
 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2022, № 22 
 

 
 

 

 

113 

Ситник А.С. 

магістрантка спеціальності 014 Середня освіта (Математика) 

факультету математики, інформатики та фізики  

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Науковий керівник: канд. пед. наук Сушко-Крикун О.С. 

 

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В НАВЧАННІ ШКІЛЬНОГО 

КУРСУ МАТЕМАТИКИ 

 

Анотація. В статті зосереджено увагу на використанні сучасних програмних 

засобів для створення тестових завдань різних типів. Проаналізовано етапи побудови 

тестових завдань для вимірювання та оцінювання результатів навчання, одержаних в 

процесі навчання математики. 
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Abstract. In the article, attention is concentrated on the use of modern programmatic 

facilities for creation of test tasks of different types. The stages of construction of test tasks 

are analysed for measuring and evaluation of the results of studies, got in the process of 

studies of mathematics 
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Комп’ютерне педагогічне тестування – це метод педагогічної діагностики, 

який представляє собою стандартизовану процедуру застосування педагогічних 

тестів на комп’ютері під керуванням спеціальної програми, яка забезпечує 

презентацію тестових матеріалів і обробку результатів для виявлення ступеня 

володіння змістом навчального матеріалу. 

Кожен тест складається з тестових завдань – складових одиниць тесту, що 

відповідають вимогам технологічності, форми, змісту, і статистичним вимогам, а 

саме: певному рівню складності, достатній варіації тестових балів і позитивному 

співвідношенню балів завдання з балами за увесь тест, які відрізняються за 

формою [4]. Під формою тестового завдання розуміють таке розташування 

елементів, яке найбільш ефективно забезпечує можливість реалізувати фyнкцію 

контролю або навчання. Форма тестових завдань – незмінна, тобто змінюватися 

може зміст (змістове наповнення завдання залежно від навчального предмета, 

навчальної теми); форма тестового завдання надає йомy стрyктyрнy цілісність і 

визначеність, зовнішню організованість [4]. 

За В. С. Аванесoвим педагoгічний тест – це «…система репрезентативних 

паралельних завдань зрoстаючoї складнoсті, специфічнoї фoрми, яка дoзвoляє 

якіснo та ефективнo визначити рівень та стрyктyрy підгoтoвленoсті yчнів» [5]. 
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В цій статті зосередимо увагу на декількох програмних засобах для 

проведення тестування, перша з них MyTest Х. 

MyTest Х – це простий у користуванні, але достатньо потужний комплекс 

програм для створення і проведення комп’ютерного тестування, збирання й 

аналізу результатів [1]. 

Перевагами даної програми є: програма мережна, тобто. можна тестyвати 

кілька yчнів одночасно; програма мобільна, томy з нею можна працювати бyдь-

де; дyже простий інтерфейс роботи і для вчителя, при складанні завдань, і для 

yчня під час проходження тестy; можливість вставки малюнків та звyкового 

сyпроводy в тестові завдання та варіанти відповідей; можливість налаштyвати 

час проходження тестy, кількість запитань y тесті; можливість індивідyально 

задати складність кожного завдання y тесті; налаштyвати достроковий вихід із 

тестy при досягненні понад 50% помилкових відповідей; кількість завдань y 

тесті не обмежена; можливість додавання завдань з іншого тестy; можливість 

моніторингy проходження тестy; можливість використання тестy в навчальномy 

режимі; можливість експортyвати тест y паперовий варіант; можливість 

провести аналіз виконаного тестy як yсього класy, так і окремого yчня. 

Наведемо деякі проміжні етапи створення тестових завдань обраним 

програмним засобом та продемонструємо вигляд готового результату. 

На рис.1 тест з вибором однієї правильної відповіді з множини 

альтернативних варіантів. 

 
Рис. 1. 

