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1. Загальні положення 

 Якість знань - одне з основних і ключових аспектів освітнього процесу. 

Від початку освітніх реформ саме це словосполучення на вустах в кожного 

педагога, освітянина та в кожного другого з перехожих. Як досягти 

покращення якості знань, умінь та навичок в вищому закладі освіти ? 

Здається це питання турбує всю систему ВНЗ. Не секрет, що рівень знань 

студентів, які вступають в коледжі на досить низькому рівні, але ж це рівень 

їхніх знань із загальноосвітніх предметів, окрім, яких в навчальному закладі 

викладають спецпредмети, що розкривають зміст саме їхньої професії. Але 

тенденція така, що рівень знань нового предмету починає дорівнювати рівню 

знань предмету, що давно вивчається студентом. Отже, як підвищити 

зацікавленість спецпредметами, спонукати до пошуку нового, а відповідно, 

підвищити рівень знань та якість.  

 При підготовці молодшого спеціаліста передбачається теоретичне та 

виробниче навчання. Теоретичне навчання, як і в більшості навчальних 

закладів країни, це заняття. А от виробниче навчання являє собою 

відпрацювання набутих вмінь та навичок в умовах виробництва 

безпосередньо на підприємствах, в цехах, майстернях та на полігонах. 

 Після отримання теоретичних знань до відповідної кваліфікації 

студенти виходять на виробничу практику чи виробниче навчання, де 

працюють на рівні з спеціалістами. Але сучасний освітній процес вимагає 

впровадження в практику нових перспективних педагогічних технологій. 

Вони сприяють розвитку критичного мислення студентів, формують творчий 

підхід до процесу навчання, як у викладача, так і в студентів, активізують 

навички самостійної роботи студентів, формують основи функціональної 

грамотності студентів. 

 

1.1 Актуальність теми 

 

Зумовлена тим, що в нових умовах соціально-економічного розвитку 

України відбувається стрімка переорієнтація ціннісних орієнтирів у 

суспільстві, перебудова системи суспільного виробництва, що 

відображається на ринку праці. Тому професійна підготовка має бути 

гнучкою та пристосованою до технічних, економічних, соціальних потреб 

суспільства та спрямованою на те, щоб допомогти випускникам коледжів у  

самовизначенні, оволодінні методами професійної діяльності в умовах 

ринкової економіки. Засвоєння студентами навчальних матеріалів буде 

ефективнішим  та  якіснішим,  рівень  професійного  розвитку 

студентів підвищиться, якщо навчальний процес буде здійснюватися із 

застосуванням інноваційних технологій навчання, однією з найдоступніших з 

яких є on-line тестування. 



1.2  Мета  

 

 удосконалення здібностей до саморозвитку та самореалізації 

особистості на засадах інноваційного та  діяльнісного підходу до 

теоретичного і виробничого навчання. Розвиток особистісного, 

професійного, кваліфікаційного потенціалу  студентів закладів вищої освіти. 

 

1.3   Завдання методичної розробки 

 

 Розробка он-лайн тестів на ресурсі Google форм. 

 Відбір актуального інформаційного матеріалу. 

 Підвищити рівень мотивації та якості знань студентів при вивчення 

предмету«Комп’ютеризація с/г виробництва». 

 Створення атмосфери успіху при проходженні on-line тесті. 

 

2  Використання Сервісу Google в процесі підготовки молодших 

спеціалістів 

Контроль знань у навчально-виховному процесі виконує цілий ряд 

функцій: оцінюючу, стимулюючу, розвиваючу, навчальну, діагностичну, 

виховнута інші. Процес контролю – одна з найбільш трудомістких і 

відповідальних операцій у навчанні, пов’язана з гострими психологічними 

ситуаціями як для студентів, так і для викладач. Традиційні методи контролю 

потребують багато часу та містять елемент суб’єктивного ставлення 

викладача. Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить 

обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості студентів, за 

його допомогою стає можливим контроль знань на необхідному, заздалегідь 

запланованому рівні.Для створення тестів можна використовувати багато 

сервісів, які полегшать підготовку і проведення тестування. Одним з 

найшвидших і найпростіших способів створення тесту є використання 

Google Форми – частина офісного інструментарію Google сервісі . 

 

 

 

 



Електронний освітній ресурс "Про сервіси Google" схвалено Науково-

методичною комісією з інформатизації закладів освіти Науково-методичної 

ради з питань освіти МОН України. 

