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МЕТА РОБОТИ: ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ 

ДО КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ТЕСТІВ УСПІШНОСТІ 

РІЗНОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. 

 
Практична значущість- у роботі розкрито теоретичні та практичні 
питання теми «Використання тестових технологій для контроля знань та 
умінь при підготовці кваліфікованих робітників за професіями 
«Верстатник широкого профілю», «Оператор верстатів з програмним 
керуванням, та спеціальності Галузеве машинобудування. 

 На підставі огляду сучасної педагогічної та методичної літератури 
розглянуто проблему конструювання тестів для контролю знань і умінь 
здобувачів освіти відповідно до запланованого рівня засвоєння. У 
практичній частині роботи представлені приклади тестових завдань 
різного рівня складності для поточного та вихідного контролю знань 
здобувачів освіти.   

Робота може бути корисною для педагогічних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти. 

   



 

 

ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ — ЦЕ СИСТЕМА 

ЗАВДАНЬ СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ І ПЕВНОГО 

ЗМІСТУ, ЯКА ДАЄ ЗМОГУ ЯКІСНО ОЦІНИТИ 

СТРУКТУРУ Й ВИМІРЯТИ РІВЕНЬ ЗАСВОЄННЯ 

ЗНАНЬ ТА СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ І 

НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З  ПРЕДМЕТА. 

 
 Для реалізації функцій 

вимірювання якості знань 
тест має містити достатню 
кількість тестових завдань, 
яка визначає довжину тесту. 
За цією ознакою тести 
можуть бути короткими  

   (10—20 завдань), середніми 
та довгими (300 і більше 
завдань). 
 
 

 



ЗА РІВНЯМИ СКЛАДНОСТІ МОЖНА ВИДІЛИТИ ТАКІ ГРУПИ 

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ДАЮТЬ ЗМОГУ ВИЯВИТИ СФОРМОВАНІ 

РІВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ З ОСВІТНЬОЇ ТЕМИ ЧИ РОЗДІЛУ 

КОМПОНЕНТА: 

 
Тести І рівня (тести на впізнавання, розуміння) належать до методів контролю 

засвоєння знань на понятійному рівні. До цих тестів можна віднести 

завдання, які передбачають відповідь «так» або «ні», завдання на 

розпізнавання, які містять запитання зі змістом «що це таке?», завдання на 

класифікацію та встановлення відповідності. 

Тести ІІ рівня передбачають перевірку засвоєння знань на репродуктивному 

рівні (відтворення й застосування) і містять завдання-підставки («закінчити 

визначення», «підставити пропущене слово»), завдання на вибір правильної 

відповіді. 

Тести ІІІ рівня містять завдання, які вирішуються за певним алгоритмом, а 

також завдання на класифікацію та встановлення відповідності. 

Тести ІV рівня дають змогу виявити високий рівень засвоєння знань і містять 

завдання, які потребують розв’язання практичних завдань проблемного 

характеру, критичної оцінки, аналізу й синтезу інформації або 

застосування отриманих знань у нетипових умовах. 

 



НЕВІД’ЄМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ КОЖНОГО ТИПУ ТЕСТІВ Є ВКАЗІВКА 

(ІНСТРУКЦІЯ) ДО ЗАВДАННЯ (ЩО ЗРОБИТИ? — ВИБРАТИ, ПІДКРЕСЛИТИ, 

НАЗВАТИ, РОЗВ’ЯЗАТИ, УСТАНОВИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ ТОЩО) І ВЛАСНЕ ЗМІСТ 

ЗАВДАННЯ   — ФРАГМЕНТ ПИТАННЯ ТЕМИ, ЯКА ВИВЧАЄТЬСЯ   



 

ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО 

ТЕСТУ 

  Етап планування 
 

 Визначення мети й загального змісту тесту відповідно до бази знань теми. 
 

 Аналіз навчального матеріалу й визначення цілей навчання. 
 

 Розроблення проекту тесту та критеріїв оцінювання виконаних завдань. 
 

 Етап побудови 
 

 Створення проекту завдань тесту. 
 

 Оцінка завдань компетентними особами (виконання аналізу тестових завдань                                   
та їхньої відповідності з іншими видами робіт з теми). 
 

 Редагування завдань і розроблення детальних інструкцій щодо їхнього виконання. 
 

 Складання зразка тесту. 
 

 Етап перевірки й корекції 
 

 Перевірка зразка тесту у вибраній групі студентів. 
 

 Статистичний аналіз результатів тесту й окремих відповідей. 
 

 Редагування тесту й розроблення вказівок до нього. 
 

 Використання тесту 
 

 Розроблення стандарту тесту. 
 
 



 



 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ    

ЧИ ПРАВИЛЬНІ НАСТУПНІ ТВЕРДЖЕННЯ?  

(1 БАЛ ЗА КОЖНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ)  

  

Приклад 1 

 Подача при токарній  

обробці вимірюється  в 
мм/об : 

           а) Так 

           б) Ні 

Приклад 2 

 Оброблення нежорсткого 
вала, закріпленого в центрах 

та рухомому люнеті, 
наведено на малюнку а 

а)Так 

б)Ні 



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОСТИМ 

МНОЖИННИМ ВИБОРОМ  

 ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ  

(2 БАЛА ЗА КОЖНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ)  

   

 



 

 

ТЕСТ-ЗАВДАННЯ ЗІ СКЛАДНИМ МНОЖИННИМ 

ВИБОРОМ, ПОБУДОВАНІ ЗА ПРИНЦИПОМ 
ПОРІВНЯННЯ І ПРОТИСТАВЛЕННЯ  

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ У ВИГЛЯДІ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР І 

БУКВ.  

