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КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Протягом

останнього

часу

навчальні

заклади

використовують

дистанційну форму навчання на базі комп’ютерних технологій. Найчастіше
використовуються сервіси Google Classroom та Google Meet.
Одним з важливих завдань як традиційного, так і дистанційного навчання
є організація контролю результатів навчання студентів. Google Classroom надає
можливість створення тестів наступних видів:
-

з короткими відповідями – передбачається, що відповіддю на запитання
тесту є короткий текстовий рядок, який вводиться студентом з клавіатури;

-

абзац (з довгими відповідями) – відповіддю на тестове запитання є довгий
текстовий рядок (абзац);

-

з варіантами відповідей (перемикачі) – надаються варіанти відповідей, з
яких правильною є лише одна;

-

прапорці – надаються варіанти відповідей, з яких правильними є кілька;

-

спадний список – варіанти відповідей подаються у вигляді випадного
списку, правильною є лише одна;

-

лінійна шкала – варіанти відповідей розміщені над горизонтальним рядом
перемикачів (зручно використовувати при великій кількості варіантів
відповідей та коли вони подаються у вигляді малюнків або кількох
символів);

-

таблиця з варіантами відповідей – варіанти відповідей подаються у вигляді
таблиці перемикачів, у кожному рядку може бути лише одна правильна
відповідь;

-

сітка прапорців – варіанти відповідей подаються у вигляді таблиці
прапорців, у кожному рядку може бути кілька правильних відповідей.

Безперечною перевагою комп’ютерного тестування є скорочення часу на
перевірку навчальних досягнень студентів, оскільки опрацювання результатів
тестування та оцінювання може здійснюватись автоматично.
При

проведенні

заняття

в

Google

Meet

слід

продемонструвати

презентацію з певної теми, супроводжуючи її усним поясненням. Для
закріплення матеріалу можна використати завдання з навчального посібника чи
практикуму. Перевіряти правильність виконання завдань зручно за допомогою
невеликого тесту.
Наприклад, завдання з математики для студентів в Google Classroom може
бути таким:
1. Опрацюйте матеріал презентації "Логарифми", зробіть конспект у зошиті.
2. Виконайте у зошиті завдання №194(1-12), №195(1-10) з практикуму.
3. Виконайте тест "Логарифми".
Приклад тестового завдання:
1. Правильна відповідь до завдання №194(12) (1 бал):
А) 3; Б) -3; В) 1/3.
Одним з основних недоліків комп’ютерного тестування є складність
встановлення, чи тест дійсно виконував певний студент. Значною мірою цей
недолік може бути усунений викладанням тесту на сайт точно у визначений
час, жорстким обмеженням часу на його виконання, а також вимогою
виконувати тест у реальному часі, під час роботи в Google Meet, коли
викладач має змогу спостерігати за процесом його виконання. Іншими
недоліками є ймовірність вгадування правильної відповіді та навпаки,
можливість випадкового вибору неправильної відповіді.
Отже, комп’ютерне тестування в умовах дистанційного навчання значно
полегшує процес контролю успішності студентів, але через неможливість
об’єктивної та всебічної перевірки навчальних досягнень його варто
застосовувати лише в комплексі з іншими видами контролю – наприклад,
усним опитуванням та письмовими контрольними роботами.

