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У Методичних рекомендаціях визначено основні завдання тестування у 

Державному університеті телекомунікацій і мету розроблення цих 

Методичних рекомендацій.  

Подано основні поняття та визначення. Описано етапи розроблення тестів. 

Значну увагу приділено класифікації тестових завдань, опису основних форм 

тестових завдань, наведено приклади завдань для кожної з наведених форм. 

Викладено основні принципи формування тестових завдань з множинним 

вибором, наведено приклади завдань. 

Детально описано загальні правила та рекомендації щодо складання тестів, 

правила написання змістової частини тестового завдання (умови) і правила 

написання варіантів відповідей у тестових завданнях. 

У розділі 5 викладено особливості розроблення тестів у системі 

дистанційного навчання МООDLE з використанням функціонального модуля 

Тест. Дано опис параметрів та опцій цього модуля, описано послідовність 

створення тесту в дистанційному курсі: створення оболонки тесту, створення 

банку тестових завдань, формування тесту, перегляд та аналіз результатів 

тестування 

Методичні рекомендації призначено для науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти.  
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1.Загальні положення 

 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, затвердженій Указом Президента України від 25.06.2013 

№344/2013 зазначається, що одним із стратегічних напрямів державної 

політики у сфері освіти є “модернізація структури, змісту та організації 

освіти на засадах компетентнісного підходу”. Визначальною складовою 

модернізації є інноваційний зміст вищої освіти. На сьогодні цю складову 

потрібно розглядати нерозривно з якістю освіти як комплекс характеристик 

освітнього процесу, які визначають послідовне формування компетентностей 

у здобувачів вищої освіти – певного рівня знань і вмінь, якого вони досягли 

відповідно до запланованих цілей навчання. 

Одним із процесів системи освіти, які забезпечують її якість, є контроль 

(оцінювання) навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Завдяки 

контролю між викладачем і студентом встановлюється “зворотний зв’язок”, 

який дає змогу оцінити динаміку і ступінь засвоєння навчального матеріалу.  

Одним з найбільш розповсюджених ефективних та об’єктивних 

механізмів оцінювання є тестування. Особливої актуальності тестування 

набуває в умовах сьогодення, коли значна частина навчального матеріалу 

переноситься на самостійне опрацювання студентами, зокрема, у системі 

дистанційного навчання. 

Тестування повинно бути системним і проводитися протягом вивчення 

студентами навчальної дисципліни. Виходячи з цього, тестування може бути: 

– вхідним (з’ясування рівня володіння базовими знаннями, вміннями, 

навичками та готовності до сприймання матеріалу нової навчальної 

дисципліни); 

– поточним (з’ясування успішності засвоєння навчального матеріалу з 

окремої теми або модуля). Його основними завданнями є: 

• встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння 

окремих елементів змісту тем; 

• встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем; 

• закріплення знань, умінь і навичок; 
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– підсумковим (з’ясування рівня навчальних досягнень після вивчення 

матеріалу усієї навчальної дисципліни). 

Тестування має на меті як відстеження рівня оволодіння студентами 

навчальним матеріалом, знань і вмінь (рівня компетентності) за професійною 

освітньою програмою, так і надання викладачеві можливості скоригувати 

матеріал лекцій та практичних занять відповідно до отриманих результатів 

тестування з метою покращення якості навчання.  

Основними завданнями тестування у Державному університеті 

телекомунікацій є: 

– вимірювання підготовленості майбутнього фахівця до професійної 

діяльності відповідно до професійних компетенцій, які висуваються 

потенційними роботодавцями; 

– відстеження динаміки навчальних досягнень студентів і моніторинг 

ефективності навчально-виховного процесу; 

– встановлення рейтингу успішності студентів; 

– аналіз засвоєних знань, умінь і навичок тощо.  

Метою розроблення цих Методичних рекомендацій є викладення 

основних етапів і правил конструювання тестів у системі дистанційного 

навчання Державного університету телекомунікацій. 

 

1.1. Нормативно-правове забезпечення 

 

1. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII  “Про вищу освіту”. 

2. Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII “Про освіту”. 

3. Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 “Про 

затвердження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року”. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.1998 № 1247 “Про 

розроблення державних стандартів вищої освіти”.  

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 

“Про затвердження Положення про дистанційне навчання”. 
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6. Положення про організацію освітнього процесу в Державному 

університеті телекомунікацій, затверджене на засіданні Вченої ради 

Державного університету телекомунікацій, протокол № 21 від 25.03.2015. 

7. Наказ Державного університету телекомунікацій від 18.06.2014 

№ 290 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання Державного 

університету телекомунікацій”. 

8. Наказ Державного університету телекомунікацій від 03.10.2017 

№ 376 “Про затвердження Положення про порядок розроблення 

дистанційних курсів у Державному університеті телекомунікацій”.  

 

1.2. Основні поняття та визначення 

 

У цих Методичних рекомендаціях використовуються такі поняття та 

визначення.  

Контроль – елемент навчального процесу, спрямований на перевірку, 

оцінювання та облік його результатів. 

Тестування – 1) метод діагностики із застосуванням стандартизованих 

запитань та завдань, які мають певну шкалу значень; 2) метод вимірювання 

певних властивостей особи за допомогою тесту. 

Тест (англ. test – іспит, спроба, випробування) – 1) сукупність 

тестових завдань, які вимагають однозначної відповіді, укладених за 

певними правилами та процедурами; 2) стандартизоване завдання, за 

результатом якого роблять висновок про знання, уміння, навички, здібності 

та професійну придатність здобувачів вищої освіти. 

Тестове завдання – мінімальна складова одиниця тесту з певними 

кількісними та якісними характеристиками, яка складається із запитань і 

варіантів відповідей.  

Банк тестових завдань – сукупність тестових завдань для 

формування конкретного тесту. Тестові завдання з банку можуть 

переглядатися, редагуватися, додаватися або вилучатися за результатами 

аналізу тестування.  

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1579_30311123.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1579_30311123.pdf
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Матриця тесту (або структура змісту тесту, специфікація тесту) – це 

форма структурування змісту навчального матеріалу, що виноситься на 

оцінювання.  

Довжина тесту (обсяг тесту) – кількість тестових завдань, об’єднаних 

в одному тесті.  

Дистрактори – неправильні, але правдоподібні, варіанти відповідей, 

які є зрозумілими для студентів, наближені до правильних і є 

найпоширенішими помилками при відповідях на подібні тестові завдання. 

