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1 Використані терміни
Електронне навчально-методичне видання (Е-НМВ) – це 
електронна база даних, що містить навчально-методичну інформацію в 
електронній формі та може включати програмні засоби для її перегляду 
або вимагати наявності комп’ютерної програми стороннього 
виробника. На відміну від програм та баз даних загального 
призначення, Е-НМВ має на меті забезпечення навчально-виховного 
процесу.  На відміну від  педагогічних програмних засобів, визначених 
наказом №369 від 15.05.2006 міністерства освіти і науки України,  Е-
НМВ не може складатися виключно з комп’ютерної програми.

Електронна база даних – це сукупність фрагментів навчально-
методичної інформації довільного формату та в електронній формі. 
Підбір і розташування складових частин електронної бази даних та їх 
упорядкування є результатом творчої праці. Складові частини 
електронної бази даних можуть бути знайдені та переглянуті за 
допомогою комп’ютерної програми.

Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, 
схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, 
придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для 
досягнення певної мети або результату.  Комп’ютерна програма  сама 
по собі не може бути електронним навчально-методичним виданням, 
але може бути його складовою частиною.

2 Нормативна база
1. Міністерство освіти і науки України, Наказ №369 від 15.05.2006, 
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“Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних 
засобів“

2. Міністерство освіти і науки України , Лист №1/9-395, 02.06.2006. 
“Щодо тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів 
навчального призначення, що створюються за державні кошти та 
впроваджуються у закладах освіти“

3. Відділ з навчальної роботи ЗНУ. “Методичні рекомендації щодо 
структури, змісту та обсягів навчально-методичних видань у 
Запорізькому національному університеті“

4. Закон “Про авторське право і суміжні права“ Верховна Рада 
України , №3792-XII, 23.12.1993. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 
1994, N 13, ст.64 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3793-XII від 
23.12.93, ВВР, 1994, N 13, ст.65 ) ( Із змінами, внесеними згідно із 
Законами N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85 N 998-XIV 
від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.373 ) ( В редакції Закону N 2627-III від 
11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.214 ) ( Зі змінами, внесеними згідно із 
Законами N 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 N 1294-IV 
від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 ),

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про видавничу справу“ (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Зі змінами, внесеними згідно 
із Законами №3047-III (3047-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194; 
№762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, №30, ст.247; №1268-IV 
(1268-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, №11, ст.141; № 1407-IV  ( 1407-15 ) 
від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238; №2707-IV  ( 2707-15 ) від 
23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429; №2855-IV  ( 2855-15 ) від 
08.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.553; №521-VI  (  521-17 ) від 18.09.2008, 
ВВР, 2009, N  6, ст.20 } ,

6. Наказ МОН України 17.06.2008 р. № 537 “Порядок надання 
навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню 
грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України“.

ДСТУ ISO 9241-11:2006 Ергономічні вимоги до роботи з 
відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у 
використанні (ISO 9241-11:1998, IDT). – Київ: Держстандарт України, 
2007. Чинний.[DSTU ISO 9241-11:2006 Ergonomic requirements for 
office work with visual display terminals (VDTs). Part 11. Guidance on 
usability (ІSO 9241-11:1998, ІDT). Derzhstandart of Ukraine, 2007. Valid.] 
(in Ukrainian).

7. ДСТУ EN ISO 13407:2007 Людино-центричні процеси проектування 
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діалогових систем (EN ISO 13407:1999, IDT). − Київ: Держстандарт 
України, 2009. Чинний.[DSTU EN ISO 13407:2007 Human-centred 
design processes for interactive systems (EN ISO 13407:1999, IDT). 
Derzhstandart of Ukraine, 2009. Valid.] (in Ukrainian).

8. ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні принципи визначення 
психічного робочого навантаження. Частина 2. Принципи проекту-
вання (EN ISO 10075-2:2000, IDT). − Київ: Держстандарт України, 
2006. Чинний. [DSTU EN ISO 10075-2:2004 Ergonomic principles related 
to mental workload. Part 2. Design principles (EN ISO 10075-2:2000, IDT). 
Derzhstandart of Ukraine, 2006. Valid.] (in Ukrainian).

9. ДСТУ ISO 9241-10-2001 Ергономічні вимоги до роботи з 
відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу (ISO 9241 
10:1996, IDT). − Держстандарт України, 2002. Чинний.[DSTU ISO 
9241-10-2001 Ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals (VDTs). Part 10. Dialogue principles (ISO 9241 10:1996, IDT). 
Derzhstandart of Ukraine, 2002. Valid.] (in Ukrainian).

