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балів; менш значні відповіді одержують менше балів, а деякі від-
повіді мають нульове значення. 

Так, наведемо приклад одного з питань і відповіді на нього: 
«Які календарно-планові нормативи застосовуються в оператив-
но-календарному плануванні на підприємствах серійного типу 
виробництва?». Це питання має рейтинг — 100. Відповіді: такт 
має 0 балів, партія — 100 балів, випередження — 50 балів, трива-
лість виробничого циклу — 40 балів, періодичність запуску-
випуску партій — 100 балів, стандарт — плани роботи — 0 балів. 

Виділяється час, за який студент повинен вказати відповіді на 
поставлені питання. Комп’ютер розраховує результат спочатку у 
балах, враховуючи рейтинги питань і точність відповідей, а потім 
за кількістю балів виставляється оцінка. Так контролюється рівень 
теоретичних знань з курсу «Оперативно-календарне планування». 

Використання математичного та комп’ютерного інформацій-
ного забезпечення дозволяє інтенсифікувати навчальний процес і 
забезпечити більш глибоке засвоєння навчального матеріалу. 

М. С. Царьов, Л. М. Трохименко, канд. екон. наук, 
доценти кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК 

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

Особливе місце при забезпеченні високої якості університет-
ської освіти займає така складова навчального процесу як систе-
ма контролю й оцінювання знань студентів. За методикою, що 
впроваджується останнім часом в КНЕУ, система оцінювання 
знань, набутих у процесі навчання, включає такі види контролю 
як поточний, проміжний і підсумковий. Певної уваги заслуго-
вує проміжний контроль, що являє собою контрольні Модулі з 
дисципліни, як мінімум двічі на семестр для денної форми на-
вчання і один для заочної форми навчання у вигляді письмової 
контрольної роботи. 

Кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК, за наявності вже 
певного досвіду, розроблено експериментальну модель комп’ю-
терної технології оцінювання знань студентів з проміжного конт-
ролю на базі сучасних програмних засобів СУБД АССЕSS — 
2000. Технічною базою для здійснення контролю знань цілої ака-
демічної групи студентів за даною технологією слугує локальна 
мережа комп’ютерного класу, оснащена ПЕОМ типу Pentium — II 
і вище. Інформаційно-програмна модель системи модульного кон-
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тролю складається з характерних для СУБД ACCESS структурних 
«елементів» у ланцюгову послідовність, зображену на рис. 1. 

Структурний елемент «Таблиці» містить окремі фізичні фай-
ли даних, що розташовані в Основній базі даних (БД) по всіх ро-
бочих місцях мережі комп’ютерного класу і в Підлеглій БД на 
робочому місці викладача. 

Структурний елемент «Запити» являє собою логічні файли з 
описанням структурної побудови, формування і групування да-
них фізичних файлів елемента «Таблиці» у масиви інформації за 
певними ознаками для формування діалогових вікон у процесі 
виконання Модульного контролю і самостійного навчання та по-
дальшого складання форм елемента «Звіти» за результатами Мо-
дуля і навчання. 
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Таблиці Запити Форми Звіти
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формування

форм
• Запитання
• Відповіді
• Відповіді інформ.
• Список груп
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Рис.1. Інформаційно-програмна модель проміжного контролю 

Структурний елемент «Форми» в системі Модульного конт-
ролю являє окремі форми діалогових вікон для поетапного пере-
сування — «навігації» по системі і виконання певних операцій з 
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функціональних режимів цієї системи, огляду і друку результат-
них таблиць. 

Управління елементами системи Модульного контролю здійс-
нюється в автоматизованому діалоговому режимі і підтримується 
Програмними модулями і процедурами, Макросами, Виразами і 
Командами. 

Запропонована комп’ютерна технологія функціонує в двох 
основних режимах: перший — самостійне навчання; другий — 
виконання Модульного контролю. Процес навчання і контроль 
знань побудовано за принципом тестування — «Запитання => 
Відповідь». 

В режимі Самостійного навчання використовуються Запи-
тання і альтернативні Відповіді, що розкривають тематику відпо-
відного блоку дисципліни, при цьому цифровий матеріал для за-
дач буде іншим ніж за цими задачами в режимі Модульного 
контролю. Це спрямовує студента при навчанні до самостійної, 
творчої і ґрунтовної підготовки для подальшого і успішного 
складання Модульного контролю та унеможливлює використан-
ня «шпаргалок». Кількість запитань може бути в межах 50, з 
яких: 30 — з теорії, 20 — практичних завдань (задач). Процес на-
вчання здійснюється в зручній діалоговій формі і супроводжуєть-
ся системою наочного самоконтролю. 
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плати 450 грн. Утримуються
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Навчання здійснюється студентом під час індивідуальних за-
нять відповідно до графіка під керівництвом викладача і під час 
самостійної роботи студента в комп’ютерному класі. 

В режимі Модульного контролю здійснюється безпосеред-
ньо саме виконання Модуля студентами академічної групи під 
наглядом викладача. 

Процес здійснення Модульного контролю проходить за анало-
гією навчального процесу з тією лише різницею, що в діалоговій 
формі відсутні супровідні елементи й реквізити наочного само-
контролю і навідних підказок. 