Валідність (англ. valid – дійсний, придатний) – ступінь відповідності 

тесту вимірюваним знанням, умінням і навичкам, для перевірки яких було 

розроблено тест, ступінь відповідності стандартам і навчальним програмам. 

Об’єктивність – критерій, який показує, наскільки мінімізовано вплив 

суб’єктивних факторів на процес оцінювання.  

Надійність – ступінь стійкості результатів тестування, що 

виявляється в одержанні однакових результатів після повторних тестувань.  

Ефективність – критерій, який дає можливість порівняти тести: 

ефективним можна назвати тест, за допомогою якого краще, ніж за 

допомогою інших тестів, вимірюються знання студентів потрібного рівня 

підготовки, з меншою кількістю тестових завдань, якісніше, швидше, 

дешевше. Особливістю ефективних тестів є дискримінативність. 

Дискримінативність – придатність тесту до виокремлення тих 

студентів, які засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні, від тих, хто 

його не засвоїв. Для визначення дискримінації тесту застосовуються такі 

статистичні параметри, як дискримінаційний індекс та дискримінаційний 

коефіцієнт. 

 

2. Етапи розроблення тестів 

 

Кількість та зміст етапів розроблення тестів за їх місцем у навчальному 

процесі можуть бути різними. Основними з них є такі: 

1 етап. Структурування тесту відповідно до змісту навчальної 

дисципліни  
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Тести складають за темами/модулями навчальної дисципліни 

(відповідно до мети тестування – поточне/підсумкове). Розраховується 

приблизне відсоткове співвідношення змісту тем (модулів) і визначається 

необхідна кількість тестових завдань. 

2 етап. Проектування матриці тесту  

Матриця тесту повинна відображати зміст навчального матеріалу, який 

вибирається для перевірки, і важливість того чи іншого елемента змісту. Під час 

складання матриці тесту для будь-якої навчальної дисципліни розробник тесту 

зобов’язаний переконатися, що увесь навчальний матеріал охоплено тестовими 

завданнями, які пропонуються студентам. Зміст навчальної дисципліни повинен 

повністю покриватися елементами матриці за усіма темами модулів. 

Проектування матриці тесту передбачає формування структури тесту, 

визначення обсягу навчального матеріалу та відповідних понять, якими 

повинен володіти студент після вивчення певної теми. Для цього потрібно:  

1) з’ясувати цілі навчання, які будуть перевірятися (знання, розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, оцінювання);  

2) визначити кількість тестових завдань для кожної з цілей навчання; 

3) визначити кількість тестових завдань за рівнем складності.  

Когнітивна (пізнавальна) сфера включає шість цілей навчання, які 

розміщуються ієрархічно за зростанням складності завдання (таблиця 1). У 

сукупності цілі навчання описують знання та інтелектуальні здібності 

здобувачів вищої освіти і дають повне уявлення про те, чому вони мають 

навчитися. 
 

Таблиця 1. Категорії цілей навчання у когнітивній сфері 

 

Цілі навчання Результати пізнавальної діяльності  

(досягнення цілей навчання) 

1. Знання  

(сприймання, 

осмислення, 

запам’ятовування) 

 

Студент повинен знати:  

• терміни, що використовуються;  

• конкретні факти;  

• методи і процедури;  

• основні поняття;  

• правила і принципи. 
 

2. Розуміння 

(змісту вивченого) 

Студент повинен:  

• розуміти факти, правила, принципи; 
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Продовження таблиці 1 

Цілі навчання Результати пізнавальної діяльності  

(досягнення цілей навчання) 

 • інтерпретувати матеріал, схеми, графіки, 

діаграми; 

• уміти робити висновки. 

3. Застосування 

(у нових ситуаціях) 

Студент повинен уміти:  

• використовувати поняття і принципи в нових 

ситуаціях;  

• застосовувати закони і теорію в конкретних 

практичних ситуаціях;  

• демонструвати правильне застосування методу чи 

процедури. 
 

4. Аналіз 

(розділення цілого на 

складові) 

 

Студент повинен уміти:  

• виділяти приховані припущення;  

• бачити помилки і недоліки в логіці міркувань;  

• розмежовувати факти і наслідки;  

• робити припущення, розрізняти факти та 

наслідки, вибирати доречні дані; 

• оцінювати значущість даних. 
 

5. Синтез 

(створення цілого з 

частин) 

Студент повинен уміти:  

• писати есе;  

• запропонувати план дій або проведення 

експерименту у конкретній ситуації;  

• використовувати знання з різних галузей для 

розв’язання тієї чи іншої проблеми. 
 

6. Оцінювання 

(визначення цінності 

засобів для досягнення 

мети) 

Студент повинен уміти оцінювати:  

• логіку побудови матеріалу;  

• відповідність висновків наявним даним;  

• значущість того або іншого продукту діяльності. 
 

 

Міжнародна асоціація з оцінювання навчальних досягнень (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) рекомендує під час 

розроблення матриці тесту застосовувати таке співвідношення між 

завданнями, що відповідають різними категоріям цілей навчання: 

 знання, розуміння – 40%; 

 застосування – 40%; 

 аналіз, синтез, оцінювання – 20%. 

Матриця тесту допомагає визначити, який обсяг навчального матеріалу 

охоплено тестом та на чому саме зроблено наголос. Наприклад, двовимірна 



10 
 

матриця тесту, що складається з тем модулів і відповідних цілей навчання, 

сформульованих для кожної теми (модуля) начальної дисципліни, допомагає 

визначити, скільки і яких завдань сформульовано відповідно до кожної теми 

навчальної дисципліни (таблиця 2). 
 

Таблиця 2. Приклад матриці тесту за цілями навчання 
 

 

Тема/модуль робочої 

програми навчальної 

дисципліни 
З

н
ан

н
я
 

Р
о

зу
м

ін
н

я
 

З
ас

то
су

в
ан

н
я
 

А
н

ал
із

 

С
и

н
те

з 

О
ц

ін
ю

в
ан

н
я
  

 

Кількість 

завдань 

Модуль1        

Тема 1 2 2     4 

Тема 2 2 2  2   6 

Тема 3  3 3 2 2  10 

Тема 4  4 6    10 

Модуль 2        

Тема 5    3 3 4 10 

Тема 6   4 3 3  10 

Тема 7   2 4 4  10 

Разом       60 
 

Добре структуровані матриці дають змогу швидко і якісно 

наповнювати тест з відповідної теми необхідним змістом, потрібно лише 

враховувати кількість завдань та форм тестів.  