3 Рекомендації щодо структури та змісту 
видань

3.1. Обсяг навчального видання
Обсяг навчального видання повинен визначатися кількістю годин за 
навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни і 
реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення 
навчального матеріалу.

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулою:

V = К * 0,1 (Ta + Tcpc),

де

•V — обсяг підручника (навчального посібника), мінімальний обсяг — 
5,5 авторських аркуша (120 стор.);

•коефіцієнт  К показує частку навчальної програми, яку замінює або 
доповнює навчальний посібник. Для підручника К=1, а для 
навчального посібника 0,5 < К < 1.

•0,1 (авт.арк./год) — коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 
1 авт.арк. навчальної інформації студентом за одну годину самостійної 
роботи з літературою, розв’язання задач, прикладів тощо. Через 
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недосконалість сучасних засобів електронної презентації навчальних 
матеріалів цей коефіцієнт є приблизно на 20% меншим, ніж для 
друкованих видань (для друкованих текстів він дорівнює 0,14).

•Ta — кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну 
для аудиторних занять;

•Tcpc — кількість годин у навчальному плані, відведених для 
самостійної роботи студентів.

У практичній роботі на попередньому етапі автор може вважати одним 
авторським аркушем 22 сторінки комп’ютерного тексту, надрукованого 
через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman 14пт на стандартному 
аркуші формату А4.

Для частин Е-НМВ, які не мають текстових еквівалентів (відеозаписи, 
звукозаписи, комп’ютерні моделі і т.д.), обчислення обсягу V 
спирається на середній час T, необхідний для їх ефективного 
сприйняття.

V = 0,1 T,

На етапі створення Е-НМВ автор може прирівняти обсяг недоступних 
для  друку частин до обсягу текстового викладення їхнього змісту.

3.2 Структура електронних навчально-
методичних видань

• Загальна інформація про видання

• Зміст

• Вступ (або передмова)

• Основний текст

• Питання, тести для самоконтролю

• Обов’язкові та додаткові завдання, приклади

• Довідково-інформаційні дані (таблиці, схеми)

• Апарат для орієнтації в матеріалах (предметний, іменний 
покажчики, система пошуку за ключовими словами)

• Бібліографічний опис
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• Додаток “Інструкція зі встановлення та використання“

• Додаток “Ліцензія користувача“

• Інші додатки

3.3 Загальна інформація про видання
Загальна інформація про видання є аналогом титульної сторінки книги 
і має містити відповідну інформацію:

• назву навчального закладу;

• прізвища авторів;

• назву видання;

• тип видання відповідно до класифікації, наведеної в частині 4.

• кому призначене видання;

• мову видання;

• бібліографію;

• анотацію;

• прізвища, імена, по батькові рецензентів;

• прізвища, імена, по батькові редактора, технічного редактора, 
коректора;

• відомості про авторські права на твір.

3.4 Зміст
Зміст – це перелік всіх заголовків видання. Заголовки змісту повинні 
точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки у змісті 
або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не 
дозволяється. До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки. 
Позначення ступенів прийнятої рубрики (“частина“, “розділ“, 
“параграф“ та їх порядкові номери) пишуться в один рядок із 
відповідними заголовками і відділяються від них крапкою. Всі 
заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці. 
Кожен заголовок повинен надавати можливість швидкого переходу до 
відповідного фрагменту Е-НМВ.
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3.5 Вступ (передмова)
Вступ (передмова) повинна формулювати вимоги до попередньої 
підготовки осіб, які користуються даним виданням та вимоги до 
використаного програмного та апаратного забезпечення;

3.6 Основний текст
Під час викладення матеріалу зверніть увагу, що сучасні технології 
відображення інформації на екрані уповільнюють сприйняття тексту 
порівняно з друкованим варіантом, тому об’єм текстів варто скоротити 
приблизно на 20-25% за рахунок більш лаконічних формулювань та 
розділити основний текст на невеликі частини.

Нетекстові частини Е-НМВ (зображення, відеозаписи, програмні 
симулятори і т.д.) обов’язково мусять супроводжуватися текстом, що 
стисло викладає інформацію, яку вони містять.

