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Тема. Комп’ютерне тестування – інноваційний метод 

контролю і діагностики знань студентів коледжу 

 

Мета:  

- ознайомлення з реальними можливостями застосування комп’ютерного 

тестування у навчальному процесі; 

- обгрунтування актуальності проблеми впровадження контрольно-

діагностичних програм; 

- інтеграція комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-

пізнавальний процес коледжу; 

- формування здатності викладачів до успішної результативної професійної 

діяльності в умовах насиченого ІКТ з використанням ; 

- знайомство з різними тестуючи ми програмами та їх можливостями. 

 

 

Завдання: 

1. Провести огляд тестуючих комп’ютерних програм. 

2. Розробити методичні рекомендації щодо складання і використання 

програм MyTest, Test-W2. 

3. Створення банку електронних тестів з різних навчальних предметів і 

дисциплін. 

 

Очікувані результати роботи: 

- широке впровадження у навчально-виховний процес комп’ютерних 

контрольно-діагностичних систем; 

- створення банку комп’ютерних тестів з різних навчальних предметів і 

дисциплін. 

 

 



Тематика засідань творчої лабораторії 

 

Тема 1. Загальні вимоги до систем тестування.  

Контрольно-діагностична система Test-W2. 

 

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

тестових завдань (Новик Н.П.) 

 

Доповідь 2. Технологія проектування комп’ютерних тестів. Класифікація і 

вимоги до електронних тестів. (Сойнова Н.І.) 

 

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

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

 

Практична робота.  

  Робота з програмою Test-W2. 

 

 

Тема 2. Складання тестових завдань за допомогою КСТЗ 

 

Доповідь 1. Програмне забезпечення для обгрунтування якості тестових 

завдань (Невмержицький О.П.) 

 

Доповідь 2. Введення і редагування бази даних з окремих тем математики  в  

програмі Test-W2 (Новик Н.П.) 

 

Доповідь 3.  Можливості використання програми Test-W2 на заняттях з 

української та іноземної мови (Майданюк В.В., Старинець Г.В.) 

 

Практична робота.  

  Робота з програмою Test-W2. 

 



Тема 3. Особливості роботи з  тестуючою комп’ютерною 

програмою MyTest. 

 

Доповідь 1. Пакет програм для організації тестування MyTest (Алєксєєв А.О.) 

 

Доповідь 2. Створення тестів у програмі MyTest (Новик Ю.І.).) 

 

Доповідь 3. Плеєр тестів MyTest Student та його можливості (Новик Н.П.) 

 

Практична робота.  

  Робота з програмою MyTest. 

 

Тема 4. Використання КСТЗ  

в навчально-виховному процесі коледжу 

 

Доповідь 1. Роль системи контролю як елемента курикулуму, який забезпечує 

відповідність результатів навчання вимогам державного 

освітнього стандарту. (Гордійчук О.М.) 

 

Доповідь 2. Програми електронного тестування на заняттях природничих 

дисциплін (Горобець О.А.) 

 

Доповідь 3. Контроль і діагностика знань студентів з психолого-педагогічних 

дисциплін за допомогою КТСЗ (Круківська І.В.) 

 

Практична робота.  

  Ознайомлення з банком тестів з різних навчальних дисциплін 

 

Практична діяльність творчої лабораторії 

1. Створення електронних тестів з допомогою різних тестуючи програм 

2. Використання створених банків тестів при вивченні навчальних 

предметів і дисциплін. 
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