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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
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Це положення встановлює порядок організації та проведення тестового 

контролю. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Тестовий контроль проводиться в учбових групах денної форми 

навчання згідно з затвердженими учбовими планами та програмами. Контролюючі 

(тестові) програми призначені тільки для перевірки та оцінювання рівня підготовки 

після закінчення певного етапу навчання.  

1.2. Тестовий контроль є об’єктивним засобом, що використовується з 

метою визначення освітньо-кваліфікаційного рівня професійної підготовки студента 

і засвідчує той факт, що він володіє знаннями, навичками та уміннями, що 

відповідають, принаймні, положенням Державних стандартів вищої освіти, і здатний 

виконувати передбачені цим документом соціально-виробничі функції. 

1.3. Встановлення змістовної і структурної відповідності завдань тесту 

реальній професійній задачі є найважливішим етапом розробки тестів професійної 

компетенції. Цим цілям служить так звана специфікація тесту, що включає: 

а) змістовний аналіз професійної задачі, її можливих форм і особливостей; 

б) вичленення змісту професійних умінь; 

в) встановлення структурних компонент умінь; 

г)  змістовний аналіз кожного компоненту, з метою виділення 

обумовлюючих його знань; 

д)  систематизацію знань і опис стратегії їх конструювання; 

є)  зразки тестових завдань та виклад стратегії їх конструювання. 

Перевагами тестового контролю є: 

- об'єктивність, простота процедури визначення оцінки якості підготовки; 

- використання кількісних показників для визначення повноти та глибини 

засвоєння матеріалу; 

- простота процедури запису відповіді, незалежність оцінки від техніки письма; 

- чіткість та однозначність формулювання умов тестових завдань, що забезпечує 

однозначність сприйняття студентами їх змісту; 

- рівні вимоги до знань та умінь фахівця шляхом використання в тесті завдань 

однакової складності, обсягу та змісту; 
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- забезпечення необхідної повноти охоплення знань та умінь, що 

контролюватимуться під час перевірки; 

- одночасність перевірки всього складу студентів; 

- можливість багаторазового повторення умов перевірки для з'ясування змін в 

рівні підготовки; 

- орієнтація на сучасні освітні технології — використання комп’ютерних 

навчальних і контролюючих систем; 

- універсальність - охоплення всіх етапів процесу навчання; 

- багатофункціональність - контроль, діагностика, корекція навчального 

процесу; 

- упродовж досить обмеженого часу може бути перевірена якість знань, навичок 

у зазначеної кількості студентів; 

- можливий контроль знань, умінь, навичок на необхідному, заздалегідь 

запланованому рівні; 

- реальним є самоконтроль; 

- увага студента фіксується не на формуванні відповіді, а на осмисленні її суті. 

- створюють умови для постійного зворотного зв'язку між студентом і 

викладачем. 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ  

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Перевіряйте застосування знань, використовуючи професійні ситуації. 

2. Зосереджуйте увагу на тих ключових концепціях або принципах, що є 

обов'язковими для студентів. 

3. Перевіряйте матеріал, що є актуальним для професійної діяльності.  

4. Уникайте тестових завдань, що потребують пригадування поодиноких фактів. 

3.  ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

3.1. Завдання для проведення  тестування повинні відповідати вимогам: 

 - охоплювати всі основні питання матеріалу; 

 - відповідати здібностям середніх студентів; 

  - ступінь складності всіх варіантів завдання повинна бути однаковою. 

 - тестування виконується письмово, або за допомогою технічних засобів 

навчання, засобів обчислювальної техніки. 