3.7 Питання, тести, задачі, завдання
Питання, тести, завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння 
знань) дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання 
студентом навчального матеріалу в процесі самостійної роботи; вони 
розміщуються наприкінці кожної структурної частини книги. 
Обов’язкові та додаткові задачі, приклади, питання і тести  сприяють 
формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення, 
орієнтують студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну 
творчу працю.

Тести є формою контролю, добре пристосованою для автоматичної 
перевірки правильності, тому варто розглянути можливість включення 
до складу Е-НМВ комп’ютерної програми для  тестування. Детальні 
рекомендації щодо комп’ютерних тестів викладені в розділі 5.

3.8 Засоби для орієнтації в навчальних матеріалах
Покажчики полегшують користування навчальною літературою. До 
предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, 
що зустрічаються у книзі, а до іменного – прізвища та ініціали тих 
осіб, відомості про яких можна знайти в книзі.

Терміни у предметному покажчику або прізвища  в іменному 
покажчику пишуться в один стовпчик  і розташовуються виключно в 
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алфавітному порядку.

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, 
відділяють від наступної групи пропуском.

Кожен термін повинен супроводжуватися засобом швидкого 
автоматичного переходу до фрагментів тексту, в яких цей термін або 
прізвище зустрічаються.

3.9 Додатки
Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчально-методичного 
видання. У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що 
доповнюють або ілюструють основний текст.

В Е-НМВ має бути наявний швидкий перехід від основного тексту до 
згаданого в ньому додатка та назад.

Додаток “Інструкція зі встановлення та використання“ є 
обов’язковою частиною Е-НМВ. Якщо для презентації навчального 
матеріалу використовується програмне забезпечення сторонніх 
виробників, то інструкція має вказувати назву та версію цього 
програмного забезпечення. Перевага надається безкоштовному 
програмному забезпеченню. В інших випадках автори повинні вказати 
альтернативні безкоштовні засоби перегляду Е-НМВ.

Якщо Е-НМВ містить комп’ютерні програми власного виробництва, то 
автори мають вказати мінімальні вимоги до апаратного та програмного 
забезпечення, необхідного для успішного використання Е-НМВ. 
Перевага надається безкоштовному програмному забезпеченню. 
Апаратне забезпечення має відповідати мінімальним вимогам, 
викладеним у Наказі Міністерства освіти і науки України, №369 від 
15.05.2006, “Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних 
програмних засобів“

Додаток “Ліцензія користувача“ є обов’язковою частиною Е-НМВ. 
Відповідно до закону України “Про авторське право і суміжні права“ 
автори Е-НМВ володіють усією сукупністю майнових та немайнових 
прав на свій твір, в тому числі можуть надавати іншим особам право на 
використання, розповсюдження, зміну твору. Приклад ліцензії надано в 
Додатку А. Крім наведеного прикладу можна використовувати інші 
загальновизнані ліцензії, наприклад, GNU General Public License.

Якщо для презентації навчального матеріалу використовується 
програмне забезпечення сторонніх виробників, то додаток має містити 
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посилання на відповідні ліцензії.

3.10 Бібліографія
У навчально-методичному виданні необхідно вказати бібліографічні 
описи використаної та рекомендованої літератури для поглибленого 
вивчення курсу, розподіливши їх на основну та додаткову. Основними 
елементами кожного бібліографічного опису є прізвища авторів, назва 
твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість 
сторінок. Бібліографічні посилання необхідно давати на останнє 
видання вказаного твору або зібрання творів.

Якщо це можливо, кожен бібліографічний опис варто супроводжувати 
посиланням на електронну версію джерела.

4  Вимоги до оформлення

4.1 Загальні вимоги
4.1.1 Повністю підготовлений до видання авторський оригінал 
подається в електронному вигляді.

4.1.2 Текст повинен бути надрукований  згідно з правилами правопису 
української мови.

4.1.3 Розмір шрифтів повинен задаватися таким чином, щоб читач за 
своїм бажанням міг збільшити або зменшити літери.

4.1.4 Шрифт основного тексту має належати до сімейства екранних 
шрифтів (Tahoma, Verdana, Arial).

4.1.5 Спеціальні символи (наприклад математичні формули) мусять 
зображатися правильно переважною більшістю засобів перегляду.

4.1.6 Для того, щоб виділити слово чи фразу, потрібно використовувати 
напівжирний шрифт. Виділення за допомогою кольору може бути 
тільки додатковим засобом. Використання курсиву дозволяється лише 
у виключних ситуаціях,  підкреслювання допускається лише для 
гіперпосилань.

