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Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові 

тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові 
пріоритети розвитку освітньої галузі. У Національній доктрині розвитку 
освіти зазначається, що одним із основних аспектів реформування системи 
освіти є впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних і 
науково-методичних досягнень, а одним із основних шляхів удосконалення 
змісту освіти є широке застосування інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Так покращення якості освіти на основі цілеспрямованого, виваженого 
використання інформаційних технологій навчання можливе на сьогодні, 
зокрема, за рахунок контролю успішності навчальних досягнень студентів на 
всіх етапах навчання засобами систем комп’ютерного тестування. Актуаль-
ність таких систем очевидна не лише для визначення рівня підготовленості 
студентів, але й для проведення моніторингу навчального процесу, для 
організації дистанційної освіти та адаптивного навчання. 

Питанням діагностики та оцінювання знань засобами новітніх 
інформаційних технологій присвячені дослідження багатьох вітчизняних і 
закордонних науковців (І.Є. Булах, Н.А. Яремчук, Ю.В. Нехаєнко, В.Д. 
Циделко, П.С. Ухань, М.І. Пак, А.Л. Симонова, Т.В. Солодка, В.В. Хубулаш-
вілі, П. Клайн та ін.). Проте деякі аспекти практичного впровадження мето-
дики контролю знань та вмінь студентів на основі комп’ютерних тестів і 
сьогодні залишаються не достатньо вивченими. Відтак, метою нашого 
дослідження є теоретичне обґрунтування та підведення підсумків 
використання системи автоматизованого тестування для контролю 
успішності студентів з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. 

Перелічимо типи контролю знань і вмінь, які застосовуються у 
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) в 
умовах кредитно-модульної системи організації навчання в процесі 
підготовки майбутніх фахівців структурних підрозділів МНС під час 
вивчення дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”: 

 попередній контроль – здійснюється перед вивченням нового матеріалу 
в формі усного опитування для з’ясування якості опорних знань, 
навичок та вмінь з метою їх актуалізації та корекції, встановлення 
внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків; 

 поточний контроль – перевірка і оцінка результатів навчання, які 
досягаються на окремих лекціях і лабораторних заняттях. Види: 
письмова фронтальна перевірка знань та вмінь; комп’ютерне 
тестування студентів групи (відкриті, закриті тести); для модульної 
системи поточний контроль здійснюється для окремих модулів; 

 періодичний контроль – можливе проведення його у формі тематичних 
залікових робіт – здійснюється студентами на лабораторних заняттях, 



під час самостійної роботи за комп’ютером, а рівень їх виконання 
коригується викладачем; 

 підсумковий контроль за семестр проводиться в усній формі. Від 
поточного контролю відрізняється великим обсягом матеріалу. 

Як відомо, поряд з основними характеристиками якості засвоєння змісту 
навчання (повнота, осмисленість, системність) вагомими факторами, що 
впливають на процес оцінки рівня знань викладачем вищої школи, є його 
взаємини зі студентом, впевненість студента при відповіді, зовнішність сту-
дента, манера спілкування, розвиток мови, темперамент, активність студента 
в навчальному процесі. З метою зниження впливу перелічених суб’єктивних 
чинників на результати оцінки якості навчального процесу у ЛДУ БЖД від-
повідно до Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V» [1] упро-
довж п’яти останніх років для поточного контролю успішності засвоєння сту-
дентами змісту дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” поряд з 
традиційними формами (письмові контрольні роботи, усне опитування, інди-
відуальні та лабораторні роботи, тощо) діагностики рівня навчальних до-
сягнень студентів використовують систему комп’ютерного контролю знань. 

Системи комп'ютерного контролю знань – це програмні системи тесту-
вання, які дають змогу проводити за допомогою сучасних інформаційних 
технологій аналіз успішності засвоєння студентами змісту навчання. При 
цьому їхньою метою є створення елементу внутрішньої системи перевірки 
рівня надання освітніх послуг на основі незалежного, неупередженого та 
прозорого контролю знань студентів. 

Комп'ютерне тестування порівняно з традиційними формами контролю, 
крім уже згадуваного забезпечення об'єктивності контролю знань, має низку 
інших переваг: 

 забезпечення однакових умов для всіх студентів, що проходять 
випробування;  

 оперативне отримання результатів; 
 можливість централізованого аналізу якості підготовки студентів; 
 звільнення викладача від перевірки письмових робіт;  
 створення позитивної мотивації у студентів, оскільки тестування на 

комп'ютері цікавіше в порівнянні з традиційними формами опитування. 
Ще одним вагомим аргументом на користь автоматизованого контролю 

знань є успішне функціонування системи зовнішнього тестування, впро-
вадженого з 2006 року Міністерством освіти і науки України, як способу 
селекції абітурієнтів при вступі до ВНЗ. 

На сьогоднішній день у світі існує достатньо велика кількість електрон-
них систем тестування. Вони відрізняються між собою сферою застосування, 
технологіями реалізації, рівнем досяжності і відкритості. Кращими розробка-
ми вважають Brainbench, Neyron, Moodle. На підставі їх аналізу із врахуван-
ням дидактичних, організаційних, фінансових, технічних та педагогічних 
чинників у ЛДУ БЖД було надано перевагу у процесі створення 



комп’ютерної системи дистанційного навчання «Віртуальний університет» 
(http://ubgd.lviv.ua/moodle) модульному об’єктно-орієнтованому середовищу 
дистанційного навчання Moodle, розповсюджуваного за принципом Open 
Source на умовах ліцензії GNU/GPL. Оболонка Moodle може бути 
використана для підтримки всіх етапів планування, реалізації і 
адміністрування процесу тестування. 

Серед основних переваг модуля “Тест” системи Moodle варто виділити 
такі: 

 широкий вибір видів тестових завдань; 
 для більш легкого доступу завдання зберігаються у категоріях, які 

можуть бути доступними із будь-якого курсу сайту; 
 тестові завдання і відповіді на них можуть бути автоматично 

перетасовані, що дає змогу уникнути випадків шахрайства з боку 
опитуваних; 

 завдання можуть містити HTML та графічні елементи; 
 викладач може визначати, які завдання можуть використовуватися у 

декількох тестах; 
 у межах тесту вагове значення кожного тестового завдання може бути 

змінено адміністратором курсу; 
 кількість спроб складання тесту визначається викладачем; 
 питання можуть вводитися через інтерфейс у Moodle або імпортуватися 

у різноманітних форматах; 
 студентам може бути дозволено або недозволено переглядати 

результати останньої спроби. 
На основі цієї системи з використанням усіх перелічених вище переваг 

було створено банк тестових завдань [2] для поточного опитування з кожної 
теми курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка”, що виноситься на 
практичне чи лабораторне заняття. Тестові завдання, враховуючи специфіку 
дисципліни, здебільшого стосуються теоретичного матеріалу і, відповідно, 
фіксують рівень саме теоретичних знань студентів. Практичні ж уміння та 
навички набуваються студентами в процесі виконання, передбачених 
навчальною програмою курсу, лабораторних та практичних робіт. 

Порівняльний аналіз результатів виявив ефективність проведення 
контролю знань у формі комп'ютерних тестів. Результати тестування 
узгоджуються з результатами, отриманими під час використання інших 
методів опитування і контролю, але при цьому дають можливість істотно 
скоротити виділений на контроль аудиторний час. 
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