
Проходження сертифікаційних іспитів від 
Microsoft IT Academy



Лінія професійного розвитку: 
Microsoft Office Specialist (MOS)

• на іспитах перевіряються конкретні вміння в
середовищі, що моделює реальні умови роботи;

• кандидатам пропонується виконати ряд завдань,
що дозволяють чітко продемонструвати навички
роботи;

• кандидату пропонується реалізувати проект, в
якому кожне завдання виконується на основі
результатів попередніх завдань.



Лінія професійного розвитку: 
Microsoft Technology Associate (MTA)

Охоплює широкий спектр основних
принципів технологій, оцінює і підтверджує ваші
основні технічні знання.

Іспит з однієї із зазначених нижче спеціалізацій:
• ІТ-інфраструктура;
• база даних;
• розробник.



Лінія професійного розвитку: 
Microsoft Certified Educator (MСЕ)

Іспит підтверджує досягнення викладачами технічної
грамотності в шести предметних областях згідно
рекомендованої ЮНЕСКО у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій (розділ "Технічна грамотність"):
• принципи освітньої діяльності;
• навчальний план та оцінка;
• педагогіка;
• інформаційно-комунікаційні технології та технічні засоби;
• організаційна та адміністративна робота;
• підвищення кваліфікації.



Організація іспитів
Організація всіх іспитів на присвоєння

кваліфікації фахівця Microsoft Office
здійснюється компанією Certiport.



Організація іспитів

• тривалість іспиту – 90 хвилин;
• MOS – практичні завдання;
• МТА, МСЕ – тест;
• навчальні матеріали – 85% англійська мова, 15%

російська мова;
• ІСПИТ – російська мова.

Складання іспиту відбувається 
ДО

1 грудня 2015 року



Сертифікат



Напрями іспитів

Microsoft Office Specialist
(MOS)

 Microsoft Office Word 2013;

 Microsoft Office Excel 2013;

 Microsoft Office PowerPoint 2013;

 Microsoft Office Outlook 2013;

 Microsoft Office Access 2013;

 Microsoft SharePoint 2013;

 Microsoft Office OneNote 2013.

Microsoft Technology Associate
(MTA)

ІТ-інфраструктура: 
 операційна система Windows (Основи);
 адміністрування Windows Server;
 мережа;
 основи безпеки;
 основи баз даних.

Розробник:
 розробка програмного забезпечення;
 Microsoft .NET розвитку;
 розробка додатків HTML5.

Оберіть одну підкатегорію, наприклад  MS Word. Повідомте про свій вибір



Більше інформації

• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Technology Associate (MTA)
• Microsoft Certified Educator (МСЕ)

https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/mos-certification.aspx
https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/mta-certification.aspx
https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/mce-certification.aspx


Контактна інформація

• 485-20-87
• 063-400-87-04
• d.buchynska@kubg.edu.ua
• вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 004-А

Бучинська Дар’я Леонідівна -
науковий співробітник центру ІКТ-

компетенцій
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