4.1.7 Абревіатури в заголовках треба розшифровувати. Заголовки з 
двох чи більше речень відокремлювати крапками.

4.1.8 Таблиці й ілюстрації повинні бути пронумерованими і міститися 
після посилань на них у тексті. Примітки друкують під таблицею.
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4.1.9 Лінії, літери, цифри та інші знаки повинні чітко виділятися на тлі 
екрана та мати однаковий колір впродовж усього тексту. Для цього 
потрібно виконувати наступні вимоги:

• різниця в яскравості тла та переднього плану повинна бути 
значною;

• не можна використовувати кольори однакової яскравості, 
навіть якщо вони відрізняються за тоном та насиченістю;

• не можна використовувати контраст кольорів  близьких тонів, 
особливо якщо вони мають однакову яскравість;

• кольори мають належати до спокійної  гами, заборонено 
використовувати в основному тексті сполучення кольорів, які 
збуджують психіку (наприклад, чорний з жовтим, або яскраво-
червоний).

• не можна використовувати для оформлення елементи, які 
збуджують психіку та відволікають від сприйняття основного 
матеріалу (наприклад, яскраві анімовані логотипи).

4.1.10 Величина  міжрядкового інтервалу – від 1,5 до 2.

4.1.11 Середня довжина рядків тексту – 60 літер.

4.1.12 Ширина полів тексту має перевищувати довжину слова з 10 
літер.

4.1.13 Основний текст завжди має бути розміщений в одну колонку.

4.1.14 Основний текст завжди вирівнюється по лівому краю сторінки.

4.2 Вимоги до інтерфейсу комп’ютерної 
програми
4.2.1 Будь-яка комп’ютерна програма, яка використовується для 
перегляду Е-НМВ, повинна відповідати мінімальним вимогам, 
викладеним у Наказі Міністерства освіти і науки України, №369 від 
15.05.2006, “Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних 
програмних засобів“. Критерієм відповідності є час роботи:

• старт програми має тривати не більше 10 секунд;

• перехід до перегляду вибраного фрагменту навчальних 
матеріалів має тривати не більше 10 секунд (оптимальний час 
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– 1секунда).

4.2.2. Інтерфейс програми має бути простим та зрозумілим навіть якщо 
користувач не прочитав інструкцію до програми:

• Основні елементи керування повинні бути доступні в будь-
якому стані програми.

• Елементи керування повинні бути доступними на моніторах 
будь-якого розміру.

• Читач має легко знаходити необхідні елементи керування.

• Кількість елементів керування, яка необхідна для успішної 
роботи з програмою, не повинна перевищувати 7 одиниць.

• Забороняється використовувати нестандартні елементи 
керування, якщо та ж сама функціональність може бути 
реалізована звичним шляхом.

• Забороняється використовувати приховані елементи 
керування: кожен необхідний для використання Е-НМВ 
елемент має бути видимим або доступним у звичний спосіб.

• Поведінка будь-якого елемента керування має бути однаковою 
в усіх місцях програми. Забороняється змінювати поведінку 
стандартних елементів керування у програмі стороннього 
виробника.

• Всі текстові повідомлення інтерфейсу (написи на кнопках, 
назви пунктів меню, текст гіперпосилань) мають бути 
зрозумілими та лаконічними. Одне й те ж поняття в усіх 
місцях програми мусить позначатися одним і тим же терміном.

• Реакція елемента керування на дії користувача має бути 
зрозумілою та помітною. Наприклад, не можна показувати 
активні кнопки чи посилання, натискання на які не призводить 
до жодних видимих змін.

• Програма завжди мусить показувати положення  поточного 
фрагменту в загальній структурі навчально-методичного 
матеріалу.

• Програма завжди мусить показувати користувачеві 
рекомендовану послідовність дій (наприклад, кнопки “Вперед“ 
та “Назад“)
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• Користувач завжди повинен мати можливість зупинити 
поточну операцію або можливість вимкнути програму.

• Має існувати можливість керування програмою лише за 
допомогою клавіатури, не користуючись мишею.

4.2.3. Інтегральним критерієм якості інтерфейсу є швидкість та 
успішність роботи користувача:

• Якщо перехід до заданого викладачем фрагменту 
електронного навчально-методичного видання виконується в 
кілька кроків, то час прийняття рішення про наступний крок 
не перевищує 15 секунд; 

• У більшості випадків користувач має знаходити заданий 
викладачем матеріал;

• На етапі знайомства з Е-НМВ процес прийняття рішення про 
вибір фрагменту для вивчення триває не довше 5 хвилин.

