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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  ДО 
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

Провідними тенденціями розвитку суспільства є процеси 
інформатизації та комп’ютеризації усіх сфер людської діяльності. 

Інформатизація освіти передбачає широке застосування персонального 
комп’ютера у навчальному процесі, який виступає не лише як додаток до 
існуючої системи навчання, але й вносить істотні зміни у методичну систему 
(зміст, методи, організаційні форми, засоби) навчання та призводить до 
значних змін у діяльності як студента, так і викладача.  

Процес інформатизації освіти характеризується новим поколінням 
засобів навчання, які функціонують на базі комунікативних та 
інформаційних технологій і створює передумови для інтенсифікації 
навчального процесу. 

Сучасні інформаційні технології розширюють можливості навчання 
засобами: 

- комп’ютерної візуалізації навчальної інформації; 
- миттєвого зворотного зв’язку; 
- архівного збереження великих обсягів інформації;  
- інтерактивного діалогу; 
- моделювання об’єктів, процесів, явищ; 
- автоматизації обчислювальної діяльності; 
- автоматизованого контролю; 
- тренінгів тощо. 
Існують різні можливості використання комп’ютерних систем у 

навчальному процесі вищих навчальних закладів, а саме: 
- організація навчального процесу; 
- підготовка навчально-методичного забезпечення  курсів; 
- навчання студентів застосовувати персональний комп’ютер для 

розв’язання прикладних задач: навчання основам програмування, дизайну, 
комп’ютерному моделюванню тощо; 

- робота з інформацією комп’ютерної мережі Інтернет; 
- комп’ютерне навчання основам наук за допомогою спеціально 

розроблених програм; 
- комп’ютерний контроль навчальних досягнень студентів; 
- створення і робота із вузівським сайтом тощо. 
Розглянемо можливості комп’ютерного контролю навчальних 

досягнень студентів. 
У вищих навчальних закладах поряд із традиційними методами 

контролю знань та умінь студентів широкого використання набули методи 



тестового контролю. Для якісного проведення тестування  доцільно 
використовувати програмно-педагогічні засоби (ППЗ).  

У нашому дослідженні ми аналізували контролюючі ППЗ та їх 
застосування при підготовці спеціалістів у вищих навчальних закладах, 
зокрема фахівців зі спеціальності "Початкове навчання" та  “Дошкільне 
виховання”. 

Досвід показує, що тестування забезпечує ефективність тематичного і 
підсумкового контролю (економія часу, охоплення великого обсягу 
матеріалу), сприяє підтримці зворотного зв’язку, об’єктивному оцінюванню 
знань студентів. 

Тестування студентів за допомогою персонального комп’ютера 
потребує грунтовної попередньої роботи викладача при підготовці тестових 
завдань до обробки їх текстовим редактором. Тестові завдання мають 
відповідати таким вимогам:  

- у завданнях тестів не повинно бути зайвих слів; 
- кожне завдання повинне мати чіткі інструкції;  
- відповіді мають бути короткими і змістовними. 
За формою розрізняють такі типи тестових завдань: 
1. Завдання з вибором правильної відповіді (або декількох правильних 

відповідей) із набору запропонованих – тест закритого типу. 
2. Введення відповіді, яку вважає правильною тестований, – тест 

відкритого  типу. 
Завдання відкритого типу породжують відповіді, які формально важко 

оцінити як правильні або неправильні, тому при компонуванні тестів частіше 
використовуються тести закритого типу. Неправильні варіанти відповідей 
мають бути правдоподібними. Вдало складені завдання відволікають увагу 
приблизно половини випробовуваних, які не знають правильних відповідей. 

Складність тесту можна визначити експериментально (за частотою 
виявлення правильних відповідей), надійність тесту характеризується 
відтворюваністю результатів при повторному тестуванні. 

Серед тестових редакторів викликає інтерес “Екзаменатор 3.6” 
(С.М.Гундоров, Д.С.Гундоров, Psoft. Москва 1999-2001г., www:http:// 
psoft.da.ru). 

Програма “Екзаменатор 3.6” проста у використанні, має зручний 
графічний інтерфейс і ряд функцій, які розширюють можливості тестування, 
полегшують роботу тестованого. Для початківців є зручна система допомоги. 
Програму можна використовувати не лише у навчальних закладах, але і для 
проведення статистичних досліджень (випробувань), у домашніх умовах для 
перевірки знань дитини.  