Не рекомендується нехтувати цим етапом створення тесту, оскільки 

типовою помилкою під час формулювання тестових завдань є спонтанне 

складання тесту і наповнення його другорядними завданнями.  

3 етап. Створення банку тестових завдань  

Структура банку тестових завдань формується відповідно до структури 

навчальної дисципліни. 

Для більш важливих складових навчального матеріалу дистанційного 

курсу необхідно сформулювати більше тестових завдань для того, щоб 

можна було робити вибір. 

Загальна кількість тестових завдань повинна бути: для тематичного 

контролю – не менше 20 завдань, для модульного контролю – не менше 
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30 завдань, для підсумкового (семестрового) контролю – не менше 

60 завдань. 

Під час виконання тесту із банку тестових завдань у довільному 

порядку повинно обиратися: для тематичного контролю – не менш 

10 завдань, для модульного контролю – не менше 20 завдань, для 

підсумкового (семестрового) контролю – не менше 30 завдань. 

4 етап. Написання інструкції до тесту 

Інструкція до тесту містить вказівки, у яких описано, як виконувати 

завдання тесту. Якщо тест складається із тестових завдань різних форм, 

потрібно дати загальні вказівки до всього тесту.  

Інструкція має бути стислою та зрозумілою і може містити: 

– вказівки щодо виконання тесту (наприклад, “Тест містить завдання з 

однією правильною відповіддю та завдання з кількома правильними 

відповідями. Оберіть усі правильні відповіді”; “Тест містить завдання на 

встановлення відповідності. Встановіть відповідність між лівими і правими 

елементами завдання. Відповідь запишіть у вигляді комбінації цифр з лівого 

стовпця і літер з правого”); 

– обмеження часу, відведеного на виконання тесту (тривалість 

виконання тесту рекомендується визначати за необхідністю; у разі 

встановлення обмеження часу необхідно враховувати специфіку навчальної 

дисципліни, потребу у часі для виконання розрахунків для отримання 

відповіді тощо); 

– інші умови тестування, які може визначати викладач. 

У разі, якщо тест містить завдання з декількома правильними 

відповідями, в інструкції до тесту викладач може вказати, скільки 

правильних відповідей має завдання, або просто зазначити, що відповідей 

може бути декілька (у цьому випадку виконання тесту ускладнюється). 

5 етап. Проведення тестування та аналізу його результатів. 

Для зведення до мінімуму впливу суб’єктивних чинників на результати 

тестування, необхідна максимальна стандартизація умов його проведення та 

аналізу результатів. Стандартизація умов тестування забезпечується 
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дотриманням однакових умов його проведення для всіх студентів, 

об’єктивністю опрацювання і інтерпретації результатів тестування. 

Тест є інструментом вимірювання, який повинен відповідати певним 

вимогам (критеріям якості тестування), основними з яких є валідність, 

об’єктивність, надійність, ефективність і точність. Точність методу визначає 

мінімальну або систематичну похибку, з якою можна провести вимірювання 

певним методом. Проведення аналізу тесту та кожного тестового завдання у 

ньому дає можливість поліпшити якість тестування, удосконалити зміст 

тестових завдань, відкоригувати вміст банку тестових завдань і таким чином 

забезпечити вимоги, які висуваються до тесту. 

 

3. Основні форми тестових завдань 

 

Якість тестового завдання як основної структурної одиниці тесту має 

велике значення для забезпечення об’єктивності результатів. Тому знання 

різних форм тестових завдань, їх призначення та особливостей складання є 

обов’язковим для розробника тестових матеріалів. 

Тестові завдання можна поділити на дві загальні категорії:  

– завдання відкритої форми; 

–  завдання закритої форми; 

Завдання відкритої форми вимагають від студентів самостійно 

сформулювати правильну відповідь на поставлене запитання та відповідно її 

оформити (записати одним словом, цифрою, буквою, словосполученням або 

підготувати розгорнуту відповідь на кілька сторінок).  

Тестові завдання відкритої форми використовують для виявлення, 

наприклад, знання термінів, фактів, властивостей, ознак, дат, причинно-

наслідкових відносин тощо. Водночас ці завдання виявляють уміння 

студентів письмово передати суть, відповідаючи на запитання кількома 

словами або одним-двома простими реченнями. 

До завдань відкритої форми належать:  
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1) завдання з пропусками;  

Це модифікація завдання закритої форми з вибором однієї правильної 

відповіді, у якому на місці ключового слова або словосполучення в умові 

завдання стоїть пропуск, позначений рискою ( __ ) або крапками (…). 

 

 
 

2) завдання на доповнення;  

Суть завдання полягає у завершенні повного визначення певного 

поняття, речення, фрази тощо. 

 

 

 
 

3) завдання з короткою відповіддю;  

Специфічність цієї форми тестових завдань полягає у тому, що в них не 

пропонується перелік відповідей. Студент має самостійно дописати 

відповідь, яка буде свідчити про наявність або відсутність необхідних знань. 

Виконання цього завдання виконується студентом на чернетці, а 

результат записується у відповідному місці тестового завдання. 

 

 

 

 

 

4) завдання з розгорнутою відповіддю (есе). 

Завдання з розгорнутою відповіддю характеризують високий ступінь 

вільності у відповідях, результати навчання, які оцінюються – розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, оцінювання. 

Під час написання есе потрібно не просто пригадати знання для того, 

щоб вибрати правильну відповідь, а також пов’язати між собою факти та 

принципи, забезпечити логічність викладу і обґрунтувати добір цих фактів. 

Таке завдання містить відомості про процеси мислення і такі якості студента, 

як критичне мислення, здатність інтерпретувати ідеї, відрізняти факти від 

суджень, робити обґрунтовані висновки тощо.  

Приклад: 

Гори займають ____ % території України і розташовані у ________ та 

__________ її частинах. 
 

Приклад: 

Термін “педагогіка” у перекладі з грецької мови дослівно означає _____________. 

 

Приклад завдання з короткою відповіддю: 

Розв’яжіть рівняння     –      –   . Вкажіть кількість коренів цього рівняння 

_____. 
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На практиці, особливо у системі дистанційного навчання, 

найчастіше використовуються тестові завдання закритої форми. 