• Після знайомства з Е-НМВ під час самостійної роботи процес 
прийняття рішення про вибір фрагменту для вивчення триває 
не довше 30 секунд.

4.3 Рекомендації
В цій частині викладаються рекомендовані (але не обов’язкові) засоби, 
використання яких спростить виконання викладених вище вимог до Е-
НМВ.

4.3.1 Іконки
Складаючи посібник, підручник або методичні рекомендації, бажано 
використовувати різноманітні символи, які привертали б увагу 
користувача.  Але варто пам’ятати, що значення іконок інтерпретується 
читачами неоднозначно, тому потрібно завжди супроводжувати їх 
пояснювальним написом або підказкою.

4.3.2 Елементи керування програми
Традиційними елементами керування, які можуть бути корисними в 
електронних навчально-методичних виданнях є:

• Зміст
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• Предметний та іменний покажчики

• Пошук слів у тесті видання

• Адреса поточного фрагмента

• Гіперпосилання “Вперед“, “Назад“, “Початок“

Зміст – це впорядкований перелік заголовків. Зміст може бути 
глобальним або локальним. Глобальний зміст містить всі заголовки 
видання та зазвичай розміщується на початку видання.  Локальний 
зміст частини видання містить заголовки цієї частини. Кожен 
заголовок є гіперпосиланням, яке дозволяє перейти до відповідного 
фрагмента видання.

Предметний та іменний покажчики – це алфавітний перелік термінів 
або імен. Кожному терміну може відповідати одне або більше 
гіперпосилань, кожне з яких дозволяє перейти до фрагмента видання, в 
якому згадується термін.

Пошук слів у тесті видання – форма пошуку, яка містить текстове 
поле та кнопку “Знайти“. Натискання на кнопку ініціює відображення 
переліку знайдених фрагментів Е-НМВ або перехід до першого 
знайденого фрагменту.

Адреса поточного фрагменту – рядок, який показує положення 
поточного фрагменту в ієрархічній структурі видання. 

Адреса поточного фрагменту традиційно знаходиться біля заголовка. 
Заголовки в адресі є гіперпосиланнями на відповідні фрагменти 
видання. 

Гіперпосилання “Вперед“, “Назад“, “Початок“, “Вгору“ 
зустрічаються у кожному фрагменті двічі – на початку та в кінці. 
“Вперед“ веде до наступного фрагменту, “Назад“ - до попереднього, 
“Початок“ - до змісту видання, “Вгору“ - до локального змісту 
поточної частини видання.

5.  Як  сформулювати  запитання  до  тестів.   Поради  і 
алгоритми.
Розробляючи тести для комп’ютерного чи звичайного тестування, Ви, 
певно, помічали, що вигадувати неправильні варіанти відповіді, так 
звані дистрактори, складніше, ніж наводити правильні. Правильні вам 
давно відомі, їхнє формулювання не викликає сумнівів, а от 
сформулювати правдоподібний дистрактор – справа нелегка. Ви 
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можете пригадувати, які помилки найчастіше допускали студенти, 
відповідаючи на такі ж запитання під час семінарів або іспитів, або 
намагатися уявити хід думок студента. В кожному разі формулювання 
дистрактора забирає більше часу й енергії.

Кмітливий студент теж розуміє це. І якщо тест має в собі певні 
недоліки, студент залюбки вгадуватиме правильні відповіді, замість 
демонструвати реальні знання. Ви можете з’ясувати для себе, що 
студент значно краще розуміється на психології викладача, ніж на 
Вашому предметі.

Ця інструкція допоможе Вам опанувати прості алгоритми 
формулювання тестових запитань та вигадування дистракторів.

5.1 Правила побудови запитання

Ми користуємося такими принципами побудови запитання:
1. лаконічність: 3-5 варіантів відповіді, короткі формулювання. 

Довге запитання, короткі відповіді – краще, ніж коротке 
запитання, довгі відповіді.

2. завершеність: запитання має бути таким, щоб на нього можна 
було дати відповідь навіть не маючи варіантів перед очима.

3. гомогенність варіантів відповіді – правильні і неправильні 
варіанти відповіді повинні мати граматично і логічно подібну 
будову

4. вибірковість: запитання стосуються суттєвих аспектів 
матеріалу, що вивчається.