 

 

 

 

2.1 Формування on-line тестів в Google Формі 

 

Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна 

легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також 

збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці 

Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній. 

Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити меню ―Відповіді‖ і 

переглянути короткий зміст. 

Форму можна створити як в меню Google Диску, так і в існуючій 

електронній таблиці. 



 

Створення форми в Google Диску.      

 Натисніть кнопку Створити і виберіть пункт Форм   

 Обрати шаблон Форми та дати їй назву.     

 Додати питання тесту. 

 Ви також можете структурувати форму, розділивши її на кілька 

сторінокі додавши до них заголовки. 

Додавання питання.        

 Щоб вставити питання , натисніть на стрілку поруч із кнопкою Додати 

елемент і виберіть у спадному меню один з наступних типів питання : 

 Текст. Респонденту пропонується вписати короткий відповідь. 

 Текст ( абзац). Респондент вписує розгорнуту відповідь .  

 Один зі списку. Респондент повинен вибрати один варіант відповіді з 

декількох . 

 Кілька зі списку. Респондент може обрати кілька варіантів відповіді.

 Список, що випадає. Респондент вибирає один варіант з розкривного 

меню.Шкал Респондент повинен поставити оцінку, використовуючи цифрову 

шкалу (наприклад, від 1 до 5).       Сітк 

Респондент вибирає певні точки в сітці, що складається із стовпців і рядків .

  

Дат Респондент вибирає дату, використовуючи календар. 

 Час. Респондент вибирає точний час або часовий проміжок.  

 Якщо ви натиснете саму кнопку Додати елемент, а не на стрілку поруч 

з нею, то за замовчуванням буде додано текстовий питання. Хочете замінити 

його на інше? Виберіть потрібний пункт зі списку під назвою Тип питання.

 Потім впишіть варіанти відповідей. Хочете пояснити своє запитання? 

Додайте коментар у полі Пояснення. Ви можете також встановити 



прапорець Зробити це питання обов’язковим: тоді користувач не зможе 

відправити форму, не відповівши на нього.   

Редагування питань, заголовків і сторінок. 

Ви можете виконати наступні дії з кожним питанням, заголовком або 

новою сторінкою своєї форми, що знаходяться праворуч від назви запитання:

 Редагування. Щоб відредагувати об’єкт, натисніть кнопку . 

  

Копіювання. Щоб скопіювати об’єкт, натисніть кнопку . 

 Видалення. Щоб прибрати об’єкт, натисніть кнопку .  

  

Зберігання відповідей. 

Після відправки форми розпочнеться запис відповідей. Ви зможете 

вирішити, де вони зберігатимуться. Це можна зробити пізніше, відкривши 

вікно редагування форми і натиснувши кнопку Зберігати відповіді  на панелі 

інструментіВідповіді можна зберігати в таблиці або безпосередньо у формі. 

Таблиця дозволяє бачити їх у хронологічному порядку в міру надходження. 

Якщо відповіді записуються уформу, вони будуть доступні у вигляді 

зведення або CSV-файлу.У діалоговому вікні Збереження відповідей‖ можна 

створити нову таблицю для запису відповідей і присвоїти їй будь-яку назву 

(мал.1). Ви також можете встановити прапорець Завжди створювати нову 

таблицю, якщо хочете зберігати відповіді на всі майбутні форми в таблицях. 

 

Малюнок 1 

            

  



Крім того, відповіді можна записувати на окремий аркуш у поточній 

таблиці. Натисніть на Новий лист існуючої таблиці і потім кнопку Вибрати. 

Ви побачите список своїх електронних таблиць. Встановіть прапорець поруч 

з потрібним файлом і натисніть Вибрати. У таблицю буде додано новий 

аркуш, у якому відобразяться відповіді респонденті Зверніть увагу, що одна 

таблиця не може приймати відповіді з декількох форм.   

 Коли таблиця обрана, кнопка Зберігати відповіді – на панелі 

інструментів замінюється на кнопку Переглянути відповіді. Натисніть її, щоб 

відкрити результати опитування (або увійдіть в таблицю через меню Диска ).

      

Підсумок відповідей. 

Підсумок відповідей можна переглянути двома способами:   

 І спосіб: в електронній таблиці з відповідями зробити наступні кроки 

(ди мал. 2). 

