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але і актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти
при вирішенні даної проблеми.

Кейс-метод як інтерактивний метод проведення семінарських
занять, завоював позитивне відношення студентів, які з його до-
помогою мають можливість проявити ініціативу, відчути само-
стійність в освоєнні теоретичних положень і оволодінні практич-
ними навиками. Важливим є також те, що аналіз ситуацій досить
сильно впливає на професіоналізацію студентів, сприяє їх дорос-
лішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання.

Критерії оцінки кейсів та проектів є такими, що дозволять до-
сить об’єктивно здійснити оцінювання виконаної студентами ро-
боти. Такими критеріями є:

1) якість доповіді: композиція, повнота представлення резуль-
татів, їх аргументованість і переконливість;

2) об’єм і глибина знань по темі, ерудиція, міжпредметні зв’язки;
3) педагогічна орієнтація: культура мови, манера, використан-

ня наочних засобів, відчуття часу, імпровізаційні елементи,
утримування уваги аудиторії;

4) відповіді на питання: повнота, аргументованість, перекон-
ливість, доброзичливість, прагнення використовувати відповіді
для успішного розкриття теми і сильних сторін роботи;

5) ділові і вольові якості доповідача: відповідальне рішення,
прагнення до досягнення високих результатів, готовність до дис-
кусії, доброзичливість, контактність.

Даний спосіб оцінювання не лише дозволяє дати повний ана-
ліз виконаної роботи, але також є перспективним з точки зору
відкритості і прозорості оцінювання. Адже за допомогою вище
зазначених критеріїв не лише викладач, а й сам студент та одно-
курсники оцінюють роботу, заповнюють експертну карту і обчи-
слюють середній бал, що й забезпечує прозорість оцінювання.

Столярук Х. С., асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Проблема оцінювання знань студентів на сьогодні є однією з
найактуальніших. Відповідно до цього, постає потреба впроваджу-
вати у вищих навчальних закладах нові форми та методи контролю
знань. Особлива увага при цьому приділяється й вдосконаленню си-
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стеми комп’ютерного тестування. Актуальною залишається про-
блема створення якісних комп’ютерних тестів з різних дисциплін.

Характерною ознакою системи комп’ютерного тестування є
специфічність форми та змісту завдань. Крім того тестування допо-
магає мобільно керувати навчально-виховним процесом, що в свою
чергу мотивує студентів до самостійної роботи. Але, як і будь-яка
система, вона має багато проблем та недоліків, які повинні бути
усунені задля підвищення ефективності її функціонування.

Згідно із вищезазначеним, процес удосконалення системи ком-
п’ютерного тестування повинен відбуватися наступними шляхами:

 Важливим у даному процесі є забезпечення предметної чи-
стоти. Задля цього необхідним є впорядкування змісту теоретич-
ного матеріалу та створення чіткої модульної структури.

 Стислості у часі та оптимальності кількості питань по кож-
ній з тем можна досягти поділивши на рівнозначні блоки кожну з
них. Крім того необхідним є також передбачення часу залежно
від кількості та складності питань у кожному тесті, який має фік-
суватися на екрані таймером.

 Для запобігання угадування варіантів відповідей необхідним є
використання завдань, де даний процес повністю виключений. Та-
кими є завданнями відкритої форми (на доповнення або із вільною
конструйованою відповіддю), закритої форми (на встановлення
співвідношення, на встановлення вірної послідовності та завдань із
вибором декількох правильних відповідей) тощо [2, с. 249].

 Удосконалення системи повинно відбуватися й у бік досяг-
нення її простоти. Велику роль у цьому процесі відіграватиме ви-
бір способу подання інформації. Щоб забезпечити доступність
тесту для студента як користувача ПК, важливо правильно піді-
брати шрифт, розмір, колір, фон тощо.

 З метою вдосконалення комп’ютерного тестування студен-
тів особливо вдалим є використання тестів різних рівнів складно-
сті, що дозволяє об’єктивніше оцінювати знання, уміння і навич-
ки студентів [2, с. 249]. Виходячи з цього завдання можна
поділити на три рівні складності, перший з яких характеризував
би теоретичні знання студента з дисципліни, другий — розуміння
навчального матеріалу, третій вимагав би творчого підходу до
виконання завдань практичного плану. Так, ми забезпечимо дис-
кримінативність тестових завдань, відповідно до чого матимемо
змогу розрахувати коефіцієнт складності кожного з них. Такий
коефіцієнт дасть можливість виключити наступні групи питань:
ті, на які правильні відповіді давали усі студенти, й ті, на які пра-
вильної відповіді не дав жоден студент [1, с. 122].
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 Удосконалення системи повинно відбуватися й у напрямку
забезпечення надійності тестів, а саме стійкості та узгодженості
результатів. Цього можна досягти шляхом повторного застосу-
вання тесту до тих самих опитуваних у різні моменти часу з ви-
користанням різних наборів еквівалентних завдань. Результати
можна співставити за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона,
відповідно до якого буде змога визначити тип зв’язку між дани-
ми (прямий чи обернений) [1, с. 123]. Це свідчитиме про надій-
ність тестової системи.

 Важливу роль мають результати тестування. Для студента
результатом має бути не тільки отримана оцінка, а й відомості
про досягнення чи не досягнення ним кваліфікаційного бар’єру.
Відповідно до цього можна розробити рекомендації з розділів,
необхідних для повторного вивчення. Для викладача необхід-
ною є можливість проаналізувати результативність тесту. Вдос-
коналення повинно бути направлене на забезпечення звітності
щодо результатів тестування. Такі звіти повинні містити відо-
мості не тільки про розподіл учасників за кількістю набраних
балів, а й результати за окремі проміжки часу, відображати ха-
рактеристики надійності та валідності тесту, успішність відпо-
відей, індекси складності, результати психометричного аналізу
тестування.

Крім вищезазначеного, вдосконалення системи комп’ютер-
ного тестування потребує технічної, організаційної та фінансової
підтримки. Але, поряд із цим, необхідно враховувати й те, що пе-
ретворюється, перш за все, діяльність суб’єктів навчання — ви-
кладача і студента. Це, в свою чергу, вимагає не тільки технічно-
го та методичного забезпечення навчального процесу та оцінки
результатів, а і його психологічної орієнтації та потужних моти-
ваційних інструментів.
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