Google-форми — програмне забезпечення для адміністрування опитування, 

що входить до складу безкоштовного веб-пакету Google Docs Editors, 

пропонованого Google. Зручність використання Google-форм на уроках 
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математики полягає в тому, що вчитель може переглянути відповіді учнів 

поіменно із зазначенням дати і часу виконання завдання, опрацьоване на занятті 

або в позаурочний час; існує прямий і зворотний зв'язок між вчителем й учнем; 

можливе архівне зберігання великих обсягів навчальної та звітної інформації з 

можливостями їх передачі; існує можливість проведення віртуального 

навчального експерименту з обробкою та аналізом результатів експерименту; 

автоматичне реферування і анотування матеріалів; можливість оцінки і 

контролю рівня опанування відповідною навчальною інформацією й 

коригування рівня навчальних досягнень з математики [2]. 

Тип питання «Текст» призначений для надання короткої відповіді. В першу 

чергу, використовуємо його на початку тестування для ідентифікації учня. 

 
Рис 2. Використання типу питання «Текст» для ідентифікації учня. 

Опція «Один зі списку» – учень обирає один варіант відповіді з декількох 

запропонованих. 

 
Рис. 3. 
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Тестове завдання типу «Один із списку» у процесі створення та у готовому 

вигляді на рис.3-4. 

 
Рис. 4. 

Опція «Кілька зі списку» – учень може обрати кілька варіантів відповідей із 

запропонованого списку. 

 
Рис. 5 Створення тесту. 
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Рис 6. Тип тестового завдання «Кілька зі списку» у готовому вигляді 

LearningApps.org – онлайн-сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні 

вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних 

предметних галузей для використанням і на заняттях, і самостійно. 

Всі вправи сервісу LearningApps.org поділені на 6 категорій: 

1. Різні тести та вікторини. 

2. Вправи на встановлення відповідності. 

3. «Шкала часу» і вправа на відновлення порядку. 

4. Вправи на заповнення відсутніх слів, фрагментів тексту, кросворди. 

5. Онлайн-ігри, в яких може брати участь одночасно кілька учнів вашого 

класу. 

6. Ресурс надає можливість для співпраці вчитель-учень, учень-учень. [3] 

Використання даного сервісу в мережі Інтернет на уроці дозволяє зробити 

процес навчання інтерактивним, мобільним, та індивідуальним. 

Тест з відкритою відповіддю в реалізації обраним програмних засобом 

наведено на рис. 7 
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Рис.7 Тест з відкритою відповіддю. 

Правильну відповідь  до кожного завдання необхідно записати у відповідне 

віконечко. 

Приклад тестового завдання на встановлення відповідності (рис.8). 

 
Рис 8. Приклад тестового завдання. 

Тест на встановлення послідовності або «шкала часу»(рис.9).  
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Рис 9. Приклад тестового завдання. 

EasyQuizzy - це програма, за допомогою якої можна створювати та 

редагувати комп'ютерні тести знань. Використовуючи підготовлені тести, можна 

полегшити роботу вчителів під час проведення щоденних "швидких" опитувань 

учнів і прискорити перевірку результатів, так як виставлення оцінки 

відбувається автоматично з урахуванням системи оцінювання, обраної під час 

створення тесту. 

На рис. 10-11 тест закритого типу на вибір однієї правильної відповіді у 

процесі створення (рис.10) та у репрезентативному вигляді (рис.11). 

 
Рис. 10. Тип тесту «Альтернативний вибір» в процесі створення. 
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Рис 11.  Тип тестового завдання «Альтернативний вибір» у готовому 

вигляді. 

 

Висновки. Використання тестових завдань на різних етапах контролю 

знань дозволяють враховувати індивідуальні особливості учнів; узагальнювати 

та систематизувати їх знання. Регулярне використання тестових завдань в 

автоматизованих контрольно-навчальних програмах дозволяє учням самостійно 

виявляти прогалини в структурі своїх знань і приймати відповідні міри щодо їх 

ліквідації. 
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