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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ У ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

Муравльова O. В.
ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

Розглядається доцільність використання стандартизованих методів оцінювання професійної компетент
ності у урахуванням основних критеріїв, що визначають якість тестового матеріалу, — надійність, валід- 
ність, точність, критерії об'єктивності.
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Вступ. Вивчення ендокринології у вищих медичних навчальних закладах має давню історію. Вона 
вже давно сформувалась як медична спеціальність і навчальна дисципліна. Заняття з ендокринології 
проводяться за програмою, затвердженою МОЗ України, Вона передбачає уніф ікацію викладання ен
докринології в обсязі, необхідному лікарю загальної практики. Одним із методів навчання студентів є 
робота з хворими, виконання ситуаційних задач, самостійна робота на практичних заняттях. Тому ду
же важливо використовувати стандартизовані методи оцінювання професійної компетентності -  л іце
нзійні інтегровані іспити (Крок - 2).

Основна частина. Тестові завдання побудовані на основі теоретичних питань або умовах задач із 
заданою конструкцією (форматом) пошуку відповідей, Є різноманітні конструкції тестових завдань, що 
диференціюються за рівнем складності. Загальновідомі переваги тестового контролю: його уніфікова- 
ність, стандартизованість, можливість охопити контролем одночасно всіх студентів, вести контроль по 
всьому масиву матеріалу, систематично робити «зрізи успішності», здійснювати контроль

Але програмоване навчання та контроль має і суттєві недоліки, недооцінка яких може мати серйоз
ні наслідки, широке домінування програмованих методів навчання обмежує можливості розвитку логі
чного мислення майбутніх фахівців, їхньої аналітичної та мовної функції, які розглядаються як центра
льні необхідні компоненти сучасної моделі фахівця. Тому сучасна організація професійного навчання 
передбачає використання широкого спектра традиційних і нових методів, серед яких певна (не голо
вна) роль належить програмованим. Особливе місце в цьому ряду займають методи, що дозволяють 
розвивати та діагностувати рівень професійного мислення, вмінь і навичок майбутніх фахівців Мож
ливості засобів програмованого контролю в цій сфері досить обмежені. Сучасний викладач має воло
діти потужним арсеналом сучасних методів і засобів, у тому числі і програмованими Розглянемо 
принципи побудови матеріалів програмованого навчання та контролю, диференціюючи їх за рівнями 
професійної підготовки

Застосування тестів успішності з метою контролю неодмінно вимагає попереднього проведення 
складної процедури їх стандартизації, скерованої на визначення цих характеристик, тести не можуть 
бути застосовані в навчальній діагнбетичній практиці, тим більше на підсумковому рівні

Складна і громіздка процедура стандартизації тестів, що використовується для підсумкового конт
ролю рівня професійної підготовки, є доцільною і має проводитись із залученням спеціалістів відпові
дного фаху Разом з тим, розробка тестів для поточного, проміжного контролю, що виконується у ве
ликих обсягах і зазвичай неспеціалістами в іалузі стандартизації може бути здійснена на основі на
ближеного врахування основних критеріїв, що визначають якість тестового матеріалу. Розкриємо ці
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„сучасні т ехнології управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах»

