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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТІВ
У ПОТОЧНОМУ КОНТРОЛІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Загострення конкуренції на ринку праці економістів вимагає під-
вищення їх освітнього і кваліфікаційного рівнів. У цій справі важ-
ливе місце відводиться вищому навчальному закладу, а саме підви-
щенню якості професійної освіти майбутніх спеціалістів. Рівень і
якість знань студента залежать від великої кількості чинників, разом
з тим, не мало важливою тут є і система оцінювання його знань.
Вона може як стимулювати студента до активного, свідомого, гли-
бокого вивчення економічних дисциплін, у разі її ефективності, так і
«відбивати» у нього будь яке бажання взагалі щось вивчати, у разі її
несправедливості, незрозумілості, неадекватності з точки зору сту-
дента, і штовхати його лише на шалену гонитву за балами, з тим
щоб до кінця семестру, правдами і не правдами, набрати їх макси-
мальну кількість. На поточний контроль, за виключенням письмо-
вих робіт та модульної контрольної роботи, відводиться 30 балів.
При максимальній кількості балів за одне практичне заняття — 3
бали кожен студент за семестр має бути оцінений 10 разів.

Одним з найефективніших способів виявлення рівня знань є усне
опитування, бо саме під час співбесіди викладача зі студентом шви-
дко стає очевидним рівень його підготовки. В умовах браку часу на
щотижневі суцільні усні опитування доволі численних груп студен-
тів одним з ефективних методів оцінювання їх знань стає тестуван-
ня — опитування за допомогою тестових питань. Даний метод оці-
нювання, як і будь-який інший, має свої переваги і свої недоліки.
Безумовними перевагами тестування є кілька моментів: по перше,
можливість охопити опитуванням усіх присутніх студентів незале-
жно від їх кількості; по-друге малі затрати часу на написання тестів
(як правило 5—7 хвилин цілком достатньо щоб відповісти на деся-
ток питань за певною темою); по-третє швидкість і зручність їх пе-
ревірки викладачем у порівнянні з перевіркою контрольної чи само-
стійної роботи; по-четверте додатковий стимул для студентів
відвідувати лекції викладача тощо.

Тестове опитування не позбавлене і недоліків. Найбільшими з
них є те, що студенту пропонуються варіанти відповідей на постав-
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лені питання, що значно полегшує його задачу дати правильну від-
повідь (при розвинутому логічному мисленні та загальній ерудиції
відповідь, часто, просто можна вгадати, не вивчаючи спеціально ту
чи іншу тему); наявність варіантів відповідей не сприяє розвитку
творчого мислення студента, веде до того, що він втрачає уміння
формулювати свою думку і ясно і зрозуміло її висловлювати. Вели-
ким недоліком тестового оцінювання є легкість списування прави-
льних відповідей у більш підготовлених студентів (адже проставити
десяток літер куди швидше і простіше ніж списати докладну відпо-
відь на питання чи задачу); крім того у тестах питання не завжди
поставлені чітко і однозначно, що спантеличує студента і робить
неможливою правильну відповідь навіть для підготовленого студе-
нта. Слід наголосити і на значній трудомісткості складання тесто-
вих завдань. Найскладнішим тут є необхідність багатоваріантності
тестових питань (чим більше варіантів тестових завдань, тим менша
вірогідність списування) а також багатоваріантності відповідей на
поставлені питання (вони повинні бути логічними, правдоподібни-
ми, такими щоб правильну відповідь можна було знайти лише
опрацювавши задану тему). Все це потребує затрат часу і доброго
володіння навчальним матеріалом.

Зважуючи переваги та недоліки тестування можна зробити
висновок про незамінність цього методу за модульно-рейтингової
системи оцінювання. Разом з тим, застосування лише цього ме-
тоду у поточному контролі знань не достатнє, оскільки не дає
об’єктивної картини рівня підготовки студентів. Ефективним те-
стовий контроль може бути лише при поєднанні його з іншими
способами оцінювання.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ВИВЧЕННІ КУРСУ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

Кардинальні зміни в організації суспільства, перехід до рин-
кової моделі економіки, інтеграція в міжнародне співтовариство
вимагають нового погляду на основні напрямки розвитку вищої
освіти в Україні. Як і в усьому світі, оновлення сучасної вищої




