
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 
Національний авіаційний університет 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                                Проректор з навчальної 

                                                                                         та виховної роботи 
 

                                                                                                  ___________Гудманян 

                                                                                                 «____»________   2018 р. 

 

 
 
 

 
 

Система менеджменту якості 
 
 

 
П А К Е Т 

комплексних контрольних робіт 
 

 
 з дисципліни                   Мультимедійне видавництво о                                                  о 

( назва  дисципліни ) 
 
 спеціальність                  186 «Видавництво та поліграфія»                                о 

    (шифр назва  спеціальності) 

  Спеціалізація ____«Технології електронних мультимедійних видань»__________          
    (шифр назва  спеціальності) 

 
  Індекс                                      РМ-4-186/17-2.1.6                                                о 

(індекс плану та порядковий номер дисципліни за цим планом) 
 

 

СМЯ НАУ ККР 09.01.07 – 01 – 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

КИЇВ 2018 

 
 
 
Рекомендовано науково-методично- 
редакційною радою інституту ННІКІТо 
Протокол № ______ 
від «_____» ____________2018 р. 
Голова НМРР 

                                              М. Куклінський 
(підпис, ініціал, прізвище) 

 



Національний авіаційний університет 
 

Інститут       Навчально-науковий інститут Комп’ютерних інформаційних технологіймм         
(назва інституту розробника) 

   Кафедра                              комп’ютерних мультимедійних технологіймммммм          ммм 
 (назва кафедри розробника) 

 
 

УЗГОДЖЕНО 
Директор інституту  
                                  ии 
       (підпис )              (ініціал, прізвище) 
 
 «____» _____________2018 р. 

 
 
 

 
 

Комплексні контрольні роботи  
з дисципліни 

 
                                         «Мультимедійне видавництво»рр                            рррр                    

 (назва) 
                              186   «Видавництво та поліграфія»пп           ппппп         п 

(шифр та  назва спеціальності) 

                  «Технології електронних мультимедійних видань»пп           ппп 
(шифр та  назва спеціалізації) 

 
 

 
 
Комплексні контрольні роботи рецензовані кафедрою   
 комп’ютерних мультимедійних технологійм            м                                                                               
                               (назва випускової кафедри ) 
 
спеціальність  
186    «Видавництво та поліграфія»п       пппп  ппп  
спеціалізація  
 «Технології електронних мультимедійних видань» 
 
протокол № _____ від «____» ____________2018 р. 
 

 

 

Завідувач кафедри  
(випускової) 
__________           С. Лобода    д 
    (підпис )      (ініціал, прізвище) 
 
«____»_____________2018 р. 

 
 



Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР) 
 
 

Пакет ККР з дисципліни                  «Мультимедійне видавництво»                               
             (назва дисципліни) 

для студентів за спеціальністю         186   «Видавництво та поліграфія»          о 
                                                     (шифр та назва спеціальності) 

за спеціалізацією            «Технології електронних мультимедійних видань»  о 
                                                     (назва спеціалізації) 

 

розробник:  
Шибицька Н.М., доцент, к.т.н., доцент                      1-15             р          п   рр 
     (прізвище, ініціали, посада, вчений ступінь, звання)                          (№ варіанту)                     (підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пакет ККР схвалено на засіданні кафедри     
комп’ютерних мультимедійних технологій         
         (назва кафедри, на якій було розроблено пакет) 
 
 
 
 
 
 

Протокол № ____   від  «____»______ 2018 р. 
 
