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 Сучасний рівень розвитку педагогічної науки забезпечує навчальний 

процес різноманітними засобами, які сприяють більш ефективному 

досягненню поставлених цілей в навчанні студентів.  

 Однією з важливих складових навчального процесу є контроль знань і 

умінь студентів, досвіду їх творчої діяльності, емоційно-ціннісного 

відношення до вивчаємого матеріалу. Важливість контролю важко 

переоцінити: при ефективній організації він виконує всі функції навчального 

процесу, тобто освітню, розвиваючу, виховну. Використовування сучасних 

технологій відкриває нові, високоефективні можливості комп'ютерного 

тестування. В свою чергу комп'ютерний контроль знань в останні десятиліття 

активно впроваджується в систему сучасної освіти. 

 Методи тестування студентів із застосуванням комп’ютерів 

потребують наявності спеціально оснащених класів, відповідного 

програмного забезпечення і особливо підготовлених викладачів. В той же час 

безмашинне навчання доступне для будь-якого навчального закладу, не 

потребує значних матеріальних затрат і досить ефективне. В своїй повній 

формі воно включає як методи подачі і засвоєння нового учбового матеріалу, 

так і методи поточного (письмового) контролю знань (поточна успішність, 

задачі, іспит). В той же час постає питання: чи потрібне комп’ютерне 

тестування студентів, його значення, чи має воно переваги перед 

традиційним опитуванням студентів і в чому воно полягає?  

 Відомо, що контроль – це необхідна умова учбового процесу і від того 

наскільки дієва система контролю знань, значною мірою залежить успіх 

навчання. Слід зазначити, що, якщо контроль знань здійснюється вміло і 

систематично, оцінка об’єктивно відображає ступінь засвоєння навчального  

матеріалу і контроль, тим самим, стимулює самостійну роботу студентів, 



втому числі і з додатковими матеріалами, підвищує відчуття відповідальності 

і в кінці кінців, сприяє розвитку творчих навичок в роботі і здатності 

критично оцінювати отримані знання.  

 Однак, індивідуальне опитування студентів займає багато часу, 

викладач може опитати лише частину студентів, крім того опитування 

нерідко проходить за обставин, які не відповідають об’єктивності знань: 

підказування, підглядання в підручник чи конспект. Це не дозволяє виявити 

істинні знання студентів, що призводить до завищення оцінок. Інколи 

глибоке опитування підміняється постановкою примітивних питань, які й 

оцінюються. Такі опитування студентів і завищення оцінок приносять шкоду, 

тому що не відображають істинних знань студентів, виховують у студентів 

відчуття заспокоєності, некритичного відношення до  своїх знань і заважають 

розвитку у майбутніх спеціалістів важливих навичок до самостійної 

напруженої роботи. 

 При цьому комп’ютерний тестовий контроль поточної успішності 

студентів за короткий час дає змогу перевірити і оцінити знання усієї групи. 

В цих умовах вводиться об’єктивний критерій оцінювання знань, кожен 

студент відповідає на запитання самостійно і виключається можливість 

підказування і використання підручника, тобто виключає недоліки 

традиційного опитування. Уведення комп’ютерного тестування успішності 

студентів вимагає відповідної підготовки викладачів і кафедри вцілому. Слід 

розробити спеціальну методику контролю, скласти тести і відповіді на них, 

підготувати технічні засоби. Для того, щоб комп’ютерний контроль був 

повноцінним і ефективним потрібно в тестових завданнях охоплювати всі 

основні питання теми, які повинні базуватися на пройденому матеріалі і 

виявляти його розуміння. Кожен студент повинен виконувати завдання 

окремо, незалежно від темпу і успіхів інших студентів. Проведення  

поточного контролю на кожному занятті повинно слугувати покращенню 

учбового процесу. 



 На кафедрі експериментальної та клінічної фармакології 

використовується вибірковий (альтернативний) метод комп’ютерного 

тестування студентів медичного і стоматологічного факультетів. Для  

тестування використовується комп’ютерна програма (Hyper Test version 1,0, 

2001 р.). При роботі з цією програмою студентам пропонується перелік 

питань з п’ятьма дистракторами - відповідями на кожен з них. Студенту 

необхідно вибрати правильну відповідь, при цьому їх може бути одна або 

декілька. Після закінчення тестування студенти мають можливість 

переглянути помилки та зробити висновки. 