Аритерії- Надійність - характеризує ступінь в ідтворення результатів тесту при повторних вимірюван
нях. ступінь стабільності результатів вимірювань. Валідність — визначає ступінь відповідності тесту 
Кюсті, що вимірюється, наприклад, рівню досягнень студента у пізнавальній діяльності. Точність -  до
зволяє оцінити величину похибки у вимірюванні певної якості. Критерії об 'єктивності -  вимагає мінім і
зації впливу суб 'єктивних факторів, що реалізується на основі об ’єктивізації процедури вимірювання, 
■обробки та інтерпретації результатів тестових вимірювань. При розробці тестів широким загалом ви- 
Ірадачів найбільш важливими і доступними для врахування є критерії точності та валідності. Ураху
вання критерію точності, що дозволяє визначити величину похибки вимірювань, вимагає уважного 
Вставлення до питання про обсяг батареї тестових завдань, на основі яких здійснюється оцінювання 
■студентів Для орієнтації в цьому питанні необхідно враховувати, що точність тестових вимірювань за- 
Ввжить від кількості тестових завдань у батареї, таким чином: тест, який складається з 10 тестових за- 
■адань. забезпечує похибку оцінки 50%, 25 тестових завдань -  25%, 100 тестових завдань -  10%, 400 
тестових завдань -  5%. Ці співвідношення важливо враховувати при складанні тестів проміжного й
■ особливо рубіжного та підсумкового контролю. Коротко торкаючись довжини тестів  для рубіжного і 
Іівдсумкового контролю, слід підкреслити, що відповідно до сучасних вимог загальна кількість тестових 
■завдань у середньому визначається за таким критерієм: кількість тестових завдань приблизно має до- 
Ірівнювати кількості сторінок тексту матеріалу в навчальній літературі, що береться на контроль. Ура-
■ хування критерію валідності вимагає визначення ступеня відповідності тесту вим ірювання якості. Ви- 
Ішрюваною якістю в нашому випадку є рівні професійної підготовки. Таким чином, урахування критерію 
■валідності при розробці тестів успішності вимагає конструювання їх у чіткій в ідповідності до змісту ос- 
Іновних рівнів засвоєння (підготовки), на контроль яких вони спрямовані.
І  Загалом, розробка та впровадження тестів у сучасну педагогічну практику в ендокринології вимагає 
■в кожному конкретному випадку відповіді на винятково важливе питання, а саме: що ми вимірюємо, 
[.використовуючи як діагностичний засіб той чи інший тестовий матеріал. Висвітлення проблеми валід- 
Іиості д іагностичного засобу на педагогічному рівні не може розглядатися як зайве чи упереджене. Це 
[принципове питання, з якого має починатися процес розробки тестів і на ньому ж  будуватися проце
дура діагностики.
І  Узагальнюючи можливість розробки і застосування тестів успішності, слід підкреслити, що дотри
мання критеріїв валідності вимагає від авторів чіткої орієнтації на навчальні цілі, заплановані в рівнях 
[засвоєння. Визначивши необхідний рівень контролю (проміжного, рубіжного, підсумкового), розробля
т ь  відповідні йому валідні тести успішності, що дозволяють оцінити ступінь досягнення цього рівня 
[студентами.
І Висновок. Таким чином, використання стандартизованих методів оцінювання професійної компе
тентності з урахуванням основних критеріїв, що визначають якість тестового матеріалу (надійність, 
валідність, точність, критерії об ’єктивності) є доцільним. Використання цих методів у ендокринології 

[дає змогу оцінити певний рівень навчальних досягнень.
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Висвітлено ключову роль викладача як менеджера навчально-пізнавального процесу у  вищій школі. Підкрес- 
исно важливість ліания теорії соціального управління та володіння навичками, характерними для сучасного 
шаплінщ.

, Ключові слова: менеджер, соціальне управління, викладач, навчально-пізнавальний процес.

Досвід світового розвитку ставить перед нашою країною, що вийшла на шлях кардинального онов
лення всіх сфер людської діяльності, проблему створення ефективної системи соціального управлін
ця, здатної забезпечити динамічний розвиток усіх галузей і в першу чергу - соціальної сфери 
! У період переходу сучасної економіки і соціальної сфери на ринкові засади використання законів і 
Ьринципів загальної теорії управління (менеджменту ) у сфері освіти стало особливо актуальним [1, 4].

Освіта є специфічним соціальним інститутом з обміну знаннями між людьми 3 розвитком суспільс
тва відбувається ускладнення організаційних структур освітніх інституцій, а отже, процесів управління 
»ми [3]
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