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Це Положення складене відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нор-

мативних та інструктивних матеріалів Міністерства освіти та науки України, 

Положення про систему рейтингового оцінювання успішності студентів в Україн-

ській академії друкарства та визначає порядок створення тестових завдань з навча-

льних дисциплін підготовки фахівців та проведення тестування знань і вмінь з ви-

користанням  комп'ютерних технологій в навчальному процесі Української академії 

друкарства 

1. Загальні положення 

Тестування - це спосіб визначення рівня знань і вмінь студентів за допомогою 

спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або задач. Комп'ютер-

не тестування здійснюється у формі самостійного діалогу студента з комп’ютером у 

присутності викладача або без нього, з можливістю запам'ятовування результатів 

тестування. 

Тестування може бути засобом поточного, модульного, підсумкового та ректор-

ського контролю, а також контролю якості залишкових знань. Критерії оцінювання 

тестування затверджуються на початку семестру, вносяться до робочої програми 

дисципліни та доводяться до відома студентів. Результати тестування є підставою 

для отримання поточної та модульної складової оцінки якості знань та вмінь студе-

нтів.  

 
2. Організаційне та методичне забезпечення тестування 

 

Для забезпечення діяльності єдиної системи комп’ютерного тестування знань і 

вмінь в УАД при кафедрі прикладної математики і фізики спільно з відділом конт-

ролю якості знань навчальної частини УАД створюється  загальноакадемічний тес-

товий сервер, який фізично розміщується та адмініструється на кафедрі ПМіФ.  

У своїй діяльності УАД-ТЕСТ використовує мережну інфраструктуру академії, 

працездатність якої забезпечується УАД. 
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2.1. Створення та розробка тестів 

 Для методичного забезпечення проведення тестування знань в УАД створюєть-

ся банк тестових завдань з кожної дисципліни, для якої передбачається така форма 

контролю знань та вмінь. Загальні вимоги до змісту тестових завдань наведено у 

Додатку 3 Положення про систему рейтингового оцінювання успішності сту-

дентів в Українській академії друкарства. Вимоги щодо форми тестових завдань, 

їх загальної кількості у банку наведені у Додатку А цього Положення.   

Тестові завдання для поточного, модульного та підсумкового контролю з відпо-

відної дисципліни створюються, як правило, провідним лектором або викладачами 

під його керівництвом. 

Тестові завдання для перевірки якості викладання даної навчальної дисципліни  

та перевірки якості залишкових знань створюються на замовлення  ректора або про-

ректора з науково-педагогічної роботи кафедрою, за якою закріплене викладання 

даної дисципліни, із залученням незалежних сторонніх експертів. 

2.2. Оформлення та затвердження тестів 

Тестові завдання можуть бути створені у будь якому прийнятому у тестовій сис-

темі форматі (TXT, DOC, XML та інші), але до адміністратора УАД-ТЕСТ ці за-

вдання обов’язково повинні надаватися в електронній, та у друкованій формах за 

особистим підписом викладача - автора тестових завдань. 

Завдання для підсумкового тестування повинні проходити експертну оцінку в 

групах НМР УАД за відповідною процедурою. За результатами експертизи тести 

затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи. Після цього вони за 

своїм статусом вважаються загальноакадемічними електронними навчально-

методичними матеріалами.  

2.3. Порядок проведення тестувань 

Кількість контрольних тестувань за навчальною дисципліною не повинна пере-

вищувати одного тестування на протязі навчального року.  
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Кількість модульних тестувань за навчальною дисципліною не повинна переви-

щувати одного тестування в навчальному модулі.  

Кількість поточних  тестувань визначається викладачем відповідно до методики 

оцінювання знань і вмінь студентів та з урахуванням технічних можливостей ком-

п'ютерної мережі академії. 

 Заявка на проведення підсумкових тестувань подається до адміністратора УАД-

ТЕСТ провідним лектором до початку навчального модуля. Запит на проведення 

контрольного тестування подається до адміністратора УАД-ТЕСТ не пізніше, ніж за 

2 тижні до проведення тестування. При цьому формування банку завдань дисциплі-

ни на тестовому сервері покладається на лектора після отримання доступу до серве-

ра адміністратором мережі УАД-ТЕСТ. 

 У своїй діяльності адміністратор УАД-ТЕСТ керується затвердженим графіком 

проведення тестових заходів, який складається на основі заявок та запитів і затвер-

джується ректором або проректором з науково-педагогічної роботи. 

 Комп'ютерні класи для проведення тестувань надаються ОЦ УАД відповідно зі 

встановленим порядком в УАД згідно з графіком проведення тестових заходів.  

 Модульні та ректорські контрольні тестування можуть здійснюватися тільки на 

основі затверджених тестових завдань. 

 Процедура підготовки тестових завдань та проведення комп’ютерного тесту-

вання безпосередньо залежить від обраної системи тестування. Така процедура з 

використанням системи УАД-ТЕСТ (OpenTEST) наведена у Додатку Б цього Поло-

ження. 

 2.4. Результати тестування 

Після завершення підсумкового тестування його організатор готує відомість ре-

зультатів. 

 Результати ректорського контрольного тестування передаються учасниками тес-

тування безпосередньо до відділу контролю якості знань навчальної частини  відпо-

відальній за це особі. 
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 Доступ до статистичної інформації за результатами відповідного поточного чи 

модульного тестування має тільки провідний лектор (організатор тестування). Дос-

туп до статистичної інформації за результатами ректорських чи контрольних тесту-

вань мають відповідальні  особи УАД-ТЕСТ та навчальної частини. 