 

Малюнок 2 

  З режиму Зведена Форма: в головному меню Зведеної 

форми (електронної таблиці) Форма - Показати підсумок відповідей 

  В результаті на екрані ви побачите в вигляді діаграми підсумки 

відповідей (мал.3). 



Малюнок 3 

За допомогою Google Форм можна швидко проводити різноманітні 

опитування, аналіз та перегляд відповідей. 

3. Практичний розділ 

 

Сучасний освітній процес вимагає впровадження в практику нових 

перспективних педагогічних технологій. Вони сприяють розвитку 

критичного мислення учнів, формують творчий підхід до процесу навчання, 

як у вчителя, так і в учнів, активізують навички самостійної роботи, 

формують основи функціональної грамотності студенті Використання 

інформаційних технологій(Google Форм) на заняттях дозволяє активізувати 

візуальний канал сприйняття навчальної інформації, урізноманітнити сам 

навчальний матеріал, розширити форми і види контролю навчальної 

діяльності. Інформаційні технології можуть застосовуватися  на 

уроках  різних типів, а також на різних етапах уроку.   

3.1 Види студентської  діяльності, що активізуються при роботі в 

Google Формі 

          

Робота студентіввGoogle Формі охоплює різні види діяльності: 

 

 самостійну роботу з інформацією ; 

 самостійну навчальну діяльність (у режимі самоосвіти); 

 для поглиблення знань при підготовці, ліквідацію прогалин; 

 підготовку до іспитів; 

 навчальну діяльність під керівництвом віддаленого викладача в курсі 

дистанційного навчання під час перебування студентів на виробничій 

практиці; 

 спілкування в мережі. 

  



 

 . 

 

 

 

3.2 Приклади тестових завдань 

На більшість тем при вивченні  курсу предмету « Комп’ютеризація с/г 

виробництва » було розроблено тестові завдання в Google Формі.  Далі 

подано тести, що використовувались для втілення завдання методичної 

розробки. 

 



Варіант 1 

1) За одиницю вимірювання кількості інформації прийнятий ...  

1. 1 бод 

2. 1 біт 

3. 1 байт 

4. 1 Кбайт 

2) Чому дорівнює 1 Кбайт?  

1. 1000 біт 

2. 1000 байт  

3. 1024 біт  

4. 1024 байт 

3) Продуктивність роботи комп'ютера (швидкість виконання операцій) залежить від ... 

1. розміру екрана дисплея 

2. частоти процесора 

3. напруги живлення  

4. швидкості натискання на клавіші  

4) Файл - це ...  

1. одиниця виміру інформації 

2. програма в оперативній пам'яті 

3. текст, роздрукований на принтері 

4. програма або дані надиску 

5) Інструментами в графічному редакторі є ...  

1. лінія, коло, прямокутник 

2. виділення, копіювання, вставка  

3. олівець, кисть, ластик  

4. набори кольорів (палітри)  

6) У склад мультимедіа-комп'ютера обов'язково входять ...  

1. проекційна панель 

2. CD-ROM дисковод і звукова плата 

3. модем 

4. плоттер  

7) У електронних таблицях виділена група комірок А1: В3. Скільки осередків входить 

в цю групу?  

1. 6  

2. 5   

3. 4   

4. 3  

8) Основним елементом бази даних є ...  

1. поле  

2. форма  

3. таблиця 

4. запис  

9) У електронних таблицях не можна видалити ...  

1. стовпець  

2. рядок   

3. ім'я комірки  

4. вміст комірки  



10) Інформаційної (знакової) моделлю є ... 

1. анатомічний муляж  

2. макет будинку  

3. модель корабля  

4. діаграма 

11) У процесі форматування тексту змінюється ... 

1. розмір шрифту  

2. параметри абзацу  

3. послідовність символів, слів, абзаців 

4. параметри сторінки  

12) Гіпертекст - це ... 

1. дуже великий текст 

2. структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по 

виділених мітках 

3. текст, набраний на комп'ютері  

4. текст, в якому використовується шрифт великого розміру  

13) Що належить до системного програмного забезпечення? 

1. Текстові   та  графічні  редактори,   бази  даних,   електронні таблиці, 

комп'ютерні ігри. 

2. Операційні системи та драйвери різноманітних пристрої 

3. Операційна   система,   антивірусна   програма   та   система програмування. 

4. Будь-які програми, що можуть працювати на комп'ютері. 

14) Що таке Кошик?  

