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Cтруктура 

o Використання тестів як іміджева 

компонента вузівської діяльності  

o Поширені міфи 

o Стандартні помилки 

o Типові риси ефективного 

використання тестів 

o Додаткові можливості тестових 

технологій 



1 Використання тестів як 

іміджева компонента вузівської 

діяльності  
 

o “руйнування” небажаних стереотипів  

o прозорість навчального процесу   

o мінімізація негативного суб’єктивного 

чинника 

o формування іміджу навчального 

закладу, “де вчать”  

o підвищення технологічного рівня 

навчального процесу 



2 Поширені міфи 

o Немає можливостей “навчити 

говорити” 

o Висока ймовірність “вгадати” вірну 

відповідь 

o “Відвернення уваги” від творчої 

діяльності  

o Легше “вплинути” на результати за 

допомогою суб’єктивного чинника  

◦ Засіб централізації процесу оцінювання  



3 Стандартні помилки 

o Мала кількість тестових запитань 

o Неякісно поставлені запитання 

o Свідоме ускладнення запитань 

o Вибіркове трактування учасників 

навчального процесу 

o Використання тестів “всліпу” 

o Практика “доопитування”  



4 Типові риси ефективного 

використання тестів   

o Закон великих чисел 

o Комп’ютерний варіант з можливістю 

“допінг-контролю”  

o Системне розміщення студентів під 

час тестування 

o Використання на додаток до 

стандартного навчального процесу, 

але на екзамені - безальтернативно 

 



5 Додаткові можливості 

тестових технологій 

o Вивільнення часу професорсько-

викладацького складу для творчої 

діяльності  

o Самоконтроль 

o “Випереджуюче” сприйняття 

навчального матеріалу 

o Збалансована організація 

навчального процесу  



Тести можуть допомогти формуванню 

компетенцій майбутнього?  

1) здатність глибшого розпізнання змісту 
явищ і процесів,  

2) здатність до безпосереднього контакту з 
іншою особою у спосіб, що уможливлює 
відчуття і стимуляцію певних реакцій, 

3) інноваційний і  

    адаптаційний  

    хід думок,  

  

    

 



 Спілкування у міжкультурному аспекті 

 Здатність зрозуміти і формалізувати 

велику кількість даних за допомогою 

абстрактної концепції (теоретичної 

моделі) 

 

 

 

 

 

 Використання нових технологій для 

побутового і професійного спілкування 

 



 міждисциплінарність 

 здатність визначення  

завдань та їх  

практичної реалізації   

 робота в  

інформаційному шумі 

 вміння працювати в рамках віртуальних 

колективів  

 



Висновки 

o Без оперативного і всеохоплюючого 

використання тестових технологій нереально 

поліпшити іміджеві характеристики сучасного 

українського вузу 

o Для кожної дисципліни повинен існувати 

репрезентативний набір тестів відмінного 

ступеня складності 

o Студенти повинні мати попередній доступ до 

тестових запитань  

o Доречно практикувати можливість щоденного 

(щотижневого) тренінгу в рамках самостійної 

роботи 



І найголовніше:  
 

тестовий контроль повинен 

широко використовуватися 

для оцінки якості роботи 

викладачів  



ДЯКУЮ  

ЗА УВАГУ!!! 


