
Тестування – це метод вимірювання певних 

властивостей 

особи за допомогою тесту 

Етапи складання тесту: 

І етап.     

Визначення мети тестування. 

За метою та місцем у навчальному процесі тести бувають: 

- навчальні 

- діагностичні; 

- контрольні. 

ІІ етап 

Добір навчального матеріалу 

На цьому етапі рекомендовані наступні правила: 

1.  Тестові завдання розробляють відповідно до робочої 

програми дисципліни згідно мети тестування.   

2. Запитання повинні рівномірно охоплювати 

теоретичний та практичний  матеріал, як правило у 

співвідношенні 50/50, з урахуванням матеріалу, відведеного 

на самостійне вивчення. 

3.  Запитання повинні охоплювати всі рівні пізнавальної 

діяльності студента (володіння термінологією, розуміння 

законів, застосування знань для розв'язування задач, аналіз 

та оцінка даних, виокремлення помилок та недоліків та ін.) 

Поради: 

- одразу уявляти кількість запитань, яку ви плануєте скласти 

з заданої теми; 

- розподілити цю кількість на всі типи тестових питань; 

- поставити запитання у відповідність практично кожному 

абзацу лекційного курсу і виду робіт практичного курсу. 

ІІІ етап 

Побудова тестового завдання: 

Основними елементами тестового завдання є: 

- Інструкція; 

- Умова (завдання); 



- Варіанти відповідей; 

- Оцінка. 

Основні вимоги до елементів тесту наступні: 

1.Інструкція визначає тип діяльності студента і має бути 

сформульована коротко, чітко і недвозначно: «визначте 

правильну відповідь», «доповнити», «встановити правильну 

послідовність» та ін. 

2.  Умова може подаватися у формі запитання, наказовій 

формі або у формі незавершеного твердження. 

Поради: формулювання запитання слід починати з дієслова. 

У незавершеному твердженні умова має бути «завершеною» 

з точки зору змісту, щоб на неї можна було відповісти і без 

переліку варіантів відповідей. Уникайте негативних 

формулювань, які вимагають протилежного вибору 

(неправильний, гірший). Вони є складними для розуміння і 

часто втрачають освітню функцію. 

3.  Серед варіанті відповідей має бути мінімум одна 

вірна, а інші дистрактори (3-4). Дистрактори мають бути 

правдоподібні (не фальшиві і не хибні) та однорідні (за 

змістом, розміром, стилістикою).      

Поради: 

- варіанти слід розміщувати системно (в логічному порядку, 

порядку зменшення або збільшення чисел та ін.), 

- відповіді мають бути незалежними та не повинні 

перетинатись, 

- слова, що повторюються на початку кожної відповіді 

необхідно додати до умови,  

- типовою помилкою є створення найдовшої, детальної і 

найповнішої правильної відповіді, 

- небажано використовувати фрази: «все вищезгадане», 

«усі відповіді вірні», «немає вірної відповіді», «інколи», 

«ймовірно» та ін. 



4.Варіанти відповідей можуть бути розміщено за 

принципами протилежності (різні стани одного явища), 

однорідності (різні сторони одного явища), кумуляції 

(кожний наступний варіант включає попередній), поєднання 

(попарне поєднання різних сторін одного явища, або 

поєднання одного поняття з кількома іншими), градуювання 

(ступінь прояву ознаки). 

5.У завдання відкритої форми відповідь має складатися з 

одного-двох слів з докладними інструкціями стосовно 

регістру, відмінку і правил їх введення. Допустиме введення 

більшої кількості слів, якщо вони складають єдиний термін. 

6.Важливо використовувати різноманітні типи тестових 

завдань, включаючи завдання-ілюстрації, завдання на 

встановлення відповідності, вірного порядку та інші в 

межах можливостей простору MOODLE. 

 

 

       

Важливо проводити ретельнуперевірку та апробацію 

складеного тесту!!!! 
 