1. Частина  операційної  системи,   яка  забезпечує  видалення папок та файлі  

2. Спеціальна папка, розміщена на Робочому столі, у яку під час 

видалення система переміщує обрані файли.  

3. Спеціальна ділянка оперативної пам'яті, у яку розміщують файли та папки 

під час видалення. 

15) Що таке комп'ютерний вірус? 

1. Бактерія, шо роз'їдає метал;                                           

2.  Особливий файл; 

3.  Мала, спеціально написана програма, що шкодить;      

4.  Помилка ПЗ ПК 

16)  Програму MicrosoftWord можна відкрити такими способами: 

1. За допомогою команди головного меню Пуск / Программы /MicrosoftWord. 

2. За допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі 

Windows. 

3. Будь-яким з перелічених способі 

17) Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і: 

1. Скористатися командою Вид / Шрифт. 

2. Скористатися командою Формат / Шрифт. 

3. Скористатися командою контекстного меню Абзац. 

18) При форматуванні символу у  Word можна задати: 

1. лише його колір; 

2. розмір і колір шрифту; 

3. розмір, накреслення, гарнітуру та колір. 

 



 

19) Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно: 

1. Скористатися кнопкою панелі інструментів Печать. 

2. Скористатися командою меню Формат / Печать. 

3. Скористатися командою меню Файл / Распечатать документ. 

20) Редагування – це: 

1. виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок; 

2. знищення лише останніх букв слів; 

3. внесення доповнень у створений документ. 

21) Команди меню Файл програми MicrosoftWord призначені для: 

1. Настроювання програми. 

2. Роботи з документами. 

3. Роботи з вікнами документ 

22) Для виділення абзацу тексту потрібно: 

1. Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці провести   

до кінця абзацу. 

2. Тричі клацнути в межах абзацу. 

3. Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів 

23) Переглянути створений документ у ТР Word можна: 

1. клацнувши мишею по піктограмі Предварительный просмотр; 

2. виконати дії Файл / Открыть; 

3. виконати дії Формат / Табуляция. 

24) Щоб вставити таблицю в документ у ТР Word, потрібно: 

1. виконати дії Таблица / Добавить таблицу; 

2. виконати дії Сервис / Нарисовать таблицу; 

3. виконати піктограму Список. 

25) За допомогою команди Файл / Параметры страницы… можна задати такі 

параметри: 

1. Вирівнювання тексту. 

2. Розмір шрифту. 

3. Поля документ 

26) Яке положення може займати малюнок відносно тексту? 

1. По контуру. 

2. За текстом. 

3. Перед текстом. 

4. Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів 

27) Чи можна трансформувати таблицю у текст? 

1. Так, потрібно скористатися командою Сервис / Трансформация… 

2. Так, потрібно скористатися командою Формат / Трансформация… 

3. Так, потрібно скористатися командою Таблица / Преобразовать. 

28) Які з тверджень є правильними? 

1. Можливості програми MicrosoftWord дуже широкі – починаючи від 

створення нескладних текстових повідомлень до складних, багатосторінкових 

документів, що передбачають складне форматування, графічні елементи. 

2. Програма MicrosoftWord дає змогу створювати складні таблиці, проводити 

математичне оброблення, виконувати аналіз процесі 

3. Програма MicrosoftWord входить до складу операційної системи Windows. 

 



 

29) Для набору відсутніх відсутніх на клавіатурі символів у ТР Word потрібно: 

1. виконати дії Вставка / Символ і вибрати потрібні знак; 

2. виконати дії Вид / Панели инструментов і вибрати потрібну; 

3. виконати дії Вставка / Надпись і вибрати потрібний знак. 

30) При форматуванні абзацу у ТР Word можна: 

1. задати лише розмір шрифту; 

2. лише інтервал між рядками; 
3. абзацний відступ, інтервал між рядками, розмір шрифту. 

31) Що таке «електронна таблиця» (ЕТ)? Це: 
1.  електронне рекламне табло; 

2.  діалогова система обробки даних, розташованих у комірках, що утво-

рені на перетині рядків і стовпчиків; 

3.  дитяча ігрова таблиця множення; 

4.  комплекс програм для обробки переважно цифрових даних, розташованих у 

прямокутній матриці; 

5.  інтерактивна програмна система для розрахунків і обчислювальних 

експерименті 

32)  До найпоширеніших ТП належать: 

1.  Word; 

2.  Supercalc; 

3.  Power Point; 

4.  Excel; 

33)  У яких сферах застосовують ЕТ? 

