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Тестування як засіб самоконтролю в самостійній роботі 

 

Розглядається один з найбільш ефективних засобів створення зворотного зв’язку між 

студентом і викладачем. Визначається особлива актуальність тестової методики контролю в 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу. Обгрунтовується важливість 

використання комп’ютерів при тестуванні для забезпечення ефективності контролю та 

реалізації принципу адаптивного тестування. 

 

Важливим напрямком сучасних освітніх технологій є формування у тих, 

хто навчається, вмінь та навичок самостійного пошуку, відбору, опрацювання 

та засвоєння навчальної інформації. Форми такої самостійної роботи можуть 

бути різноманітними – від фрагментарного доступу до навчальної інформації 

до самостійного визначення обсягів навчального матеріалу, шляхів і часу його 

засвоєння, тобто повної самостійності в плануванні власного навчального 

процесу через створення особистої програми навчання (індивідуальної 

освітньої траєкторії). І хоча питома вага самостійної роботи в загальному 

обсягу навчання визначається багатьма чинниками, це, безумовно, єдиний 

спосіб оволодіти знаннями і сформувати необхідні вміння та навички в будь-

який майбутній професії. 

 При будь-якому ступені самостійності в роботі студента обов’язковою 

умовою є встановлення зворотного зв’язку, який би надав можливість як тому, 

хто навчається, так і викладачу отримати уяву про досягнуті результати, 

виявити недоліки навчання та прогалини в набутих знаннях. Це необхідно не 

лише для об’єктивної оцінки підсумків роботи на певному етапі та з’ясуванню 



стану академічної успішності студента, а й для можливості оперативного 

корегування шляхів та методів самостійної роботи. Вельми ефективним 

засобом створення такого зворотного зв’язку, який набуває все більшого 

поширення в теорії та практиці навчання, є тестування. Особливої актуальності 

тестова методика контролю набуває в кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу, яка запроваджується навчальними закладами України як 

один з найважливіших аспектів інтеграції країни в європейський освітній 

простір. 

Тести можуть використовуватись для контролю самостійної роботи як в 

аудиторії, під безпосереднім управлінням викладача, так і в позааудиторних 

умовах, при опосередкованому управлінні з боку педагога. Слід підкреслити, 

що «абсолютної самостійності» в організації самостійній роботі бути не може – 

в противному випадку це власна справа, того, хто їй займається, яка не є 

об’єктом методичних зусиль викладача. Контрольованість самостійної роботи в 

усьому обсязі і на всіх етапах є запорукою її ефективності. Тестова методика 

контролю і оцінювання знань, як ніяка інша, дає можливість реалізувати такий 

всебічний і безперервний контроль.  

В той же час не слід абсолютизувати роль тестування в організації 

контролю. Тестова методика, як відомо, сама по собі має певні обмеження, 

головним з котрих, на наш погляд, є те, що й досі немає відповіді на питання, 

наявність якого саме виду чи рівня знань вона може діагностувати, особливо в 

завданнях закритого типу, які через відносну простоту складання та можливість 

легкої реалізації з використанням комп’ютерної техніки, безумовно, лідирують 

серед інших видів тестів. Так, правильна відповідь в тесті множинного вибору 

не дозволяє з’ясувати, що саме за нею стоїть: первісне знання чи просте 

впізнавання правильного варіанту серед ряду інших, яке не може слугувати 

коректним індикатором рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Тести важко реалізувати для контролю складних вмінь та навичок, є також 

певні сумніви щодо їх адекватності для перевірки рецептивних видів 



мовленнєвої діяльності, і вони мало прийнятні для перевірки рівня 

сформованості її продуктивних видів. 

Крім того, як показує аналіз практики викладання питома вага якісно 

складених тестів, які б відповідали вимогам надійності, валідності, 

об’єктивності, відносно невелика, що пояснюється як складністю цієї роботи, 

так і недостатньою підготовленістю викладачів до використання тестових 

технологій контролю.  

Для проведення дійсно ефективного контролю тести повинні поєднуватися 

з його іншими формами і бути складовою частиною комплексної системи 

контролю знань, вмінь та навичок. В свою чергу, така система може бути 

інтегрована в більш широку систему самостійної роботи студента, де вона 

зможе поєднати контролюючу та навчаючу функції. В повному обсязі такий 

підхід може бути реалізованим лише за умови використання досягнень 

сучасних інформаційних технологій. 

Використання комп’ютерів при тестуванні в ході виконання самостійної 

роботи практично виключає викладача з процесу контролю успіхів студента, 

правильність виконання будь-якого фрагменту роботи може бути миттєво 

перевірена тим, хто навчається, кількість спроб виконання завдання може бути 

необмеженою, студент може за бажанням отримати негайну відсилку до 

відповідного довідкового матеріалу, що дозволить скорегувати свою відповідь, 

комп’ютер може виставити підсумкову оцінку з врахуванням витраченого часу, 

кількості спроб, звертань за інформаційною підтримкою тощо. За підсумками 

тестування він може надати повний аналіз зроблених помилок та надати 

вичерпну інформацію щодо конкретних прогалин в   індивідуальній підготовці 

і, відповідно, рекомендації з їх усунення. Комп’ютер дозволяє реалізувати 

перспективний принцип адаптивного тестування, при якому враховується як 

рівень навченості, так і індивідуальні риси особистості того, хто навчається. 

Крім того, величезний і ще недостатньо досліджений методичний 

потенціал має використання інноваційних підходів до комп’ютерного 



тестування за допомогою мультимедійних та інтерактивних технологій 

навчання.  

Таким чином, будучі включеним в чітку систему самостійної роботи під 

опосередкованим керівництвом викладача тестування, окрім контролю, набуває 

дійсно навчальних функцій, а великий обсяг роботи, який необхідно провести з 

тими, хто навчається, для досягнення автоматизації у використанні мовного 

матеріалу та формування відповідних навичок, в значній мірі перекладається  

на плечі комп’ютера.  

 

 

 

 

 