Тестові завдання закритої форми складаються з двох частин: 

– умови, що описує певну проблему і ставить завдання перед тим, хто 

тестується; 

– переліку варіантів відповідей, серед яких є одна або декілька 

правильних, а решта – дистрактори. 

Неправильні варіанти відповіді можуть не бути абсолютно 

неправильними, але вони все ж є менш правильними, ніж еталонна відповідь 

(в дистракторах моделюються типові помилки, яких припускаються студенти 

під час виконання відповідних завдань). 

Тестові завдання закритої форми за принципом вибору правильних 

відповідей поділяються на декілька типів: 

1) альтернативні тестові завдання передбачають наявність двох 

варіантів організації відповіді типу “так – ні”; “вірно – невірно” тощо. 

2) тестові завдання на встановлення відповідності. 

За допомогою таких тестових завдань перевіряють асоціативні знання, 

тобто знання про зв’язок форми і змісту, сутності і явища, співвідношення 

між різними предметами, властивостями, законами. 

У завданнях цього типу встановлюється відповідність елементів одного 

стовпця елементам іншого.  

Завдання на встановлення відповідності складається з двох стовпців: 

один стовпець (ліворуч) – це перелік вихідних умов (слів, словосполучень, 

речень, дат, формул, термінів тощо), до яких студент має відшукати 

відповідь у другому стовпці (праворуч), який називають списком відповідей. 

Студент має обрати правильні логічні пари.  

Кількість відповідей у стовпці праворуч може бути більшою за 

кількість завдань у стовпці ліворуч. Завдання нумерують, а відповіді 

позначають літерами.  
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3) тестові завдання з множинним вибором. 

У таких тестових завданнях пропонується перелік можливих варіантів 

відповідей, з яких студенти мають вибрати одну або декілька правильних 

відповідей:  

 – тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

У завданнях цього типу найчастіше перевіряються лише засвоєння 

першого рівня когнітивної сфери – знання фактів, термінів та концепцій. 

Тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді складається із 

умови (завдання) та варіантів відповідей (5-6 варіантів, з яких лише один є 

правильним).  

– тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей. 

Тестове завдання цієї форми діагностує знання, розуміння і 

застосування знань. 

Відповіді формулюються з використанням правильних відповідей і 

дистракторів.  

Рекомендується формулювати не більше п’яти-шести відповідей, з яких 

дві-три можуть бути правильними. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Завдання з вибором декількох правильних відповідей вважається 

виконаним правильно, якщо точно зазначено усі без винятку правильні 

відповіді.  

 

3.1. Принципи формування тестових завдань з множинним вибором 

 

Під час складання тестових завдань з множинним вибором 

застосовуються такі принципи: 

 

Приклад:  

Виключно з бюджетів суб’єктів господарювання фінансуються видатки на:  

А) освіту  

Б) правоохоронну діяльність  

В) охорону навколишнього середовища  

Д) соціальну політику  

Е) благоустрій  

З) сільське господарство 
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1) протилежність.  

У тестових завданнях відповіді є протилежними одна одній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) подвійна альтернатива 

Застосовується у тестових завданнях з трьома-чотирма відповідями, 

частини яких побудовано за принципом протилежності. 

 

 

 

 

 

3) однорідність 

Відповіді у тестових завданнях повинні бути однорідними за формою 

та подібними за зовнішніми ознаками. 

 

 

 

 
 

 

 

4) кумуляція (доповнення)  

Кожна наступна відповідь містить на один елемент більше, ніж 

попередня, тобто зміст другої відповіді включає в себе (кумулює) зміст першої, 

зміст третьої – другу тощо. Використовуються сполучник “і” або/і коми. 

 

 

Приклад 1:  

Державний бюджет України у 2018 році було прийнято з:  

А) дефіцитом  

Б) профіцитом  

В) балансом доходів і витрат  

Приклад: 

Державні селяни на відміну від поміщицьких: 

А) мали особисту волю і наділи державної землі 

Б) мали особисту волю без наділів державної землі 

В) не мали ні особистої волі, ні наділів державної землі 
 

Приклад: 

Фінансова допомога бюджету на здійснення певних цільових видатків 

називається: 

А) субвенцією 

Б) субсидією 

В) позикою 
 

Приклад 2:  

Витрати державного бюджету України на освіту протягом останніх років:  

А) зростають  

Б) зберігають постійне значення  

В) скорочуються 
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5) поєднання – використовується поєднання двох-трьох-чотирьох слів 

у кожній відповіді. Цей принцип може бути використано у таких варіантах:  

• перший варіант: поєднання більш-менш однорідних і 

правдоподібних відповідей.  

 

 

 

 

 

• другий варіант: одне поняття поєднується з одним поняттям або 

кількома іншими.  

 

 

 

 

 

• третій варіант: правило ланцюжка, коли останнє слово в першій 

відповіді стає першим у другій відповіді тощо.  

 

 

 

 

 

• четвертий варіант: правило циклічності (використовується для 

перевірки повноти вмінь вільного орієнтування у групі подібних понять). 

 

 

 

Приклад: 

Країнами-учасницями Першої світової війни є: 

А) Росія 

Б) Росія, Туреччина 

В) Росія, Туреччина, Великобританія 

 

Приклад:  

Бюджетна система міста включає:  

А) бюджет міста та бюджети районів  

Б) міський бюджет та бюджети районів  

В) міський бюджет і бюджет міста  
 

Приклад:  

Бюджетна система України включає:  

А) державний бюджет і місцеві бюджети  

Б) державний бюджет і обласні бюджети  

В) державний бюджет і регіональні бюджети  

 

Приклад:  

Членами Кирило-Мефодіївського братства були: 

А) А. Міцкевич, М. Костомаров 

Б) М. Костомаров, О. Навроцький 

В) О. Навроцький, О. Муравйов 

Г) О.Муравйов, О. Корсун 
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6) градуювання  

Тестові завдання містять відповіді, що упорядковуються за 

зростанням/зменшенням якоїсь кількісної ознаки. 

 

 

 

 
  

7) протиріччя 

Друга відповідь утворюється з першої простим додаванням негативної 

частки “не”. Відповідь заперечує зміст не самого завдання, а зміст першої 

відповіді. 

 

 

 

 

Під час складання тестів можна використовувати комбінацію тестових 

завдань, побудованих з використанням усіх перелічених вище принципів. 