Доступ в режимі апеляції  до повного журналу відповідей може здійснюватися 

тільки за  розпорядженнями ректора або проректора з науково-педагогічної роботи. 

Термін збереження результатів тестування в ЛТЗ не повинен перевищувати од-

ного семестру після проведення тестування.  
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ДОДАТОК А 

Рекомендований обсяг банку тестових завдань для однієї навчальної дисципліни  

Обсяг навчальної дисцип-

ліни в кредитах  

 

Приблизна кіль-

кість змістових мо-

дулів дисципліни 

Кількість тес-

тових завдань 

у варіанті   

Загальна кількість тесто-

вих завдань з дисципліни 

(мінімальна кількість) 

До 2-х кредитів 2-6 20-50 100 – 200 

2-3 кредити включно 4-8 20-50 150 – 300 

Більше 3-х кредитів 6-10 20-50 200 – 400 

 

При одночасному тестуванні студентських потоків для запобігання повторен-

ня тестових завдань розмір тесту рекомендується збільшувати на коригуючий ко-

ефіцієнт к, величина якого залежить від кількості студентів, які тестуються од-

ночасно. 

Рекомендується величини коефіцієнту к визначати наступним чином: 

к = 1  для потоків до 50 студентів; 

к = 1.2  для потоків від 50 до 100 студентів; 

к = 1.4  для потоків від 100 до 150 студентів; 

к = 1.5  для потоків більше 150 студентів. 
 

Банк тестових завдань дисципліни повинен мати наступну структуру, яка забез-

печить повну та об’єктивну оцінку якості знань та вмінь студентів: тести 1-го рівня 

— 25-30%; тести 2-го рівня — 30-35%; тести 3-го рівня — 30-35%. 

Тривалість тестування розраховується за формулою: 

T = N1*30 сек   +  N2* 60 сек  + N3 * 90 сек 

N1 – кількість тестових завдань 1-го рівня у варіанті; 

N2 – кількість тестових завдань 2-го рівня у варіанті; 

N3 – кількість тестових завдань 3-го рівня у варіанті. 

Примітка: час на розв’язування завдання 3-го рівня у випадку, якщо це задача, 

що вимагає розрахунків тощо, може встановлюватися іншим.  

Кожне тестове завдання повинне мати наступну будову:  

 текст завдання, доповнений малюнком (при потребі); 

 пропонованих варіантів відповіді, в тому числі 1-4 вірні. 
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ДОДАТОК Б 

Підготовка та проведення комп'ютерних тестувань з викорис-

танням системи OpenTEST 

 

Підготовка до проведення тестування  

Для проведення тестувань з використанням тестової системи OpenTEST викла-

дач повинен здійснити реєстрацію в адміністратора УАД-ТЕСТ. Для цього він осо-

бисто звертається до адміністратора УАД-ТЕСТ, заповнює реєстраційний бланк, 

отримує реєстраційне ім'я та пароль для доступу на загальноакадемічний тестовий 

сервер. Крім того викладач отримує комплект технічної документації до системи 

OpenTEST в електронному вигляді, програмний продукт TestEditor для створення 

тестових завдань в локальному режимі, а також контактну інформацію служби підт-

римки системи OpenTEST. 

При знайомстві з технічною документацією системи OpenTEST викладач може 

користуватися консультаціями служби підтримки системи OpenTEST. Знайомство з 

документацією перед початком тестування є обов'язковим. 

Для проведення тестування тести повинні бути введені в систему OpenTEST. 

Ввід тестів може здійснюватися безпосередньо в базу даних системи OpenTEST че-

рез Web-інтерфейс, або готуватися в спеціалізованому форматі MS Word на локаль-

ному комп'ютері. 

Тест, який готується на локальному комп’ютері в спеціалізованому форматі MS 

Word з використанням програми TestEditor, перетворюється  у  внутрішній формат 

тестового сервера – формат XML. Тест у форматі XML імпортується безпосередньо 

в базу даних системи OpenTEST. 

Для підготовки до тестування викладач повинен зареєструватися в системі 

OpenTEST. Після реєстрації в системі OpenTEST викладач вводить до  бази даних 

тести та перевіряє наявність в системі переліку відповідних студентських груп. Як-
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що відповідних груп в системі немає, викладач може внести їх самостійно, подавши 

заявку до  адміністратора УАД-ТЕСТ не пізніше, ніж за 2 тижні до тестування. 

Безпосередньо перед тестуванням викладач (організатор тестування) визначає 

параметри сеансу тестування, а саме, кількість запитань в сеансі, час на проведення 

сеансу, а також шкалу оцінювання. Ці параметри можуть бути введені в систему ви-

кладачем або адміністратором УАД-ТЕСТ. 

Проведення тестування 

Для проведення тестування викладач повинен призначити оператора проведення 

тестування, або сам виконувати його обов'язки. Функції оператора наведені в техні-

чній документації системи OpenTEST. 

Якщо тестування проводиться в комп’ютерних класах ОЦ академії, викладач по-

винен подати заявку на виділення машинного часу, а оператор проведення тесту-

вання підготувати комп’ютерний клас до проведення тестування.  

Доступ студентів до комп’ютерного класу під час проведення тестування регу-

лює викладач (оператор проведення тестування). 

Безпосередньо за комп’ютером кожен студент в Web-інтерфейсі системи 

OpenTEST знаходить свою групу, своє прізвище та повідомляє оператора  про гото-

вність до тестування. Оператор вводить пароль, після чого сеанс тестування почи-

нається. 

Після закінчення тестування (відповіді на всі питання або по закінченню часу) 

студент бачить на екрані комп'ютера отриману оцінку та  повідомляє оператора про 

закінчення тестування. 

 

 

 