 Одним з недоліків цього методу тестування є пасивність мислення 

(студенту непотрібно самостійно формулювати правильну відповідь), 

вірогідність відгадування або механічного запам’ятовування правильних 

відповідей.  

 Також, нами застосовується для тестування студентів метод 

конструювання відповідей, який полягає в самостійному пошуку і 

конструюванні відповіді. Цей метод контролю краще розвиває навички 

самостійного мислення, однак потребує більше часу для контролю і 

оцінювання студентів. 

 Комп’ютерне тестування поточної успішності студентів бажано 

проводиться на початку кожного заняття. При цьому всі студенти повинні 

мати персональний комп’ютер в якому програма пропонує індивідуальний 

набір тестових завдань для вхідного контролю з кожного заняття, при цьому 

достатньо 10-15 питань з п’ятьма або більшою кількістю відповідями, з яких 

вірними можуть бути 1 і багато. Серед тестових завдань пропонуються мікро 

ситуаційні задачі, які потребують від студента тільки однієї правильної 

відповіді. Контроль поточної успішності займає 15-20 хв. в залежності від 

кількості питань, підготовленості студентів і навичок користування 

комп’ютером. 

 Переваги комп’ютерного тестування безумовні: швидко виявляється 

рівень знань і якість самопідготовки студентів усієї групи, об’єктивність 



машинного оцінювання беззаперечна. Всі студенти на протязі комп’ютерного 

тестування активно і самостійно працюють. При цьому неминучість 

опитування і виключення підказок дисциплінують студентів, стимулюють 

якість самопідготовки і привчають студентів до самостійної роботи. 

 Однак, впровадження комп’ютерного тестування в навчальний процес 

має певні труднощі. Потрібно ретельно і творчо підготувати тестові завдання, 

питання повинні бути чітко і ясно сформульовані, короткими фразами і 

виключена можливість різної трактовки питань. Вони повинні відображати 

матеріали самопідготовки і повтору вивченого матеріалу. Для цього на 

кафедрі складені тестові завдання по кожній темі заняття не менше 100 

питань, а комп’ютерна тестова програма відбирає в довільній формі з цього 

переліку по 10-20 для кожного студента окремо. При цьому обов’язково 

включається 2-3 питання з попередньої теми заняття. Комп’ютерна програма 

передбачає після проведеного тестування і оцінювання знань переглянути 

помилки. Тому, при подальшому доопрацюванні матеріалу на занятті студент 

має можливість більш детально зупинитися на теоретичному матеріалі з 

якого були допущені помилки або звернутися до викладача за 

консультативною допомогою. В свою чергу викладач в процесі тестування 

студентів може виявити найбільш типові помилки, які допускають студенти 

при відповіді на питання і детально їх пояснити при подальшому проведенні 

заняття. 

 Програмний контроль поточної успішності в ніякому разі не виключає 

опитування студентів, а навпаки, необхідно гармонійно поєднувати 

тестування з опитуванням. Ключ до успіху в засвоєнні матеріалу знаходиться 

в гармонійному поєднанні поточного комп’ютерного тестування і 

опитування студентів.  

 Комп’ютерне тестування, окрім перевірки поточної успішності 

студентів, дає фактичний матеріал рівня підготовки окремого студента і 

групи в цілому. Отримані по кожній групі результати тестування дають змогу 

провести аналіз і урахувати середньому показники по кожній групі. Це дає 



можливість зробити висновок про легетивність тестів або про рівень знань 

студентів з кожної теми розділу. Такий аналіз рекомендується проводити 

після кожного заняття, а за допомогою стандартних статистичних програм 

можна отримати досить цінний матеріал, який характеризує навчальний 

процес. Також комп’ютерне тестування дає змогу узагальнювати і 

аналізувати знання по окремій темі, розділу і підсумковий рівень знань, а 

також порівнювати їх між групами, курсами, факультетами.  

 Як бачимо комп’ютерне тестування – швидкий, інформативний і 

ефективний спосіб контролю і оцінки учбових досягнень студентів. Він 

дозволяє регулярно, на кожному занятті проводити моніторинги рівня 

засвоєння учбового матеріалу студентами, своєчасно забезпечувати 

необхідну взаємодію між, студентами і викладачами, яка направлена на 

підвищення якості знань предмету. 

 

 

 

 