 

4. Загальні правила та рекомендації щодо складання тестів 

 

Кожне тестове завдання має відповідати валідності, надійності та 

ефективності, чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Для 

забезпечення цих вимог необхідно дотримуватися таких загальних 

рекомендацій.  

 

 

Приклад 

В ізотермічному процесі з ідеальним газом залишаються сталими: 

A) ентальпія та ентропія 

Б) ентропія та внутрішня енергія 

В) внутрішня енергія та ентальпія 

Наприклад:  

У разі перевищенні граничного розміру дефіциту витрати бюджету:  

А) скорочуються  

Б) залишаються незмінними  

В) збільшуються 

Наприклад: 

У педагогіці М.Монтессорі результати діяльності дітей: 

А) оцінюються  

Б) не оцінюються 
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1. Тест має охоплювати головні аспекти тем або модулів навчальної 

дисципліни. 

Кількість завдань, що виділяються на кожний модуль (або на кожну 

тему модуля), залежить від його вагомості у навчальній дисципліні. Для усіх 

тем тестові завдання повинні бути представлені пропорційно. 

Для найбільш важливих складових навчальної дисципліни необхідно 

скласти більше завдань. 

Приблизно половина тестових завдань, включених до підсумкового 

тесту, повинна передбачати формулювання визначень, правил, законів. Друга 

частина повинна містити такі завдання, які б давали студенту можливість 

продемонструвати своє вміння практичного застосування теорії. 

2. До тесту необхідно включати лише найбільш важливі, базові знання, 

що відображають сутність, зміст, закони і закономірності явищ, які 

розглядаються під час вивчення навчальної дисципліни. 

3. Кожний тест має перевіряти відповідний рівень засвоєння знань. 

Слід уникати перевірки тривіальних або надмірно вузькоспеціальних знань.  

4. Термінологія, що використовується в тестових завданнях, не повинна 

виходити за межі основних підручників та нормативних документів. 

5. Вибір тестових завдань для поточного чи підсумкового контролю 

повинен здійснюватися за логікою навчального процесу.  

6. Розподіл завдань тесту за складністю має бути збалансованим. 

Загальна кількість – 30-60 коротких завдань різного рівня складності. 

Доцільним є дотримання такого розподілу завдань за рівнем складності: 

 20% стосуються базових знань і принципів (найчастіше, вони 

можуть бути зовсім простими); 

 65% належать до категорії середньої складності; 

 15% – складні завдання. 
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4.1. Правила написання змістової частини тестового завдання (умови) 

 

Під час складання тестових завдань умова повинна відповідати таким 

правилам. 

1. Умову тестового завдання потрібно формулювати чітко, лаконічно, 

одним реченням простої синтаксичної конструкції,  яке легко читається. 

2. Одне тестове завдання має фокусуватися на одній проблемі. 

3. Рекомендується формулювати умову тестового завдання в 

стверджувальній формі, яка після підстановки відповіді перетворюється на 

істинне або хибне твердження. Також умова може подаватися і у формі 

незавершеного твердження і у формі запитання. 

4. Під час формулювання умови тестового завдання необхідно уникати: 

– граматичної невідповідності між умовою та варіантами відповідей; 

– повторення у правильній відповіді слів з умови; 

– використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань; 

– негативних формулювань, які вимагають протилежної, порівняно з 

більшістю тестових завдань, дії (вибір неправильного, гіршого), та є 

складними для розуміння тим, хто тестується. 

5. Формулювання умови доцільно починати з дієслова. У разі 

використання формату незавершеного твердження, пропуск у ньому повинен 

бути у кінці фрази.  

6. Умову потрібно формулювати позитивно. У разі. якщо є необхідність 

у тестових завданнях умов із запереченнями, їх кількість повинна бути 

мінімальною, при цьому частка “не” виділяється жирним шрифтом. 

 7. Умова тестового завдання повинна містити достатню кількість 

інформації. 

8. Рекомендується повністю виключати повтори слів, малозрозумілі, 

рідко вживані, а також невідомі студентам символи, іноземні слова, що 

ускладнюють сприйняття суті тестового завдання. 

9. Текст умови одного тестового завдання не повинен давати підказку 

або відповідь на інше тестове завдання. 
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10. У завданнях тесту не слід використовувати оціночні судження типу 

“...чи не вважаєте Ви, що...”, “... на Вашу думку...” тощо. 

11. Слова з основним змістовим навантаженням в умові не повинні 

повторюватися у відповідях, щоб не бути підказкою. 

12. Не рекомендується включати до тестових завдань: 

– дискусійні питання і відповіді; 

– завдання, які мають громіздкі формулювання; 

– завдання, які вимагають складних розрахунків. 

 

4.2. Правила написання варіантів відповідей у тестових завданнях 

 

1. Відповіді мають бути короткими та простими за структурою. Усі 

варіанти відповідей мають бути подібними за зовнішніми ознаками, 

структурою, стилістикою, приблизно однакової довжини.  

2. Доцільно створювати 5-6 варіантів відповідей.  

3. Вірні відповіді мають розташовуватися серед усіх наданих 

відповідей у випадковому порядку. 

4. Відповіді мають бути незалежними одна від одної та не перетинатися 

між собою.  

5. Усі дистрактори мають бути вірогідними (правдоподібними). Не 

варто штучно збільшувати кількість дистракторів за рахунок невірогідних. 

Під час формулювання дистракторів рекомендується використовувати 

правдоподібні твердження, але такі, що не належать до умови тестового 

завдання. 

6. У дистракторах не повинно бути каверзних, фальшивих та хибних 

відомостей. 

7. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь або 

дистрактор фрази “усе з вищевказаного”, “нічого з вищевказаного”, “жоден 

варіант відповіді є неправильним”, “немає правильної відповіді”, “усі 

відповіді правильні”, “інколи”, “ймовірно” тощо. 

8. Якщо варіанти відповідей починаються з одного слова або кількох 

однакових слів, їх потрібно перенести в умову тестового завдання. 
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9. Жоден із дистракторів не повинен бути частково правильною 

відповіддю, яка за певних умов може розглядатися як правильна відповідь. 

10. Рекомендується уникати: 

– формулювання правильної відповіді цитатою з підручника або 

стереотипним виразом; 

– найдовшої правильної відповіді; 

– найдетальнішої правильної відповіді; 

11. Рекомендується використовувати дистрактори з тим самим 

ступенем “технічності”, “науковості”, що й правильна відповідь.  

