
7 грудня 2016 року відбулося перше засідання творчої лабораторії  

викладачів «Тест як засіб контрольно-діагностичної системи». 

План засідання 

1. Педагогічне тестування як форма контролю знань. Базові форми тестових 

завдань (Новик Н.П.) 

2. Технологія проектування комп’ютерних тестів. Класифікація і вимоги до 

електронних тестів. (Сойнова Н.І.) 

3. Контрольно-діагностична система Test-W2: напрямки застосування 

(діагностика, навчання, контроль) (Новик Ю.І.) 

Практична робота. Робота з програмою Test-W2. 

Складовими частинами навчально-виховного процесу, без яких 

неможливо уявити педагогічну взаємодію між студентами та викладачем є 

контроль, перевірка і оцінка результатів навчання. Якщо контроль і перевірка 

побудовані правильно, вони сприяють своєчасному виявленню прогалин у 

знаннях і вміннях студентів, повторенню і систематизації матеріалу, 

встановленню рівня готовності  до засвоєння нового матеріалу, формуванню 

вміння користуватися прийомами самоперевірки і самоконтролю. 

 

Викладач Новик Н.П. у своєму повідомленні зауважила, що у світовій 

практиці ефективним, найпоширенішим та інноваційним  методом контролю 

навчальних досягнень студентів вважають педагогічне тестування. Ідею 

тестування у кінці ХІХ століття запропонував відомий англійський психолог й 

антрополог Френсіс Гальтон, а на початку ХХ століття почала розвиватися 



тестологія, яка обґрунтовує теоретичні засади, технології створення і 

використання тестів.  Базовими формами тестових завдань є: завдання закритої 

форми (з вибором однієї або кількох правильних відповідей); завдання відкритої 

форми (не мають запропонованих варіантів відповідей); завдання на 

встановлення відповідностей; завдання на встановлення послідовності. Тести на 

даному етапі є найбільш економною формою контролю. Слід також пам’ятати не 

тільки про переваги, а й про недоліки тестової перевірки. 

 

Поряд з бланковим (паперовим) тестуванням все частіше 

використовується комп’ютерне. Про технологію проектування комп’ютерних 

тестів, класифікація і вимоги до електронних тестів розповіла у своїй доповіді 

викладач Сойнова Н.І. Останнім часом створено чимало програмних засобів для 

створення таких тестів – тестові оболонки. Вибір типів комп’ютерних тестів 

визначається особливостями таких оболонок і досвідом та майстерністю особи, 

яка проектує (розробляє) тест. Під час формування тесту слід дотримуватись 

певних вимог – організаційних, структурних, мовних. Зокрема, інтерфейс 

програми повинен бути виконаний рідною мовою, програмне забезпечення має 

бути ліцензійним. 

 



 

Про особливості і напрямки застосування контрольно–діагностичної 

системи Test-W2 повідомив викладач Новик Ю.І., який зауважив, що дана 

програма відповідає усім зазначеним раніше вимогам. До складу пакета системи 

Test-W2 входять діагностувальна оболонка Test-W2.ехе, редактор тестів 

Editor.exe, конвертор тестів Test-W2 – Converter.exe, протокол результатів 

Result.dat та банк тестів (набори завдань для різних предметів і дисциплін). 

 Саме над створенням цього банку тестів і працюють викладачі коледжу, 

зокрема, члени творчої групи «Тест як засіб контрольно-діагностичної 

системи». 

 