Будь-який розділ науки, який може бути основою для окремого тесту, 
можна поділити на декілька логічних підрозділів, до кожного з яких 
можна підібрати групу запитань. Це:

• основні поняття,
• будова,
• функції,
• види, типи,
• ознаки,
• історія, теорії,
• закономірності та винятки,
• особливості використання знань про предмет на практиці.

5.1.1. Основне поняття – запитання на володіння термінологією.
Визначення поняття має складатися з двох частин – родової і видової. 
Перша частина повідомляє, до якої групи понять належить дане 

13



поняття і містить найближче з більш загальних понять (наприклад, 
“чашка – це предмет посуду...“; “сонце – це зірка...“), а друга – чим 
воно відрізняється від інших понять з цієї групи, себто, містить його 
типові ознаки (наприклад, “...призначена для подавання чаю, кави або 
інших неалкогольних напоїв одній персоні“; “...червоний карлик, 
найближча до Землі“).

Як побудувати таке запитання
Запитання на знання термінології можна сформулювати двома 
способами:

1. Запитання містить визначення поняття, варіанти відповіді – 
поняття, одному з яких належить це визначення.

2. Запитання містить поняття, варіанти відповіді – варіанти його 
визначення;

Перший варіант має деяку перевагу над другим, оскільки більшою 
мірою відтворює принцип лаконічності.

В обох варіантах для формулювання дистракторів досить перелічити, 
які ще поняття входять до даної групи понять.

Наприклад, ставлячи запитання про термін “аорта“, ми розбиваємо 
його визначення на родову і видову частину. Родова частина – 
“кровоносна судина“, ознаки – “найбільша“, “з лівого шлуночка серця“ 
тощо. Отже, для цього запитання ми можемо оперувати всіма 
поняттями, які належать до групи кровоносних судин. Таким чином 
перший варіант запитання на знання термінології виглядатиме так:

Як називається найбільша кровоносна судина, яка виходить з лівого 
шлуночка серця?
* артерія
* вена
* капіляр
* аорта

І навпаки, якщо запитання містить термін, а правильна відповідь – 
його визначення, то дистрактори – це визначення інших понять з тієї ж 
групи, в даному разі – групи кровоносних судин (зверніть увагу, в 
цьому випадку ми не називаємо типи кровоносних судин, а тільки 
подаємо їхні визначення)
Отже, другий варіант може виглядати так:
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Що таке аорта?
* кровоносна судина, яка несе кров до серця
* дрібна кровоносна судина, що забезпечує обмін газами і поживними 
речовинами між кров’ю і тканинами
* головна кровоносна судина, яка виходить з лівого шлуночка серця

5.1.2 Будова, функції, види, типи, ознаки. Запитання на 
приналежність до переліку

Запитання на визначення приналежності до переліку можуть бути 
використані для перевірки знань на тему:

• будови предмету вивчення;
• його ознак;
• його функцій;
• його видів і типів;

Переліки бувають відкриті і закриті. Відкритий перелік містить 
сукупність елементів, яку можна доповнювати, закритий містить 
сукупність елементів, яку доповнити неможливо. Наприклад, перелік 
чотирьох пір року - це завершений перелік.
Всі елементи переліку мають бути такими, щоб їх можна було 
об’єднати одним узагальнювальним словом.

Як побудувати таке запитання
Запитання містить предмет вивчення, а варіанти відповіді – елементи 
(ознаки, функції, види), які належать предметові вивчення (правильні 
варіанти) і не належать йому (дистрактори).
Щоб знайти дистрактори, візьміть найближче узагальнююче поняття, 
яке об’єднує елементи даного переліку. Наприклад, для переліку 
“злакові, лілійні“ таким узагальнюючим поняттям буде “однодольні 
рослини“ (узагальнююче поняття 1).
Тепер згадайте, елементом якого переліку може бути знайдене 
узагальнююче поняття. Очевидно: “однодольні рослини, дводольні 
рослини“, це елементи закритого переліку, для якого найближчим 
узагальнюючим поняттям буде “рослини“ або “покритонасінні“.
Залишилося скласти перелік підкатегорій для другого елементу (в 
даному разі – “дводольні рослини“). До дводольних (узагальнююче 
поняття 2) рослин належать хрестоцвіті, бобові, розоцвіті і т. д.

Таким чином, ми мали перелік, який використаємо у якості правильних 
відповідей і з нього отримали перелік, який можна використовувати у 
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якості дистракторів. Перемішайте правильні і неправильні відповіді в 
довільному порядку.
Лишилося сформулювати запитання. В загальному вигляді воно 
звучатиме так: “Які елементи переліку належать до [Узагальнюючого 
поняття 1]?