12. Не можна використовувати тестові завдання, у яких одна відповідь 

випливає з іншої. 

 

5. Розроблення тестів у системі дистанційного навчання МООDLE 

 

На сьогодні впровадження новітніх інформаційних технологій в 

освітній процес є важливою умовою інтелектуального розвитку. 

Застосування нових програмних продуктів в освітній діяльності, є основою 

підвищення якості освіти. Так, системи дистанційного навчання 

забезпечують об’єктивність проведення тестування, стандартизацію умов 

його проведення та аналіз результатів.  

У Державному університеті телекомунікацій на основі програмного 

забезпечення MOODLE, призначеного для організації навчального процесу 

та контролю за навчанням через мережу Інтернет, впроваджено систему 

дистанційного навчання Державного університету телекомунікацій – 

комплекс програмно-технічних засобів та електронних освітніх ресурсів 

Університету. Ця система надає викладачеві зручні інструменти як для 

створення дистанційних курсів, так і для контролю знань студентів шляхом 

тестування та перегляду аналізу результатів тестування. 

У своєму складі система MOODLE має функціональний модуль 

(елемент) Тест, який підтримує використання таких типів тестових завдань:  

1) відкритої форми: 

• коротка відповідь – звичайні запитання або запитання на заповнення 

порожніх місць; 
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• числове питання – відповіддю є число;  

• заповнення пропусків у тексті – відповіддю на запитання є заповнення 

пропусків у самому запитанні.  

2) закритої форми: 

• множинний вибір – завдання на вибір однієї або кількох правильних 

відповідей;  

• запитання на встановлення відповідності;  

• альтернативні – запитання типу “вірно – невірно”.  

Модуль тестування системи MOODLE містить велику кількість 

параметрів та опцій. Умови тестування можуть включати: 

– кількість спроб пройти тест; 

– обмеження у часі (тривалість тестування у хвилинах); 

– обмеження за датами (в який період відкрито доступ до тесту); 

– нарахування “штрафних” балів за неправильну відповідь; 

– інші умови тестування, які визначає викладач. 

З одного боку це дещо ускладнює налаштування тесту, а з іншого – дає 

змогу зробити тест більш гнучким. Наприклад, можна дозволити виконати 

кілька спроб та налаштувати параметри оцінювання. При цьому кожна спроба 

буде оцінюватися автоматично, а підсумкова оцінка залежатиме від обраних 

налаштувань. Також викладач може додати своє пояснення до відповіді 

студента, дозволити переглядати правильні відповіді тощо. 

Елемент Тест складається з двох частин: з банку тестових завдань та 

безпосередньо тесту. 

Для створення тесту в дистанційному курсі рекомендується 

дотримуватися такої послідовності дій:  

 створення оболонки тесту (додавання елементу Тест);  

 створення банку тестових завдань;  

 формування тесту; 

 перегляд та аналіз результатів тестування. 
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5.1. Створення оболонки тесту  

 

Розглянемо процес створення оболонки тесту в дистанційному курсі на 

прикладі навчальної дисципліни “Електронний бізнес”. Для цього послідовно 

виконайте такі дії.  

1. Перейдіть  в режим редагування – натисніть кнопку “Редагувати” у правій 

верхній частині вікна дистанційного курсу 
 

 

Рис. 1. 

 

2. У вікні “Додати завдання” оберіть Тест. 

 

 

Рис. 2. 
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3. У формі, що з’явилася, ведіть назву ресурсу, наприклад, “Тестове 

завдання до Модуля № 1” (рис. 3). 

З метою підвищення якості процесу тестування та уникнення зайвих 

помилок рекомендується надавати студентам вказівки щодо виконання 

тестових завдань. Ці вказівки будуть з’являтися перед початком тестування. 
 

Приклад: 

Шановні студенти! 

Вам необхідно відповісти на 10 тестових завдань.  

Тест містить завдання з однією правильною відповіддю та з кількома правильними 

відповідями. Оберіть усі правильні відповіді. 

За кожне тестове завдання ви отримуєте від 1 до 3 балів залежно від рівня його складності.  

Максимальна сума балів, яку можна набрати за виконання тесту, дорівнює 20. 

Тест вважається пройденим, якщо Ви отримали не менше 10 балів (оцінка “Задовільно”). 

Час на виконання тесту обмежено (15 хв.). 

Кількість спроб – 1. 

Для початку тестування натисніть кнопку “Почати тестування”.  

Тест буде вважатися  незакінченим до того часу, поки Ви не натиснете кнопку “Закінчити 

тестування”. 

 

Напишіть інструкцію до тесту (вказівки до виконання тестових 

завдань) у відповідне поле Вступ (рис. 3). 
 

Рис. 3. 
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4. За необхідності налаштуйте параметри Початок тестування, 

Закрити тест, Обмеження часу тощо. 

Також можна налаштувати  параметри  Показ результатів тестування 

та Градація методичних вказівок або залишити їх за замовчуванням. 
 

Рис. 4. 

5. Для збереження обраних налаштувань натисніть кнопку “Зберегти та 

повернутися до дисципліни”, що знаходиться внизу форми (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. 
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6. У разі необхідності зміни налаштувань параметрів Тесту натисніть 

піктограму Оновлення, що знаходиться праворуч від назви ресурсу (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. 

 

 

5.2. Створення банку тестових завдань  

 

Банк тестових завдань формується з тестових завдань, складених 

відповідно до певних тем або модулів дистанційного курсу навчальної 

дисципліни. Він може містити тестові завдання як одного типу, так і різних 

типів. Використовуючи єдиний банк тестових завдань можна сформувати 

декілька тестів у межах дистанційного курсу. 

Найчастіше у системах дистанційного навчання використовуються 

тестові завдання з множинним вибором. Розглянемо створення тестових 

завдань на прикладі завдань цього типу. Для цього необхідно послідовно 

виконати такі дії. 
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1. Натисніть на створене посилання Тест з назвою “Тестове завдання до 

Модуля № 1” (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. 

 

2. У формі, що відкрилася, оберіть вкладку “Редагування”.  

На початку роботи банк тестових завдань (права колонка) не містить 

жодного завдання (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. 
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3. Для додавання завдань у вікні “Створити тестове завдання” оберіть тип 

завдання, наприклад, Вибір з множини (закрита форма) (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. 

 

4. У формі для створення тестового завдання, що з’явилася, заповніть 

обов’язкові поля “Текст тестового завдання” (вказуються безпосередньо умови 

завдання або запитання) та “Назва завдання” (рекомендується використовувати 

три-чотири перших слова із запитання) (рис. 10). 
 

