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1. Загальна частина 

 

1.1. Положення про організацію та проведення комп’ютерного 

тестування у Державному університеті телекомунікацій (далі – Положення) 

визначає порядок організації та проведення контрольних заходів з 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти у навчальному процесі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

1.2. Нормативно-правовою базою для розроблення Положення є: 

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

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

Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 “Про затвердження 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.1998 № 1247 “Про 

розроблення державних стандартів вищої освіти”;  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 “Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання”;  

Положення про організацію освітнього процесу в Державному 

університеті телекомунікацій, затверджене на засіданні Вченої ради 

Державного університету телекомунікацій, протокол № 21 від 25.03.2015;  

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 

Державного університету телекомунікацій, затверджене на Вченої ради 

Державного університету телекомунікацій, протокол № 4 від 29.10.2014; 

Наказ Державного університету телекомунікацій від 03.10.2017 № 376 

“Про затвердження Положення про порядок розроблення дистанційних 

курсів у Державному університеті телекомунікацій”.  

1.3. Комп’ютерним тестуванням називається процес тестування, який 

проводиться з використанням технічних засобів (комп’ютерів, 

інформаційних автоматизованих систем тощо). 



Комп’ютерне тестування є однією із форм контролю навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти. 

1.4. Комп’ютерне тестування у Державному університеті 

телекомунікацій  (далі – Університет) проводиться з використанням Системи 

дистанційного навчання Державного університету телекомунікацій (далі – 

Система дистанційного навчання), яка функціонує на основі програмного 

забезпечення MOODLE.  

Тестові завдання є елементами дистанційних курсів Системи 

дистанційного навчання.  

1.5. У Положенні 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; 

дистанційний курс – сукупність навчально-методичних матеріалів, 

розміщених у віртуальному навчальному середовищі для організації 

дистанційного навчання; 

Система дистанційного навчання Державного університету 

телекомунікацій – комплекс програмно-технічних засобів та електронних 



освітніх ресурсів Університету, створений для організації індивідуального та 

групового навчання з використанням психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment – 

модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – 

програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та 

контролю за навчанням через мережу Інтернет та/або локальну мережу.  

Інші терміни та визначення, які використовуються у цьому Положенні, 

вживаються у значеннях, визначених у нормативно-правових актах України у 

сфері освіти.  

 

2. Порядок підготовки до комп’ютерного тестування 

 

2.1. Контрольні заходи є необхідним елементом системи забезпечення 

якості освіти. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами 

вищої освіти знань і умінь та сформованих компетентностей стандартам 

вищої освіти, забезпечують своєчасне корегування навчального процесу, 

сприяють удосконаленню внутрішньої системи якості освіти Університету. 

Завдяки контролю між викладачем і здобувачем вищої освіти 

встановлюється зворотний зв’язок, який дає змогу оцінити динаміку і ступінь 

засвоєння навчального матеріалу.  

2.2. Контрольні заходи повинні бути системними і проводитися 

протягом вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти. 

Виходячи з цього, у навчальному процесі використовуються такі види 

контролю: 

вхідний – з’ясування рівня володіння базовими знаннями, вміннями, 

навичками та готовності здобувачів вищої освіти до сприймання матеріалу 

нової навчальної дисципліни;  

поточний – з’ясування успішності засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчального матеріалу з окремої теми або модуля;  



підсумковий – з’ясування рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти після вивчення матеріалу усієї навчальної дисципліни.  

2.3. Зазначені види контролю знань здобувачів вищої освіти можуть 

бути автоматизовані і представлені (частково або повністю) у вигляді 

комп’ютерних тестів.  

Форми проведення контролю та критерії оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти визначаються кафедрою в робочих 

програмах навчальних дисциплін. 

2.4. Комп’ютерне тестування надає викладачам можливість оцінити 

рівень засвоєння здобувачами вищої освіти певних знань та проаналізувати 

результати їх навчальної діяльності. Комп’ютерне тестування надає такі 

можливості: 

швидкий зворотній зв’язок; 

оперативний доступ до результатів тестування та їх аналіз; 

можливість багаторазового повторення 

об’єктивність оцінювання здобувачів вищої освіти. 

2.5. Комп’ютерне тестування не повинно перебирати на себе всі 

контролюючі функції щодо навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, а 

має бути однією зі складових діагностики знань. 

2.6. Для підготовки та організації  комп’ютерного тестування 

викладачеві необхідно:  

підготувати тестові завдання з навчальної дисципліни (з урахуванням 

рівня складності);  

розглянути та затвердити тестові завдання для підсумкового контролю 

(заліку або іспиту) на засіданні кафедри. Це є обов’язковою умовою 

організації підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у формі 

комп’ютерного тестування;  

внести тестові завдання до банку тестових завдань відповідного 

дистанційного курсу у Системі дистанційного навчання та згенерувати тести 

(або передати тестові завдання в електронному вигляді до Організаційно-



методичного центру новітніх технологій навчання для їх завантаження до 

Системи дистанційного навчання);  

провести апробацію тестових завдань і за потреби доопрацювати їх.   

