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РЕФЕРАТ
      Пояснювальна записка до дипломної роботи містить:
65 сторінок, 2 рисунки, 37 літературних джерел.
     Мета роботи – розробити тестові завдання у програмі MyTestXPro з
навчального предмету «Інформатика» для учнів дев’ятого класу.
     Об’єкт дослідження – процес застосування освітніх інформаційних
технологій при організації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики.
      Предмет дослідження - застосування інформаційних технологій в освіті.
    Методи дослідження – описово-аналітичний, емпіричний.
     Пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавра складається зі
вступу, чотирьох розділів, списку використаної літератури та додатку.
    У першому розділі розглянуто особливості використання інформаційних
технологій у процесі навчання інформатиці.
    У другому розділі розглянуто теоретико-методологічні засади
використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів 
на уроках інформатики.
    У третьому розділі описано розробку тестових завдань з навчальної
дисципліни «Інформатика» для учнів дев’ятих класів.
    У четвертому розділі розглянуті питання з охорони праці та дії у
надзвичайних ситуаціях.
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ABSTRACT
Explanatory note to the final work contains: 65 pages, 2 pictures, 37 literary
sources.
The purpose of the work - to develop test tasks in the program MyTestXPro on
the subject "Informatics" for pupils of the ninth grade.
     The object of research - the process of using educational information
technology in the organization of educational activities of students in the computer
science classes.
    Subject of research - application of information technologies in education.
Methods of research - descriptive-analytical, empirical.
    An explanatory note to the bachelor's thesis consists of an introduction, four
chapters, a list of used literature and an addition.
    The first chapter deals with the peculiarities of the use of information
technologies in the process of computer science education.
    The second chapter deals with the theoretical and methodological principles of
using test technologies for assessing student achievements in computer science 
classes.
    The third section describes the development of test tasks for the discipline
"Informatics" for students of the ninth grade.
The fourth section deals with occupational safety and emergency situations.
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