 

Рис. 10 
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5. Далі у формі для створення тестового завдання оберіть параметри, які 

стосуються відповідей, та заповніть необхідну кількість варіантів відповідей 

1, 2, 3 … (незаповнені поля у подальшому не будуть враховуватися). 

Варто зазначити, що параметр “Число коректних відповідей” може 

набувати значення “Одна коректна відповідь” або “Декілька коректних 

відповідей”. Залежно від цього параметр “Оцінка” у правильних відповідях 

буде мати значення 100% або 50% (відповідно 33,333%, 25% …).  

У неправильних відповідях параметр “Оцінка” повинен мати значення 

“немає” (рис. 11). 

Також через параметри можна встановити випадковий порядок 

відповідей та варіант їх маркування. 

 

 

Рис. 11. 
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6. Для збереження тестового завдання натисніть кнопку “Зберегти зміни”, 

яка розташована внизу форми. 

7. Для попереднього перегляду тестового завдання натисніть на 

піктограму “Попередній перегляд”, яка знаходиться ліворуч від завдання 

(рис. 12). 

Для завершення перегляду натисніть кнопку “Закінчити тестування”. 

Для редагування тестового завдання натисніть на піктограму 

“Редагування”, що знаходиться поруч з піктограмою “Попередній перегляд”. 

Для видалення певного завдання із банку тестових завдань натисніть на 

піктограму “Видалення”. 

 

 

Рис. 12. 

 

  



32 
 

5.3. Формування тесту  

 

Функціональний модуль Тест системи MOODLE дає можливість 

обирати із банку тестових завдань та включати до тесту: 

– всі тестові завдання або лише їх частину, обраних викладачем 

власноруч; 

– тестові завдання, обрані системою випадково. 

Для формування тесту виконайте послідовно такі дії. 

 

1. Натисніть на створене посилання Тест з назвою “Тестове завдання до 

Модуля № 1” (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. 

 

2. У формі, що відкрилася, оберіть вкладку “Редагування”.  

На початку роботи банк тестових завдань (права колонка) повинен  

містити декілька завдань, а безпосередньо тест (ліва колонка) не містить 

жодного завдання (рис. 14). 

Для того, щоб обрати певні завдання із банку тестових завдань, необхідно 

напроти них поставити позначки (“галочки”). Для того, щоб обрати одразу всі 

завдання, натисніть на посилання “Обрати усе”. 

Для додавання обраних завдань до тесту (з правої колонки до лівої) 

натисніть кнопку “Додати до тесту”. 

 



33 
 
 

Рис. 14. 

 

Після додавання завдань до тесту сторінка матиме вигляд, як 

зображено на рис. 15. 
 

 

Рис. 15. 
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3. Для обрання завдань для тесту випадковим чином необхідно обрати 

кількість випадкових завдань (наприклад, “5”) та натиснути кнопку “Додати” 

(рис.16). 
 

 

Рис. 16. 
 

4. Після додавання завдань до тесту сторінка матиме вигляд, як 

зображено на рис. 17. Зверніть увагу на те, що завдання тесту у цьому 

випадку мають назву “Випадкове завдання (За замовленням: назва ресурсу)”. 

За необхідності тестове завдання можна видалити з тесту. Для цього 

необхідно натиснути піктограму “Видалити”, яка знаходиться праворуч від 

завдання (рис. 17). 

Для збереження змін натисніть кнопку “Зберегти зміни”. 

5. Функціональний модуль Тест системи MOODLE дає можливість 

зробити експериментальний прогін тесту з метою виявлення недоліків або 

помилок.  

Для перегляду тесту перейдіть на вкладку “Попередній перегляд” 

(рис. 18).  
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Рис. 17. 
 

 

 
 

 

Рис. 18 
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Виконайте тест. Після відповіді на всі запитання натисніть кнопку 

“Завершення тестування”. Система автоматично обробить тест та покаже 

результати тестування. 

 

 

Рис. 19 
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5.4. Перегляд та аналіз результатів тестування 

 

Система дистанційного навчання MOODLE надає викладачеві зручний 

інструмент для перегляду та аналізу результатів тестування, який полегшує 

процес оцінювання знань. 

Усі оцінки за виконання тестів вносяться до Журналу оцінок 

дистанційного курсу автоматично і зберігаються у ньому. Оцінки за тести 

вказуються в балах або відсотках. Відсотки означають значення від 

максимально можливої оцінки за конкретне завдання. Оцінка може 

супроводжуватися коментарем викладача. 

Журнал оцінок дистанційного курсу дає можливість одержувати 

статистичні дані про навчальну діяльність студентів для їх опрацювання з 

метою аналізу різних показників успішності з конкретної навчальної 

дисципліни. 

На основі проведених тестувань та завдяки вбудованому в систему 

аналізатору відбувається автоматичний розрахунок статистичних 

характеристик виконання тестів. 

Викладач має можливість: 

– переглянути загальні результати тестування кожного студента (у 

Журналі оцінок); 

– переглянути усі відомості про будь-яку спробу проходження тесту 

кожним студентом (сторінка Перегляд вкладки Результати ) 

– проаналізувати кожне тестове завдання за допомогою розрахованих 

статистичних характеристик (сторінка Аналіз завдань вкладки Результати). 

Для того, щоб переглянути результати тестування у Журналі оцінок та 

статистичні характеристики, виконайте такі дії. 

 

1. У блоці “Адміністрування” натисніть на посилання  Оцінки (рис. 19). 
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Рис. 19. 

 

 

2. Загальні результати тестування подаються у Журналі оцінок 

окремими стовбцями (рис. 20). 

Для перегляду відомостей про спроби проходження тесту натисніть на 

назву відповідного тесту у заголовку таблиці. 

 

 

Рис. 20. 
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3. Відомості про спроби всіх студентів, які проходили тест, містяться 

на сторінці Перегляд у вкладці Результати (рис. 21). 

Розгорнута таблиця містить такі відомості: час початку і завершення 

тестування, витрачений час на тест, загальну оцінку, кількість балів за кожне 

завдання тощо. Під таблицею міститься інформація про загальну середню 

оцінку та гістограма розподілу студентів за отриманими оцінками. 