Важливе значення при формуванні інформаційної системи 
Модульного контролю має підбір запитань та альтернативних ві-
дповідей на них. А питання за своїм змістом повинні максимально 
охоплювати тематику окремого блоку дисципліни, що вхо- 
дить до конкретного Модуля. Велика їх кількість (всього 50, 
30 — теоретичних і 20 — практичних задач) дозволяє для зруч-
ності тестування за укрупненими бухгалтерськими задачами роз-
дробити запитання на елементарні «тести». При цьому зміст 
укрупненої задачі буде однаковий для всіх роздроблених запи-
тань. Так, на вище наведену практичну задачу можна поставити 
п’ять елементарних Запитань і діалог буде мати такий вигляд. 

Старшому економісту ЗАТ «Нива»
Гмирі І. В. за грудень 2003 р. нара-
ховано заробітної плати 450 грн.
Утримуються аліменти 25 %.

1. Визначити суму прибуткового
податку?

2. Визначити суму утримань з
працівника до фондів?

3. Визначити суму аліментів?

Альтернативні відповіді

Альтернативні відповіді

Альтернативні відповіді

4. Визначити кореспонденцію
рахунків з нарахування зарплати? Альтернативні відповіді

5. Визначити кореспонденцію
рахунків з утримання податку? Альтернативні відповіді

 
Набір таких роздрібнених запитань залежить від специфічних 

особливостей самої дисципліни (облік, аналіз, аудит), обсягу і 
тематики частини курсу відповідно до Модуля, типів запитань і 
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способів формування відповідей на ці запитання. За способом 
формування відповідей запитання поділяються на типи: 

1. Множинний вибір — вибирається із альтернативних від-
повідей правильна; 

2. Вибір за відповідністю — вибираються відповідні елемен-
ти у двох стовпчиках; 

3. Розрахунок — визначається числовий результат через роз-
рахунок; 

4. Коротка відповідь — відповідь у вигляді слова, або фрази; 
5. Просте підтвердження — вибирається ТАК/НІ; 
6. Довільна відповідь — відповідь довільним текстом. 
Відповіді на перші п’ять типів запитань формуються, перевіря-

ються і оцінюються комп’ютерною системою в автоматизованому 
режимі. Відповіді на запитання шостого типу формуються і оціню-
ються викладачем традиційним ручним способом — перевіркою. 

Для комп’ютерної технології Модульного контролю з дисциплін 
бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності та аудиту 
при тестуванні використовуються такі типи запитань за формами ві-
дповідей: Множинний вибір і Розрахунок. Застосування в Модуль-
ному контролі таких типів відповідей на запитання дає можливість 
значно розширити коло запитань по тематиці курсу, змістовно збага-
тити та інформаційно наповнити відповіді, що в кінцевому рахунку 
посилює функціональні можливості й призначення прийому «Тесту-
вання» за умов комп’ютерних технологій навчання і контролю знань. 

Результати виконаного Модульного контролю на робочих міс-
цях (комп’ютерах) студентами через мережу комп’ютерного класу 
надходять до робочого місця (комп’ютера) викладача, де по кож-
ному студенту в автоматизованому режимі формується Контроль-
на Відомість і на всю академічну групу — Відомість результатів. 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА — МОДУЛЬ 1 

Ном. п/п Запитання Відповідь Оцінка в бал. (0;1) 

1   1 

2   1 

… і т. д. … … 

50   1 

 Всього  45 

Загальна оцінка модуля, балів 10
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Здійснення проміжного Модульного контролю за даною техноло-
гією реально уможливлює вирішення проблеми оперативності пере-
вірки й оцінки знань студентів та визначення питання «допуску» до 
іспиту. Особливо ця проблема гостро стоїть при здійсненні Модуль-
ного контролю для студентів заочної форми навчання, коли прове-
дення Модуля передбачено напередодні іспиту, тобто коли часу на 
перевірку й оцінку знань та оформлення «допуску» практично немає. 

В цілому використання запропонованої комп’ютерної техно-
логії навчання і проміжного Модульного контролю дозволить по-
зитивно вирішити такі проблемні питання з навчальних дисцип-
лін обліку, аналізу та аудиту: 

• автоматизувати процес підготовки до написання Модульно-
го контролю; 

• автоматизувати виконання контрольного Модуля: 
• забезпечити високий ступінь оперативності проведення Мо-

дульного контролю; 
• оперативно в автоматизованому режимі здійснювати перевір-

ку та оцінку Модуля (проміжного контролю); 
• максимально підняти рівень об’єктивності оцінювання знань 

студентів; 
• автоматизувати процес самостійної роботи студентів та ін-

дивідуальних занять з опанування дисциплін бухгалтерського 
обліку, економічного аналізу та аудиту. 

Розроблена технологія навчання і контролю знань може бути 
ефективно застосована в умовах запровадження у вищих навчаль-
них закладах дистанційних курсів, дистанційного навчання. 

Орієнтуючись на кращі зарубіжні зразки університетської 
освіти, передбачаємо, що в перспективі такі комп’ютерні техно-
логії навчання й контролю знань за своїми потенційними можли-
востями займуть чільне місце в навчальному процесі й будуть 
ефективно застосовуватися навіть для підсумкового контролю та 
оцінки знань — для проведення іспитів. 

О. Є. Циганов,  
аспірант кафедри інформаційних систем в економіці 

ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ  
ПРИ ВИВЧЕННI КУРСУ СППР У МАРКЕТИНЗІ 

При вивченнi курсу «СППР у маркетингу» дуже важливу роль 
відіграє застосування сучасних інформаційних систем, адже цей 
курс передбачає вирішення складних задач з аналізу вибірок, які 
супроводжують процес прийняття рішень у маркетингу. Вирі-


