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Тестова система оцінювання знань студентів, як один із методів 

сучасної технології навчання. 

 

В статті розглядається тестова система оцінювання знань студентів 

у кредитно-модульній системі. Подаються загальні положення про 

тестовий контроль, а також типи і методи конструювання тез завдань і 

можливість оцінки рівня знань, умінь і навичок та рівня соціально 

особистісної цінності набутих знань. 

 

The article deals with the test system of evaluating student’s knowledge in the 

credit modular system. The general principles of test control, types and methods of 

constructing test are given below. 

The paper also considers the possibilities of estimation the level of knowledge, 

abilities and skills and the level of inter social value of the acquired knowledge. 
 

Модульна система організації навчального процесу і модульно-

рейтинговий контроль знань студентів є спроба подолати накопичені в останній 

час недоліки в оцінюванні знань. 

Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій 

навчання, значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам, проти 

традиційної, може використовуватись самостійно або бути доповненням до неї. 
Рейтингова система спрямована на підвищення навчальної дисципліни, 

стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи, посилює 
соціально-психологічні стимули й активізує студентів на придбання 

заохочувальних балів. 

Навчальний процес ВНЗ має у своєму доробку різні форми контролю 

знань, умінь та навичок: співбесіда, контрольні роботи, колоквіуми, написання 

рефератів, семінари, самоконтроль, взаємоконтроль, лабораторні практичні 
роботи, курсові роботи, курсові та дипломні проекти, різні види навчальної і 
виробничої практик, заліки, іспити. 

Перелічені форми педагогічного контролю є традиційними і широко 

застосовуються у ВНЗ. 

Педагогічний контроль повинен бути багатофункціональним, 

враховувати одночасно з підвищенням рівня знань, умінь та навичок суспільну 

активність студента, участь у конференціях, олімпіадах, дебетах різного рівня 

та інше. Об’єктивно оцінювати суспільну активність студента при традиційних 

формах контролю немає можливості. 



Світова практика широко застосовує для визначення рівня знань тестовий 

контроль і рейтинг, які в повному обсязі враховують усі функції педагогічного 

контролю. 

Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів дозволяє ефективно і 
об’єктивно оцінювати успішність студентів. Рейтингова система та її складові -   
тестовий контроль оцінки знань, умінь і навичок (ЗУН) дозволяє підвищити 

об’єктивність, ритмічність та всебічність контролю з урахуванням 

індивідуальних рис студентів. Вона передбачає зміни в психології студента, 

який повинен працювати самостійно, ініціативно, систематично протягом 

всього семестру. 

Впровадження тестової системи поглиблює об’єктивність оцінювання 

навчальних досягнень студентів шляхом введення оцінки їх рівня 

інтелектуального розвитку та соціальної цінності, набутих ними знань і на цій 

основі підвищення ефективності використання особистісно-зорієнтованих 

технологій навчання та посилення мотиваційних можливостей європейської 
школи оцінювання [3,4]. 

Контроль знань є обов’язковим елементом процесу пізнання і його 

складової – навчання. Пізнання є суспільно-історичним процесом творчої 
діяльності людей, воно  формує їх знання, на основі яких виникають цілі й 

мотиви їх діяльності. У знаннях здійснюється переведення розрізнених уявлень 

у теоретично-систематизовану суспільнозначущу форму, утримання того, що 

може бути збережене, передане, спадкоємно розвинене як стала опора 

наступної діяльності. 
Тестова система оцінювання знань студентів як психодіагностична 

методика вимірювання та оцінювання досягнутого розвитку особистостей, 

умінь та знань [5] в своїй основі передбачає:  

• оцінювання рівня знань та умінь; 

• визначення рівня інтелектуального розвитку; 

• оцінювання рівня соціально-особистісної цінності набутих знань. 

У ВНЗ в навчальному процесі проводяться такі види контролю:  

вхідний (стартовий або попередній), поточний, проміжний та підсумковий; 

1) вхідний (стартовий або попередній) – для виявлення залишкових знань 

студентів по дисциплінах, які забезпечують вивчення нової дисципліни, яка 

вивчається. 

Після встановлення обсягу і рівня знань викладач планує організацію 

навчального процесу з урахуванням результатів „вхідного” контролю. 

Результат „вхідного” контролю не зараховується в рейтинг дисципліни, 

що вивчається. 

2) поточний контроль знань проводиться по модулях (блоках) 

дисципліни. Зміст модуля визначається викладачем та затверджується на 

засіданні кафедри. 

Зміст модуля має такі складові: 
• назва модуля; 

• перелік тем; 

• перелік завдань для самостійної роботи; 



• список літератури; 

• завдання підсумкової модульної контрольної роботи. 