1. у бізнесі; 

2.  у фінансах; 

3.  в іграх; 

4.  у статистиці; 

34)  До основних можливостей ЕТ належать: 

1.  введення і редагування даних; 

2.  обробка даних за допомогою вбудованих функцій; 

3.  форматування таблиць; 

4.  подання даних у графічному вигляді; 

35)  Які основні ідеї покладені в основу ЕТ? 

1. спрощення розрахунків; 

2.  полегшення режиму роботи мікропроцесора; 

3.  прискорення введення і редагування тексту; 

4.  застосування різноманітних засобів обробки й аналізу даних 

5.  обробка фотозображень. 

36)  Які типи даних обробляє ТП? 

1.  картини; 

2.  текстові; 

3.  символьні; 

4.  числові; 

5.  формули; 

 

 

 



 

37)  Що таке «комірка ЕТ»? 

1. мікросхема; 

2.  програмний модуль; 

3.  клітинка, що знаходиться на перетині рядка і стовпчика; 

4.  плата з мікросхемами; 

38)  Як можна завантажити (запустити в роботу) ТП Excel? 

1. двічі клікнути ЛКМ (лівою кнопкою миші) по ярлику на робочому 

столі; 

2. набрати ім'я Excel; 

3. клікнути ЛКМ по кнопці (Excel) панелі MS Office; 

4. меню Пуск/ Программы/ MS Office/ Excel; 

39)  Основним документом Excel є: 

1. записна книжка; 

2.  аркуш; 

3.  робоча книга; 

4.  діаграма; 

40)  Введення і редагування даних у ЕТ здійснюється: 

1. у рядку стану; 

2.  за місцем розташування курсору; 

3.  у поточній (активній, обраній) комірці з відображенням у рядку 

формул; 

4.  у рядку формули з відображенням у поточній комірці; 

41)  Які основні операції можна виконувати з аркушами? 

1. введення, редагування й обробка даних;  

2.  виривання аркушів; 

3.  зміна масштабу зображення аркуша (25 %—200 %); 

4.  перейменування комірок; 

5.  перейменування аркушів; 

42)  Які команди треба виконати для створення нового файлу книги в Excel? 

1. меню Файл / Создать; 

2.  Alt + Tab; 

3. Ctrl + S; 

4.  ПКМ по рядку заголовка; 

43)  Які команди варто подати для завантаження існуючого файлу книги Excel (*.xls)? 

1. ПКМ по імені файла; 

2.  Файл / Открыть 

3.  ім'я файла / кн. Enter; 

4.  кнопка Пуск / Документи / ЛКМ по імені файла 

44)  Поняття формату включає параметри: 

1. шрифт (тип, розмір, інтервал, накреслення, колір); 

2.  яскравість і контрастність зображення; 

3.  формат чисел (часу, грошових одиниць); 

4.  засіб Выравнивание (ліворуч, праворуч, по ширині, по висоті); 

45)  Що можна замінити в активній комірці за допомогою команди Формат / Ячейка? 

1. число; 

2.  вирівнювання; 

3. розміри комірки. 



46)  Які є види комп’ютерних презентацій? 

1.  Потокові, фільмові; 

2.  фільмові, анімаційні; 

3.  потокові, слайдові; 

4.  слайдові, анімаційні. 

47)  Редактор презентацій Microsoft PowerPoint дає змогу створювати презентації: 

1.  слайдові; 

2.  потокові; 

3.  анімаційні; 

4.  в форматі ЕХЕ. 

48)  Для презентацій, створених у Microsoft PowerPoint, формат за замовчуванням: 

1.  doc; 

2.  xls; 

3.  ppt; 

4.  rtf. 

49)  Чи дозволяє формат ppt переглядати презентації у вікні браузера? 

1.  Так; 

2.  ні; 

3.  так, якщо встановити відповідний пагін. 

 

50)  Виберіть такий вигляд подання презентацій, який не підтримується Microsoft 

PowerPoint: 

1.  звичайний; 

2.  сортувальник слайдів; 

3.  показ слайдів; 

51)  Який формат файлів не підтримується Microsoft PowerPoint? 

1.  doc; 

2.  ppt; 

3.  pps; 

4.  html. 

52)  Чи можна в Microsoft PowerPoint створити растровий малюнок? 

1.  Так; 

2.  ні. 