Приклад
Які родини входять до класу однодольних рослин?
* хрестоцвіті
* розоцвіті
* бобові
* злакові
* пасльонові
* лілійні

Ускладнити запитання може використання синонімів, термінів, які 
використовуються в науці паралельно.

Вам може зустрічатися різновид цього запитання, де кожен варіант 
відповіді – це сукупність елементів (функцій, ознак, видів) і студенту 
пропонується обрати той варіант, який містить найповніший перелік 
елементів і не містить зайвих елементів.
Такий тип запитання можна використовувати тільки коли ви маєте 
справу із закритим переліком.
Але якщо варіанти відповідей виходять більш розлогі, ніж текст 
запитання, згадайте про принцип лаконічності і відмовтеся від такого 
запитання. Адже за таких умов правильна відповідь залежатиме не 
тільки від наявності знань, але й від уваги і здатності студента 
зосередитися.

5.1.3 Розвиток, динаміка предмету вивчення, алгоритми. 
Запитання на правильність послідовності

Послідовність – це перелік, упорядкований за часовим принципом.
Якщо вам потрібно дізнатися, чи знає студент етапи послідовності, 
запитання на правильність послідовності може зводитися до запитання 
на приналежність до переліку.
Якщо ж потрібно перевірити саме знання студентом порядку, в якому 
розташовуються ці етапи, запитання формується інакше.

Як побудувати таке запитання
Запитання в загальному вигляді звучатиме так: “Розставте елементи у 
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правильній послідовності“, якщо система дозволяє сортувати 
елементи, або “Виберіть із запропонованих послідовностей правильну“
Правильна відповідь містить елементи послідовності у правильному 
порядку. Дистрактори містять ті ж самі елементи в неправильному 
порядку.

Приклад
Перелічіть у правильній послідовності стадії розвитку метелика 
білана капустяного
* Яйце, імаго, гусінь, лялечка
* Яйце, гусінь, лялечка, імаго
* Яйце, личинка, лялечка, імаго
* Яйце, лялечка, гусінь, імаго
Ускладнити запитання може використання синонімів, термінів, які 
використовуються в науці паралельно (наприклад, гусінь – личинка).

Варіант: виконайте послідовність дій з попереднього пункту 
(приналежність до переліку), додаючи до узагальнюючого поняття 1 і 
узагальнюючого поняття 2 “стадії“ або “етапи“
Отримуємо такий розпис:

1. “Яйце, метелик, гусінь, лялечка“ це стадії розвитку метелика 
білана капустяного.

2. Узагальнююче поняття 1 – метелик білан капустяний
3. Узагальнююче поняття 2 – який-небудь вид метелика, що має 

інші стадії розвитку, якщо таких нема, то комаха, яка має інші 
стадії розвитку тощо.

4. Вибираємо ті стадії, яких немає в правильній послідовності
5. Формуємо дистрактор – послідовність стадій, між якими є 

одна з віднайдених у пункті 4).
6. Отримали додатково такий варіант відповіді:

• Яйце, личинка, субімаго, імаго

5.1.4 Закони та закономірності

Закон – внутрішній сутнісний і стійкий зв’язок явищ, що зумовлює 
їхню впорядковану зміну. Відповідно, ми оперуємо двома елементами: 
попередній стан, за якого відбувається зміна і кінцевий стан – в чому 
саме полягає зміна. Простіше кажучи, причина і наслідок. Їх можна по-
різному комбінувати в запитанні.

1) Запитання містить причини, обставини, варіанти відповідей – 
наслідки
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Приклад
Дано трикутник АВС. Кут А дорівнює 40°, кут В дорівнює 60°. 
Знайдіть кут С
* 100°
* 20°
* 80°
* 260°

В цьому прикладі у запитанні вказані обставини, за яких вступає в дію 
закон про суму кутів трикутника (дано трикутник, відомі величини 
двох його кутів, третій дорівнює х).
Дистрактори можуть перевіряти, чи (а) знає студент закон, який діє в 
даних обставинах, і чи (б) вміє студент застосувати цей закон для 
прогнозу або знаходження правильної відповіді. Ви маєте визначитися, 
наявність яких знань і вмінь Ви хочете перевірити і будувати 
дистрактори тільки одним зі способів, в жодному разі не змішуючи.