Значна увага приділяється розробці підсумкової модульної контрольної 
роботи (ПМКР). Враховуючи те, що професійна діяльність майбутнього 

фахівця потребує не тільки знання теорії але й уміння використовувати її при 

розв’язанні практичних завдань. У підсумкових модульних контрольних 

роботах пропонується використовувати такі типи завдань: 

• тестові та теоретичні (усні чи письмові) завдання, спрямовані на 

визначення ступеня оволодіння студентом теоретичних знань модуля; 

• практичні завдання, спрямовані на визначення ступеня оволодіння 

студентом уміннями та навичками модуля; 

• творчі завдання, які характеризують самостійність та критичність 

мислення студента, здатність не лише розв’язувати проблему, але й 

формулювати її (наприклад, розробити рекомендації покращення якості ґрунтів 

при підвищеній кислотності та низькому вмісті гумусу, або розробити та 

провести експеримент, сконструювати тест тощо). 

Комплексна модульна система (КМС) передбачає, що на початку 

вивчення кожного модуля студенти повинні ознайомитись з його змістом то 

вимогами до ПМКР. 

3) проміжний контроль включається в навчальний процес лише в тому разі, 
коли дисципліна вивчається протягом декількох семестрів, тобто він 

розглядається як підсумковий за семестр, але не по дисципліні. 
4) підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в 

цілому, він є заключним з дисципліни. У тестову контрольну роботу 

підсумкового контролю слід вносити питання, що стосуються всього курсу. 

Поточний, проміжний і підсумковий контроль є обов’язковим для 

виконання, їх проводять за графіком, затвердженим кафедрою і враховують в 

рейтинг. 
Найбільш коректним засобом виміру характеристик особистості суб’єкта 

навчання є тести досягнень – психодіагностична методики вимірювання та 

оцінювання досягнутого рівня розвитку здібностей, умінь та знань. 

Під педагогічним тестом розуміється система взаємозв’язаних 

предметним змістом завдань специфічної форми, що дозволяють оцінювати 

структуру і вимірювати рівень знань, та інші характеристики особистості. 
У навчальному процесі доцільно застосовувати такі типи тестів, які за 

принципом побудови тестових запитань можуть віднести до відкритої чи 

закритої форм. За рекомендаціями Інституту системних досліджень освіти до 

тестів відкритої форми треба віднести такі, в яких передбачені вільні відповіді. 
Тести закритої форми мають запропоновані відповіді, з яких вибирають 

одну або кілька правильних. 

Таким чином, на нашу думку, в умовах кредитно-модульної системи 

навчання можуть мати місце наступні форми тестових завдань [5]: 

• Відкрита форма – вільно конструйовані відповіді студентів; 

• Закрита форма – запропоновані 3-5 відповідей, з яких одна, або 

декілька є найбільш правильними. 



Тести закритої форми розподіляються на декілька типів тестів, що 

різняться один від одного за принципом побудови запитань і відповідей: 

• множинний вибір – передбачає 3-5 відповідей на тестові запитання на 

перевірку уміння відтворити отримані знання; 

• простий множинний вибір – передбачає відповіді „так”, „частково”, „ні” і 
використовується як попередній контроль підготовки до заняття або 

тестування; 

• альтернативні тестові завдання – передбачає наявність трьох варіантів 

відповіді „так”, „ні”, „не знаю” при перевірці знань класифікацій. 

Для об’єктивної діагностики тестів та знань необхідно конструювати 

тести з урахуванням певних рекомендацій: 

• запитання повинні формулюватись стисло, чітко, просто, трактуватися 

однозначно і легко оцінюватися в балах; 

• відповіді повинні мати свою індексацію, бути гранично стислими й 

розташовуватись під запитальною частиною симетрично; 

• у разі відкритої форми тесту відповіді можуть бути обмежені кількістю 

слів; 

• якщо у відповідях необхідно провести обчислення, то вони повинні бути 

не дуже складними; 

• якщо відповідь потребує введення формули, то у запитання включають 

вихідні дані з відомими або загальноприйнятими позначеннями; 

• запропоновані відповіді на питання можуть мати елементи підказу [2]. 

Розробка тестових завдань повинна виконуватися викладачем з 
урахуванням необхідності формувати у студентів ЗУН відповідно до програми 

дисципліни та кваліфікаційної характеристики випускника (бакалавра, 

магістра). 

