тестів та інтерактивних 

презентацій для вирішення педагогічних задач. 

Вказана мета досягається через реалізацію таких завдань: 

 формування теоретичної бази знань щодо створення online-тестів та 

інтерактивних презентацій; 

 розвиток умінь створювати навчальні online-тести та інтерактивні 

презентації, використовуючи отримані теоретичні відомості, інформацію в 

мережі Інтернет та комп’ютерну техніку; 

 оволодіння навичками аналізу результатів відповідей учнів; 

 розвиток творчості та креативності педагогів; 

 інтеграція ІТ-компетентності та педагогічної компетентності. 

Очікуваними результатами навчання за online-курсом «Створення 

інтерактивного навчального контенту» є активізація діяльності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у галузі 

створення та використання сучасних засобів контролю навчальних досягнень 

учнів. 

 

 

 



Програма online-курсу  

«Створення інтерактивного навчального контенту» 

(5 год) 

Тема Зміст навчального матеріалу Кількість 

годин 

1. Оnline-

тестування – 

вимога часу 

1.1. Особливості конструювання тестів та 

проведення online-тестування. 

Поняття педагогічного тесту. Етапи 

здійснення оnline-тестування. Огляд Інтернет-

сервісів для проведення опитувань. 10 способів 

проведення опитування на уроках. 

1.2. Технологія створення тестів з 

«Майстер-Тест». 

Етапи створення різних типів питань з 

«Майстер-Тест». Поширення тесту на веб-

ресурсах. Перегляд результатів тестування. 

1.3. Технологія створення тестів за 

допомогою сервісу Google Form. 

Етапи створення різних типів питань за 

допомогою сервісу Google Form. Поширення 

тесту на веб-ресурсах. Перегляд результатів 

тестування. 

Контрольне завдання «Створення online-

тестів в сервісі «Майстер-Тест». 

Контрольне завдання «Створення online-

тесту у Google Form» 

 

3 

2. Інтерактивні 

презентації – 

сучасний 

освітній тренд 

2.1. Переваги додавання інтерактивності в 

навчальні презентації. 

Поняття інтерактивних презентацій. Огляд 

Інтернет-сервісів для створення інтерактивних 

завдань. 

2.2. Створення інтерактивних презентацій 

Nearpod. 

Етапи створення інтерактивної презентації 

Nearpod. Поширення презентації на веб-

ресурсах. 

Контрольне завдання «Створення 

інтерактивної презентації Nearpod» 

 

2 

Вихідне тестування 

Всього годин 5 

 

Методист НМЦ ПТО 

у Сумській області       І.О.Смирнова 