 
 
 
 

Завідувач кафедри          ооооооооо     С. Лобода__ 
           (підпис)         (ініціали, прізвище) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ф 03.02 – 88) 



 
Перелік 
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1. Електронні видання [Текст]: довід. / Уклад. Т.Ю. Киричок . – К.: НТУУ    
    «КПІ», 2010. – 400 с. 
2. Видання електронні. Основні види  та вихідні відомості. ДСТУ 7157:2010.    
    Видання офіційне. - Київ, Держспоживстандарт, 2010. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР) 
з дисципліни                  «Мультимедійне видавництво»п       пппп 

 
Оцінка якості знань та вмінь студенів з виконання комплексної контрольної роботи 

фахової підготовки студентів (випускників) за виконання завдань комплексної контрольної 
роботи з дисципліни  «Мультимедійне видавництво»  здійснюється за 100-бальною шкалою 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Шкала оцінювання якості знань та вмінь студенів 

Повна і правильна 
відповідь 

Загальна кількість 
балів 

Питання 1 Питання 2 Питання 3 

Завдання 1-30 100 30 30 40 

 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах оцінкам за 

національною шкалою наведена в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах  
оцінкам за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка  
за національною  

шкалою 
1 питання 2 питання 3 питання 

27-30 27-30 36-40 Відмінно 

23-26 23-26 30-35 Добре 

18-22 18-22 24-29 Задовільно 

Менше 18 Менше 18 Менше 24 Незадовільно 

 
Відповідність підсумкової оцінки за ККР у балах оцінкам за національною шкалою 

наведена в таблиці 3. 
Таблиця 3 

Відповідність підсумкової оцінки за ККР у балах оцінкам за національною шкалою 

Оцінка  
в балах 

Оцінка  
за національною  

шкалою 
Критерій оцінки 

90-100 Відмінно Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

82 – 89 

Добре 
Виконання вище середнього рівня з кількома помилками 

75 – 81 В загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок 

67 – 74 
Задовільно 

Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків 

60 – 66 Виконання задовольняє мінімальним критеріям 

Менше 60 Незадовільно Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 
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_________________________
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Рецензія 
на пакет комплексних контрольних робіт 

 
з навчальної дисципліни       «Мультимедійне видавництво»                              о
                             (назва дисципліни) 

спеціальності                     186 «Видавництво та поліграфія»                      о 
                  (шифр та назва спеціальності) 

Спеціалізації         «Технології електронних мультимедійних видань»_____                
                  (назва спеціалізації) 

 
 

На рецензію представлено пакет ККР з навчальної дисципліни  
«Мультимедійне видавництво»,  що викладається згідно навчальному плану № 
РМ-4-186/17 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магіcтр» за 
спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізацією «Технології 
електронних мультимедійних видань», робочої програми  дисципліни 
«Віртуальне моделювання» індекс НБ-4-186/17-2.1.6, затвердженої 23.04.2018 р., 
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-
модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового 
Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом 
ректора від 15.06.2004 №122/од. 

Дисципліна викладається у 2-му семестрі студентам першого курсу 
освітнього ступеню «Магістр» Навчально-наукового інституту Комп’ютерних 
інформаційних технологій кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій. 
Об’єм дисципліни складає 150/5 (годин/кредитів ECTS), з них:  
Лекції           -17                      Курсова робота - 2 семестр 
Лабораторні заняття  - 34                      Екзамен            - 2 семестр 
Самостійна робота  –   99              

Пакет ККР, представлений на рецензію, містить 15 варіантів завдань, які 
повністю відповідають програмним вимогам. У всіх розроблених варіантах 
відтворено професійне спрямування та реалізація принципу комплектності. За 
своєю складністю варіанти завдань рівнозначні. Для вирішення завдань не 
передбачена можливість застосування комп'ютерної техніки. 

Представлені варіанти завдань можна використовувати для оцінки рівня 
готовності студентів до проходження науково-дослідної практики та 
дипломного проектування. 
 
 
          _ __ доцент      о                        оооооооооооо    ________    БО        ___+++____________ 
                      (посада)                                                        (підпис)                                                   (ініціал, прізвище) 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
 

Варіант № 1 
 

1. Охарактеризуйте поняття «електронне видання». 
2. Розкрийте особливості публікацій статичних Web-сторінок. 
3. Охарактеризуйте мультимедійні технології створення комп’ютерних тестів. 

 
Завідувач кафедри 

________               С. Лобода        л 
(підпис)      (ініціал, прізвище) 

«____»________________20___р. 
 

 
 
 
 