Тести на інтелект (IQ) – це частина психологічного тестування. Подібне 

тестування може бути направлене на любий аспект інтелектуальної або 

емоційної суті: на індивідуальність, світогляд, розумові здібності або емоції. 
Тести оцінювання рівня ЗУН розробляються для оцінки ефективності 

самостійної роботи студента, вивчення, засвоєння і уміння застосовувати 

знання на практиці. 
Тести ЗУН, на відміну від тестів інтелекту віддзеркалюють не стільки 

вплив накопиченого досвіду і загальних здібностей на поведінку та розв’язання 

тих чи інших задач, скільки на ефективність навчання, формування різних 

спеціальних умінь [5]. 

Вищезазначені форми тестових завдань за інтелектуальним напруженням 

можуть бути різноманітними, тобто складені з відносно простих, складених або 

змішаних тестів з урахуванням таких рекомендацій: 

• у складеному завданні тести повинні мати наскрізну нумерацію 

арабськими цифрами; 

• завдання повинно конструюватися з тестів різних типів, форм і 
максимально охоплювати зміст лекцій, модуля (блока) дисципліни і інше; 



• завдання повинно враховувати збільшення обсягу та якості знань студентів 

у продовж семестру і підвищувати рівень пізнавально-розумової 
діяльності; 

• у завдання бажано включати рисунки, що видаються студентам як 

роздатковий матеріал; 

• тестові завдання мають бути різноманітними, оригінальними за змістом, 

цікавими для студента і після аналізу відповідей суттєво підвищити рівень 

знань з предмету. 

Тести як відкритої так і закритої форм широко застосовуються для 

формування рівнів пізнання – репродуктивного, пошукового або творчого. 

Тести закритої форми найбільш різноманітні за принципами побудови 

завдань та їх оцінки в балах. 

Найбільш простий 1-й тип тесту закритої форми, що конструюється як 

альтернативне завдання. Відповідь формується за принципом „так – ні”, 

„правильно – неправильно”, їх можна віднести до тестів загального контролю, 

та тестів основного змісту навчальної  дисципліни. Для прикладу наведемо 

структурні схеми тестів з дисципліни „Екологія” для бакалаврів. 

 

Тести загального контролю (І тип) 

1. Чи відбувається у стратосфері процес самоочищення атмосфери від 

газів техногенного походження? 

а) так; б) ні;  в) частково. 

2.  У мікроекосистемах невеличкі, тимчасові біоценози, що 

називаються синузіями. 

Чи перебувають вони у обмеженому просторі? 

а) так; б) ні;   в) не знаю. 

3. Основними джерелами забруднення атмосфери є забруднювачі 
природного походження. 

а) так; б) ні;   в) частково. 

Такий тип тесту при правильній відповіді оцінюється в один бал. 

Більш складний для пошуку вірної відповіді 2-й тип тесту, який 

конструюється на основі завдання з вибором однієї правильної відповіді з 3-5 

правдоподібних. Це тести основного змісту курсу. Такі тести доцільно 

застосовувати при перевірці знань на всіх етапах вивчення дисципліни. 

4. Негативні наслідки осушення боліт такі: 
а. зниження рівня ґрунтових вод; 

б. збільшення кількості посушливих днів; 

в. поява суховіїв; 

г. вторинне засолення ґрунтів; 

д. сильне підтоплення земель підземними водами; 

е. обміління малих річок; 

ж. пожежі на торфовищах. 

Такий тип тесту доцільно використовувати для перевірки знань і умінь, 

вільно орієнтуватися серед групи явищ, процесів або наслідків. Тест оцінюється 

в один бал, тому що правильна тільки одна відповідь. 



При конструюванні більш складних типів тестів необхідно звернути 

увагу на виділені навчальні елементи та логічні зв’язки між ними. Якщо тести 

конструюються в рамках змістового модуля, або по дисципліні в цілому. Такий 

підхід забезпечує високий творчий освітньо-професійний рівень. Їх можна 

віднести до 3-го типу. 

5. Назвіть екологічні проблеми функціонування металургійного 

комплексу: 

а. забруднення довкілля оксидами сірки; 

б. забруднення довкілля важкими металами; 

в. вилучення земель під тверді відходи; 

г. вилучення земель під шламонагромаджувачі; 
д. забруднення водойм; 

е. забруднення фтором і фтористими сполуками. 

Тест оцінюється в 3 бали, тому що правильних відповідей – три (а, б, г). 
До цього типу тестів можна віднести тести, де всі запропоновані відповіді 

можуть бути правильними. Тому перед студентами постає завдання аналізу 

запропонованих відповідей, що вже саме по собі потребує від студента 

необхідних знань, а також певних здібностей для розв’язання поставленої 
задачі. 

6. Виберіть відповідь з правильним визначенням поняття „біосфера”. 

а. біосфера – це оболонка Землі; 
б. біосфера – це область існування живих організмів на Землі; 
в. біосфера – різні угрупування рослинного і тваринного світу; 

г. біосфера – це частина геосфери. 