За необхідності таблицю можна зберегти у форматі *.xls, натиснувши 

кнопку “Отримати у форматі Excel” 

 

 

Рис. 21. 
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4. Для проведення аналізу тестових завдань та перегляду статистичних 

даних натисніть на посилання Аналіз завдань вкладки Результати (рис. 22). 

Дані проведеного аналізу статистичних характеристик відповідей на 

кожне тестове завдання подається у вигляді таблиці. 

 

 

Рис. 22. 

 

До статистичних характеристик виконання тестів, що розраховуються 

системою MOODLE, належать: 

– Відносна оцінка варіанту – оцінка варіанту відповіді, яка задана при 

створенні або редагуванні завдання, і яка приведена до одиниці; 

– Кількість (відповідей/тестувань) – перше число вказує, скільки 

разів було обрано саме цей варіант відповіді, друге число – загальна кількість 

спроб відповіді на тестове завдання; 

– Частка обрання варіанту – відсоток обрання варіанту відповіді 

студентами від загальної кількості спроб;  

– Рівень легкості (%) – це відношення суми балів, набраної студентами 

за тестове завдання, до тієї суми балів, яку вони могли б набрати, якби 

завжди відповідали на це завдання вірно.  

Розрахунок цього показника (РЛ) виконується за формулою:  

РЛ = Nвірн / Nмакс, 
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де Nвірн – кількість спроб тестування, в яких обрано вірний варіант 

відповіді на завдання, а Nмакс – загальна кількість спроб тестування у тесті.  

Якщо РЛ = 100% (усі студенти відповіли на тестові завдання тесту 

вірно) або РЛ = 0% (усі студенти відповіли невірно), то таке завдання не є 

валідним і його потрібно вилучити із цього тесту або перепрацювати. 
 

Критерії рівня легкості тестових завдань  

Значення РЛ Висновок 

РЛ≤ 0,20 Вгадування 

0,20 < РЛ ≤ 0,36 Надто складне 

0,36 < РЛ ≤ 0,84 Середньої складності 

РЛ > 0,84 Надто легке 
 

– СКВ (середньоквадратичне відхилення) визначає розкид балів, які 

отримані студентами під час відповіді на конкретне тестове завдання.  

Якщо всі студенти відповіли на тестове завдання однаково, то розкид 

балів буде дорівнювати нулю або буде близьким до нуля. Цей результат буде 

свідчити про те, що завдання не відповідає вимогам валідності та точності і 

його потрібно вилучити з тесту.  

Якщо значення цього показника перевищує 0,3, то це вважається 

хорошим показником диференційованої здатності тестового завдання і його 

слід залишати у тесті. 

– Дискримінаційний індекс є індикатором здатності конкретного 

тестового завдання виокремити студентів з високим рівнем підготовки від 

студентів з низьким рівнем підготовки.  

Значення дискримінаційного індексу (ДІ) розраховується за формулою:  

ДІ = (Х1 – Х2) / Хмакс, 

де Х1 – сума балів за тестове завдання (висока оцінка за тест),  

Х2 – сума балів за тестове завдання, які були отримані під час 

тестування (низька оцінка за тест),  

Хмакс – максимальний бал за тестове завдання (найбільша сума балів, 

яку можливо отримати за це завдання, якщо всі спроби, що мають високу або 

низьку оцінку за тест були успішними).  
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Цей показник змінюється від –1 до 1: 

значення ДІ = –1 свідчить про те, що студенти з високим рівнем 

підготовки відповіли на тестове завдання гірше, ніж студенти з низьким 

рівнем підготовки. Тестові завдання, які дають такі результати, 

рекомендується вилучати з тесту, адже вони зменшують точність усієї 

процедури тестування;  

значення ДІ = 0 свідчить про те, що усі учасники тестування – і 

студенти з високим рівнем підготовки і студенти з низьким рівнем 

підготовки – відповіли на тестові завдання однаково (вірно або невірно). Це 

може означати, що таке завдання є або занадто легким, або занадто важким;  

значення ДІ = 1 свідчить про те, що студенти з високим рівнем 

підготовки відповіли на тестове завдання вірно, а студенти з низьким рівнем 

підготовки – невірно;  

Критерії дискримінаційного індексу тестових завдань  

 

Значення ДІ Висновок 

ДІ ≥ 0,4 Тестове завдання розроблено задовільно 

0,3≤ ДІ ≤0,39 Потрібна незначне коригування тестового завдання 

0,2 ≤ ДІ ≤0,29 Тестове завдання потрібно переглянути 

ДІ ≤0,19 Тестове завдання потрібно вилучити з тесту або 

повністю перепрацювати 

ДІ = 0 або ДІ < 0 Тестове завдання необхідно вилучити з тесту 
 

– Дискримінаційний коефіцієнт є коефіцієнтом кореляції між 

множиною значень відповідей, отриманих студентами на конкретне тестове 

завдання, з результатами виконання ними тесту в цілому. У цьому показнику 

також зіставляються відповіді студентів з високим рівнем підготовки і 

студентів з низьким рівнем підготовки.  

Він обчислюється за формулою:  

ДК =S / (N * SX * SY), 

де S – сума добутків відхилень набраних балів для тестового завдання і 

тесту в цілому,  

N – кількість відповідей на тестове завдання,  

SX – стандартне відхилення набраних балів у тестовому завданні,  
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SY – стандартне відхилення набраних балів для тесту в цілому. 

Так само, як і індекс, дискримінаційний коефіцієнт набуває значень 

від –1 до 1.  

Позитивні значення свідчать про те, що на тестове завдання краще 

відповіли студенти з високим рівнем підготовки, негативне – що на нього 

краще відповіли студенти з низьким рівнем підготовки. 

Чим більше завдань з дискримінаційним коефіцієнтом, значення якого 

близько або дорівнює 1, тим більш професійно складено тест. У якісно 

складених тестах негативних дискримінаційних коефіцієнтів бути не 

повинно. 

Дискримінаційний коефіцієнт дає більш точні результати, ніж 

дискримінаційний індекс, через те, що під час обчислення коефіцієнта до 

уваги беруть результати усієї групи студентів, не поділяючи її на студентів з 

високим і низьким рівнем підготовки. 

Таким чином, проведення аналізу тестових завдань на основі 

статистичних показників дає можливість досягти необхідного ступеню 

відповідності тесту вимірюваним знанням, умінням і навичкам студентів, для 

перевірки яких було розроблено тест, а також ступеню відповідності 

стандартам і навчальним програмам.  

 