“Екзаменатор 3.6” може використовуватися для проведення тестування 
в комп’ютерних класах з використанням локальної мережі. При цьому 
викладач зі свого робочого місця може керувати процесом тестування і 
бачити його результати. У програмі є база даних користувачів (тестованих) 
та їх результати. 



Порівняльний аналіз можливостей тестових редакторів (“Екзаменатор 
3.6”, “Універсальний тестер 3.0”, “Test 2000”) представлений у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика програм “Екзаменатор 3.6”,  

“Універсальний тестер 3.0”, “Test 2000” 

 
№ 
п/п Характеристика можливостей 

Екзаме-
натор 

3.6 

Унавер-
сальний 

тестер 3.0 

Test 
2000 

1 2 3 4 5 
1. Зручний Windows-інтерфейс 

програми. 
+ + + 

2. Використання запитань із 
рисунками і документами Word. 

+ - + 

3. 
4 

Чотири типи відповідей: 
1) вибрати одну правильну  

відповідь із запропонованих 
варіантів; 

2) вибрати декілька відповідей із 
запропонованих варіантів; 

3) ввести текстовий варіант 
відповіді з клавіатури; 

4) встановити послідовність у 
запропонованих варіантах. 

 
+ 
 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 

 
+ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
+ 
 
 

+ 
 
- 
 
 
- 

4. Режим переходу до будь-якого 
питання 

+ + + 

5. Реєстрація користувача (того, що 
тестується). 

+ - - 

6. Відтворення результатів уже 
пройдених користувачем тестів. 

+ + + 

7.  Вибір тесту із списку тестів 
заданого курсу, в тому числі й 
випадковий. 

+ - - 

8. Проходження користувачем тесту 
із записом в базу даних. 

+ - - 

9. Під час проходження  тесту 
можливий пропуск окремих питань 
з наступним поверненням до них.  

 
+ 

 
- 

 
+ 

10. Під час проходження тесту 
доступна інформація про точні 
підсумки виконання тесту. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

11. Визначення оцінки та відображення    



результатів проходження тесту 
користувачем. 

+ + + 

12. Режим навчання, в якому 
дозволено проходити тест декілька 
разів без занесення результатів в 
базу даних.  

 
+ 

 
- 

 
- 

13. Реєстрація викладача (з 
обов’язковим введенням паролю). 

 
+ 

 
- 

 
- 

14. Редагування довідників навчальних 
курсів, груп, користувачів, 
викладачів, комп’ютерів.  

+ - - 

15. Редагування змісту тестів і 
критеріїв оцінок. 

+ + + 

16. Керування тестуванням у комп’ю-
терних класах з робочого місця 
викладача. 

 
+ 

 
- 

 
- 

17. Експорт та імпорт даних через 
текстові файли. 

+ - - 

18. Встановлення ліміту часу на 
проведення тесту, після закінчення 
якого тест автоматично 
припиняється 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
 

19. Оцінювання: 
1) у бальній та заліковій системах; 
2) у бальній та відсотковій 
системах. 

 
- 
+ 

 
+ 
- 

 
+ 
+ 

Тести, складені за допомогою програм “Екзаменатор 3.6”,  
“Універсальний тестер 3.0”, “Test 2000”, пройшли апробацію у навчальному 
процесі. Програмні продукти використовувалися при підсумковому і 
тематичному контролі знань та умінь студентів зі спеціальності “Дошкільне 
виховання” та “Початкове навчання” з курсу “Основи інформатики ОТ і 
ТЗН”. 

Проведене дослідження свідчить про ефективність застосування 
контролюючих програмно-педагогічних засобів до оцінювання навчальних 
досягнень студентів.  

Застосування комп’ютеризованих форм контролю дозволяє, по-перше, 
привернути увагу студентів своєю нетрадиційністю і тим самим підвищити 
інтерес до предмету; по-друге, змусити студентів до систематичної 
підготовки з предметів, знання яких перевіряються; по-третє, створити 
своєрідну мотивацію навчання, засновану на підтримці духу постійної 
конкуренції між студентами. 

Систематичне застосування контролюючих ППЗ до тематичного 
контролю навчальних досягнень студентів створює постійний рейтинг  знань, 
умінь і навичок кожного студента, що дозволяє здійснити підсумковий 



контроль більш результативно і об’єктивно. Проте впровадження 
рейтингової системи оцінювання з використанням нових інформаційних 
технологій залежить не лише від наявності методичних розробок до 
впровадження контролюючих ППЗ, але й від забезпечення вищих навчальних 
закладів сучасними комп’ютерними технологіями. 

 
 