                                                         (1 БАЛ ЗА КОЖНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ)  
 Будова головки:                                                   

 А. перехідна втулка                                               

 Б. головка 

 Г. Блок для стержневих 
інструментів 

 Д. Розточний різець 

 В.Блок для різців 

 Е. Різець для зовнішньої обробки 

 Ж.Ключ  
 

 

Інструментальна головка  

для різців і стержневих інструментів  

верстата 16К20Ф3С32 Форма відповіді 



 
ТЕСТ-ЗАДАЧІ  

(8 БАЛІВ ЗА КОЖНУ ЗАДАЧУ)  
  

 Назвати вид передачі і 
визначити  число обертів 
шпинделя • Визначити  число 

обертів шпинделя 

n= 1600 об/хв 

а) 200.300 об/хв 

б) 500, 200 об/хв 

в) 200,1000об/хв. 

г)300,400 



ТЕСТИ - ПРОЦЕСИ 
 Що забезпечує концентричність 

зовнішньої і внутрішньої 

циліндричних поверхонь у 

наведеному на рисунку 

технологічному процесі 

виготовлення стакана в 

серійному виробництві?  

 На малюнку наведено технологічний процес 

виготовлення стакана зі штампувальної 

заготовки із застосуванням:  

а) точність верстата   

б) те, що за чистову базу прийнято 

 оброблену зовнішню поверхню 

а) цангової оправки   

б) грибкового обертового центру   

в) упору   

г) оправки з цапфою  



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ВІДПОВІДЯМИ, ОБМЕЖЕНИМИ 
КІЛЬКІСТЮ ПРОПУЩЕНИХ СЛІВ, ФРАЗ  

(БЕЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ)  

 Номер кожного мітчика з комплекту ручних мітчиків дізнаються з 

кількості ... рисок на хвостовій частині 

 У деталях діаметром до 40 мм кернити центр без розмічування 

можна за допомогою спеціального пристрою, що називається ... . 

дзвоном 



 

 

 

  

  

 

Практична частина 

Тема програми 

“Свердлувальні верстати і роботи, що виконуються 

на них “ 
Тема уроку  

«Технологія зенкерування отворів в деталях» 
 

Тип уроку  Урок засвоєння нових знань у тестовій 

програмі «My Tect» 

 

Вид уроку    Бесіда, робота з електронним підручником, 

 електронними носіями інформації 









РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГУ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ  

  1.  Для кожного навчального елемента повинен бути встановлений рівень  засвоення, на  якому  
контролюється єдність опанування здобувачами освіти навчального матеріалу. Для цього потрібно 
провести структурно-логичний аналіз змісту навчання та визначити рівень засвоєння. 

 

 2.  Рекомендується проводити контроль не тільки на запланованому рівні але i на вcix попередніх. 

Наприклад, засвоєння освітнього   матеріалу повинне відповідати третьому рівню, а контроль 

проводиться спочатку на першому i другому рівнях. Це дозволяє педагогу з'ясувати для невстигаючих 

учнів досягнутий ними рівень засвоєння і відкорегувати освітню діяльність. 

 

 3.    Перевірку знань навчального матеріалу можна проводити, застосовуючи батареї тестів: спочатку 

першого рівня, потім другого i третього. 

      Можна використовувати тест-сходинку. 

 

 4.    Якщоздобувач освіти виконав тести першого рівня з коефіціентом засвоєння нижче  0,7, то його не 

рекомендується допускати до тестів другого рівня. здобувачі освіти що перевищили цей показник, 

виконують тести другого рівня,а тi, хто їх успішно розв'язав, допускаються до виконання тестів третього 

рівня. При тестовому контролі визначають час, необхіний для розв'язання завдання тестів кожного рівня. 

 

 5.    Тестування дозволяє об'ективно оцінити знання й уміння учнів, оскільки оціювання  виконується на 

ocнові точно визначеного еталона.  

       При цьому роль викладача змінюється: замість носія вимог до якості знань учнів він стає консультантом у 

пpoцесі тестування. 

 



ВИСНОВКИ 
 Професійна освіта є одним з визначальних факторів розвитку ринкових 

перетворень в Україні. Тому до її організації потрібні особливі підходи, 
зокрема цілеспрямована інтенсифікація навчального процесу й 
активізація окремих його складових.  

 Тести є незамінними для перевірки засвоєння теоретичних матеріалів 
на репродуктивному й алгоритмічно-дійовому рівнях. Самі тести можна 
проводити у вигляді словникових диктантів, роботи на бланках або з 
комп’ютером (програми Test W, Assistant II, MyTest та інші).  

 Вони дають змогу охопити всіх здобувачів освіти протягом короткого 
часу на занятті.  
Незважаючи на широке впровадження тестів у практику перевірки знань 
студентів (здобувачів освіти), необхідно наголосити на їхній 
специфічності й обмеженості. Важливо пам’ятати, що не всі учні здатні 
до швидкого реагування в умовах стресу, яким є кожен контрольний 
захід. Тому перевірку засобами тестового контролю потрібно 
поєднувати з іншими методами і прийомами . 
 
 



    Дякую 

 за увагу 