2.7. Викладач-розробник тесту повинен переконатися, що увесь 

навчальний матеріал охоплено тестовими завданнями, які пропонуються 

здобувачам вищої освіти.  

Зміст навчальної дисципліни повинен повністю покриватися тестовими 

завданнями за усіма темами модулів.  

Структура банку тестових завдань формується відповідно до структури 

навчальної дисципліни.  

2.8. Викладачі повинні переглядати зміст тестових завдань на 

актуальність, оновлюючи тестові завдання у разі необхідності. 

Актуальний варіант тестових завдань для підсумкового контролю з 

навчальних дисциплін зберігається на кафедрі в електронній і друкованій 

формі.  

2.9. Порядок розроблення тестових завдань для кожної навчальної 

дисципліни, етапи розроблення тестів, основні форми тестових завдань, 

загальні правила та рекомендації щодо складання тестів здійснюються згідно 

Методичних рекомендацій з розроблення тестів. 

 

3. Порядок проведення комп’ютерного тестування 

 

3.1. Комп’ютерне тестування може проводитися як у лабораторіях і 

аудиторіях Університету, які оснащені комп’ютерним обладнанням, так і 

дистанційно. 

3.2. Ідентифікація здобувачів вищої освіти під час комп’ютерного 

тестування здійснюється засобами Системи дистанційного навчання шляхом 

введення особистого логіну та паролю. 

3.4. Особисті логіни та паролі генеруються та надаються кожному 

користувачу системи дистанційного навчання (викладачу, здобувачу вищої 



освіти) працівниками Організаційно-методичного центру новітніх технологій 

навчання.  

Користувачі несуть персональну відповідальність за збереженість своїх 

логінів та паролів. 

3.5. Комп’ютерне тестування проводиться під керівництвом викладача. 

Викладач повинен заздалегідь повідомляти здобувачів вищої освіти про дату 

та час проведення комп’ютерного тестування. 

3.6. Оцінювання комп’ютерних тестів здійснюється в балах або 

відсотках. Відсотки означають значення від максимально можливої кількості 

балів за конкретне тестове завдання.  

3.7. Результати виконання тестів вносяться до журналу оцінок 

дистанційного курсу навчальної дисципліни автоматично і зберігаються у 

ньому до кінця навчального року.  

 

 

4. Критерії оцінювання знань при комп’ютерному тестуванні 

 

4.1. Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти визначаються у 

робочій програмі навчальної дисципліни і рейтинговій системі оцінювання 

результатів навчання. 

4.2. Знання здобувачів вищої освіти за результатами комп’ютерного 

тестування (поточний та підсумковий контроль) оцінюється від 0 до 

100 балів і переводиться у національну шкалу та шкалу ECTS (таблиця). 

4.3. Загальні критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти та їх 

роз’яснення, порядок оформлення результатів підсумкового (семестрового) 

контролю детально подано у Положенні про організацію освітнього процесу 

в Державному університеті телекомунікацій. 

 

 



Таблиця. Відповідність шкал оцінювання рівня знань здобувачів вищої 

освіти 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за шкалою, яка 

використовується в 

Університеті 

(рейтинговий 

показник) 

Оцінка за національною 

шкалою 

A 

(відмінно) 
90-100 5 (відмінно) 

B 

(дуже добре) 
82-89 

4 (добре) 
C 

(добре) 
74-81 

D 

(задовільно) 
64-73 

3 (задовільно) 
E 

(посередньо) 
60-63 

FX 

(незадовільно) 
35-59 

2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання іспиту 

F 

(незадовільно) 
0-34 

2 (незадовільно) з 

обов’язковим повторним 

вивченням курсу 

 

5. Відповідальність суб’єктів комп’ютерного тестування 

 

5.1. Завідувач кафедри є відповідальним за: 

організацію своєчасного розроблення тестових завдань з навчальних 

дисциплін;  

зміст тестових завдань та їх відповідність програмним результатам 

навчання, визначених стандартами вищої освіти.  

5.2. Викладач є відповідальним за: 

організацію і проведення усіх видів контролю знань здобувачів вищої 

освіти;  

розроблення тестових завдань відповідно до робочих програм 

навчальних дисциплін; 



апробацію тестів та редагування тестових завдань (за необхідності); 

актуалізацію тестових завдань. 

5.3. Організаційно-методичний центр новітніх технологій навчання 

несе відповідальність:  

за реєстрацію викладачів та здобувачів вищої освіти у Системі 

дистанційного навчання; 

за надання доступу викладачам та здобувачам вищої освіти до 

дистанційних курсів навчальних дисциплін; 

за надання методичної та консультативної допомоги з питань 

розроблення тестів та роботи у Системі дистанційного навчання. 

 

 