В даному тести всі запропоновані відповіді правильні. Його можна 

оцінити в чотири бали, якщо виходити з умови: за правильну відповідь – 1 бал. 

До 4-го типу тестів слід віднести тести з множинними відповідями, 

зконструйовані за принципом класифікації або відповідності частин. Цей тип 

тестів складніший за попередні, бо передбачає значно більший обсяг знань 

студента і насамперед знання класифікаційних ознак. При визначенні 
правильних відповідей студент повинен мати знання деяких принципів 

класифікації і мати здатність аналізувати. Просте вгадування відповідей не 

принесе бажаного результату. 

7. Знайдіть відповідність компонентів групи А (комплекси) компонентам 

групи Б (галузі промисловості і народного господарства): 

Група А: 

а. паливо-енергетичний комплекс; 

б. металургійний комплекс; 

в. агропромисловий комплекс; 

г. хіміко-лісовий комплекс; 

д. будівельний комплекс; 

Група Б: 

1. транспортна галузь; 

2. переробна галузь; 

3. електроенергетика; 



4. сільськогосподарська галузь; 

5. меліорація; 

6. нафтогазова; 

7. хімічна промисловість; 

8. кольорова металургія; 

9. чорна металургія; 

10.  тваринницькі комплекси; 

11.  хімічна промисловість; 

12.  лісовий комплекс. 

Такий тест ускладнюється за рахунок того, що одночасно потрібно спів 

ставити або аналізувати декілька начебто не пов’язаних між собою даних. 

Відповідь записується у такому вигляді: 
а – 1, 3, 6. 

б – 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11. 

в – 1, 4, 5, 10. 

г – 1, 7, 12. 

Такий тест можна оцінити в 8 балів, даючи за кожну правильну відповідь 

0,5 бала. 

В конструюванні тестових завдань закритого типу можуть 

використовуватись рисунки, різні технологічні схеми в залежності від 

дисципліни, яка вивчається. 

Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді 
студентів. Тести відкритого типу застосовуються для виявлення знань термінів, 

визначень, ситуацій та ін. 

8. Дайте визначення: 

1.Демографічна ситуація – це … 

9. Забруднення – це… 

10.  Земельні ресурси – це… 

Такі тести оцінюються в 1 бал. 

Простими в конструюванні є тести, що мають в запитальній частині слова 

„чому”, „в яких умовах”, „як”, „яку”, „в яких випадках”, „що” або „хто” та ін. 

Такий тип тесту спонукає розвиток аналітичного мислення студентів. У тести 

треба включати виведення окремих формул, що часто зустрічаються при 

вирішенні тих чи інших професійних задач. 

11.  Як забезпечена Україна водними ресурсами? 

12.  Які галузі народного господарства доцільно розміщувати в 

рекреаційних районах і чому? 

13.  Що таке водооборотні системи? Чому вони є одним з найважливіших 

напрямків економії водних ресурсів у промисловості? 

Такі тести теж оцінюються в 1 бал. 

Для засвоєння нових термінів і визначень, розповсюджених в окремих 

галузях виробництва чи професійному використанні, можна конструювати 

тести відкритого або змішаного типу. Якщо відповідь складається з 
перерахувань показників, явищ, факторів, елементів, вимог тощо, то сама 

прийнятна форма тесту – відкрита. 



Для розвитку творчого рівня пізнання треба використовувати тести в 

запитальній частині яких використовується словосполучення типу „що буде, 

якщо”, „які будуть ваші дії у випадку” і ін. За допомогою таких тестів можна 

діагностувати вміння студентів вирішувати проблемні ситуації, відтворювати 

чи розв’язувати складні й різноманітні професійні завдання, з якими вони 

можуть зустрітися у своїй професійній діяльності. 
Підготовлені тести на модулі можна використовувати для формування 

тестів до заліку та іспиту. 

Розглянуті види контролю забезпечують ритмічність праці студентів та 

викладачів на протязі вивчення дисципліни, підвищують роль самостійної 
праці. Тестовий контроль дозволяє виключити з навчального графіка 

традиційні іспити і використати вивільнений час для вивчення дисципліни. 

Тестовий контроль дає можливість використання проблемних і програмних 

лекцій для підвищення значення самостійності роботи студентів та підвищення 

якості навчання. 

 Таким чином, запропонована система оцінювання знань студентів 

дозволяє забезпечити максимальні можливості для диференціації навчально-

виховного процесу та індивідуального підходу до кожного студента, а також 

впроваджувати сучасні особистісно-зорієнтовані технології навчання і 
виховання. 
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