53)  Під час роботи Microsoft PowerPoint використовує: 

1.  свої власні шрифти; 

2.  шрифти, встановлені в операційній системі Windows; 

3.  шрифти, встановлені в офісному пакеті Microsoft Office; 

54)  Для роботи Microsoft PowerPoint необхідне встановлення: 

1.  офісномго пакета Microsoft Office; 

2.  операційної системи Windows; 

3.  Microsoft Word; 

4.  жодна з наведених відповідей не є правильною. 

55)  Зовнішній вигляд слайда настроюється за допомогою: 

1.  опції Вигляд меню Вигляд; 

2.  опції Розмітка слайда меню Формат; 

3.  опції настройка часу меню Показ слайдів; 

4.  опції Макрос меню Сервіс. 

 



56)  Щоб вставити в слайд малюнок із файла, необхідно виконати такі дії: 

1.  Вставка / Малюнок / Автофігури; 

2.  Вставка / Діграма; 

3.  Сервіс / Показ слайдів; 

4.  Вставка / Малюнок / З файл 

57)  У середовищі Microsoft PowerPoint можна створювати: 

1.  векторні зображення; 

2.  растрові зображення; 

3.  анімаційні ролики; 

4.  відеофрагменти. 

58)  Для створення таблиць у середовищі Microsoft PowerPoint необхідно виконати 

таку послідовність дій: 

1.  Вставка / Об’єкт / Таблиця; 

2.  Формат / Таблиця; 

3.  Вставка / Таблиця; 

59)  Для зміни параметрів тексту в середовищі Microsoft PowerPoint необхідно 

виконати таку послідовність дій: 

1.  Формат / Шрифт; 

2.  Формат / Фон; 

3.  Формат / Параметри тексту; 

60) Для створення організаційної діаграми необхідно виконати послідовність дій: 

1.  Вставка / Схематична діаграма; 

2.  Вставка / Малюнок / Організаційна діаграма; 

3.  Вставка / Фільми і звук / Організаційна діаграма; 

4.  Формат / Організаційна діаграм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У результаті використання сучасних освітніх технологій підвищилася 

якість навчання та рівень знань  в студентів, проявляється тяга до творчості і 

пізнання, активність сприйняття, студенти самостійно роблять глибокі 

висновки на заняттях, що свідчить про розвиток творчого мислення. 

У зв’язку з останніми змінами у суспільстві дедалі більшої 

популярності набуває навчання із залученням мережних технологій. До 

переваг використання Internet-сервісів у навчальному процесі можна віднести 

і використання сервісів Google, що не передбачає додаткових витрат на 

комп’ютерну техніку, доступ забезпечується з будь-яких пристроїв 

(комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, мобільний телефон та ін..); 

доступність (дім, навчальний заклад, будь-яке місце, де є доступ до wi-fi); 

можливість роботи в режимі on-line (вчитель має змогу контролювати процес 

виконання завдання як групою осіб так і кожним студентом окремо). 

Використання сучасних освітніх технологій в умовах  організації 

навчання у професійно-технічних навчальних закладах  розкриває 

можливість позитивного впливу на підвищення рівня якості освіти, 

забезпечує потребу майбутніх фахівців у освітніх послугах, підвищує 

професійну мобільність та активність. Сучасні освітні  технології формують 

єдиний освітній простір в межах освітнього процесу й індивідуалізують 

навчання. 
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Рецензія 

 

на методичну розробку ― УПРОВАДЖЕННЯ ON-LINE ТЕСТІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ GOOGLE ФОРМ ЯК СУЧАСНОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

« Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва» ― 
 

методичну розробку складено на основі типової програми з дисципліни                          

« Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва »,  затвердженої 

державною установою « Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів                    

― Агроосвіта ‖ »  « 26 » січня  2017  р.  зі спеціальності  201 « Агрономія ». 

 В методичній розробці надано матеріал стовно он-лайн заміру знань 

студентів для покращення та  удосконалення здібностей до саморозвитку та 

самореалізації особистості на засадах інноваційного та  діяльнісного підходу 

до навчання, розвиток особистісного, професійного, кваліфікаційного 

потенціалу  студентів закладів вищої освіти. 

Методична розробка підготовлена на достатньому методичному рівні. 

Відповідає освітньо - професійній програмі та вимогам по підготовці 

молодшого спеціаліста. 

Рекомендується до застосування в навчальному процесі                      

ВСП « Ерастівський коледж ім.  Е. К. Бродського ДДАЕУ ».  
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