
Питання щодо використання КСТЗ розглядалися на черговому засіданні 

творчої лабораторії «Тест як засіб контрольно-діагностичної системи», яке 

відбулося 23 травня 2017 року. 

За визначенням контроль – це співвідношення досягнутих результатів із 

запланованими цілями навчання. Перевірка знань студентів повинна давати 

відомості не тільки про правильність чи неправильність кінцевого результату, 

але й про неї саму: чи відповідає форма дій даному етапу засвоєння. Правильно 

поставлений контроль навчальної діяльності студентів дозволяє викладачеві 

оцінити одержувані ним знання, уміння, навички, вчасно надавати необхідну 

допомогу і добиватися поставлених цілей навчання. Використовувати СКТ 

(системи комп’ютерного тестування) можна на різних етапах вивчення 

матеріалу.  

Про роль системи контролю як елемента курикулуму, який забезпечує 

відповідність результатів навчання вимогам 

державного освітнього стандарту повідомила 

викладач Гордійчук О.М. Курикулум – це загальна 

концепція навчання, що визначає знання, вміння, 

установки та методи їх формування. Відповідно, 

курикулум охоплює такі сфери: зміст предметів; 

педагогічні методи і підходи; поточне й підсумкове 

оцінювання;  ресурси для організації;  

впровадження та викладання навчальних програм. «Перевірочний» курикулум 

(tested Curriculum) визначається як той зміст, що втілюється у тестах. 

 Про програми електронного тестування на 

заняттях природничих дисциплін повідомила 

викладач Горобець О.А. 

 Досвідом створення і використання 

комп’ютерних тестів поділився викладач соціально-

економічних дисциплін Алєксєєв А.О. 

Керівник групи зауважила, що крім таких СКТ 



як Test – W2, My Test,  існують інші подібні системи. Серед них, наприклад, 

КТС Net 3, створена Костянтином Дегтяровим, – програма, що дозволяє 

практично форматувати будь-який текст і питання, і відповіді (зокрема, 

вставляти формули, таблиці, графіки, списки, добавляти малюнки, відео, 

звуковий супровід), дає можливість використовувати 5 видів питань (вибір 

лише одного варіанту, вибір декількох варіантів, розташовування відповіді по 

порядку, введення відповіді самостійно з клавіатури, розставлення 

відповідностей).  

Відповідно до особливостей навчальної дисципліни викладачі можуть 

самостійно обрати ту СКТ, яка їм підходить найбільше. Звичайно, при 

використанні комп’ютерного тестування викладач має чітко усвідомлювати 

мету та передбачати наслідки його використання. Звертатися до такого виду 

контролю і оцінки ЗУН студентів слід тоді, коли його використання буде 

більш ефективним порівняно з традиційним бланковим. Завжди слід 

пам’ятати, що будь-яка форма контролю знань студентів зумовлюється 

передусім особливостями навчальної дисципліни і контингенту студентів. 

 

Практична робота. Ознайомлення з банком тестів з різних навчальних 

дисциплін. 

 