У випадку (а) для побудови дистрактора варто запропонувати інший 
закон, який описує той же об’єкт/явище або схожі об’єкти/явища.

Так в нашому прикладі побудовано перший, другий і четвертий 
варіанти відповіді. Перший і другий – додавання і віднімання даних в 
умові величин (студент не знає, що сума кутів трикутника стала), а 
четвертий виходить, якщо студент вирішить, що сума кутів трикутника 
дорівнює 360° (студент знає, що сума кутів трикутника стала, але не 
знає, якій величині вона дорівнює).

У випадку (б) для побудови дистрактора використовуйте типові 
помилки, які допускають студенти, користуючись законом.

5.1.5 Запитання містить наслідки, варіанти відповідей – причини.
В запитанні описується те, що ми отримали в результаті, наслідок. Цей 
наслідок має бути однозначним, не допускати подвійного тлумачення і 
включати всі необхідні для діагностики причин елементи. В 
загальному вигляді запитання звучатиме так:

Сталася подія А. Що її зумовило?
* Подія В
* Подія С
* Подія D
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Формулюємо дистрактори. Ми маємо правильну відповідь – умову. 
Неправильні відповіді – теж умови. З’ясуйте для себе, які умови ведуть 
до того ж самого наслідку, які викликають появу деяких компонентів 
наслідку, які не призводять до жодного компоненту описаного у 
завданні наслідку. Від кожного дистрактора що викликає появу деяких 
компонентів наслідку, запишіть по компоненту у запитання.

Приклад
Пацієнт незвичайно сонливий, має добродушний настрій, неуважний, 
зіниці звужені і не розширюються в темряві. Визначте, що вживав 
пацієнт.
* психостимулятори
* опіати
* галюциногени
* седативні препарати
* алкоголь

В цьому запитанні ми з’ясовуємо знання студентами закономірностей 
дії різних наркотичних речовин. Правильний варіант – вид наркотичної 
речовини, отже дистрактори теж мають бути видами наркотичних 
речовин. Наслідок в даному випадку включає наступні компоненти: 
сонливість, добродушність, неуважність, звужені зіниці. Можна 
побудувати таблицю:

психо-
стиму-
лятори

опіати галю-
цино-
гени

седа-
тивні 
препа-
рати

алко-
голь

сонливість - + - - +

добродушність + + + - -

неуважність + + - + +

звужені зіниці - + - - -

Кожен з дистракторів у нас отримав як мінімум один мінус. Правильна 
відповідь – всі плюси. Отже, запитання побудовано коректно.

5.1.6 Практичне застосування.
Запитання містить опис проблеми, відповідь – способи її вирішення. 
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Один зі способів сформулювати дистрактори - використати відомості з 
історії вирішення даної проблеми.

Приклад
Клієнт скаржиться: монітор комп’ютера чорний, не реагує на 
клавіатуру і мишку. Що ви зробите?
* Порадите віднести в сервісний центр
* Попросите перевірити, чи ввімкнений комп’ютер в електромережу
* Порадите замінити клавіатуру і мишку

5.2 Найпоширеніші недоліки і помилки в розробці тестових 
запитань

5.2.1 Правильна відповідь довша і докладніша за неправильні

Приклад
Виберіть правильне визначення поняття “Алітерація“
* Повторення подібних за звучанням приголосних у віршованому 
рядку, строфі для підсилення звукової або інтонаційної виразності й 
музичності.
* Повтор однакових голосних
* Зменшення кількості літер

Чому так вийшло?
Ви приділили більше уваги правильній відповіді, згадавши всі нюанси, 
вигадати ж такі для неправильних відповідей Вам не стало часу й 
натхнення.

Чому це недолік?
Кмітливий студент бачить, що одна з відповідей докладна та містить 
багато подробиць і чудово розуміє, що над неправильним варіантом 
ніхто б так не старався.

Що робити?
а) розбийте правильну відповідь на окремі логічні частини
б) виберіть найбільш суттєві.
в) замініть одну з них на іншу, так щоб і нова і стара
- належали до однієї групи понять
- були граматично однорідні,
але щоб ця заміна робила відповідь помилковою.
г) запишіть як неправильний варіант
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д) проробіть ту ж операцію з іншими логічними частинами.

Приклад
Виберіть правильне визначення поняття “Алітерація“
* повторення подібних за звучанням приголосних у віршованому 
рядку, строфі для підсилення звукової або інтонаційної виразності й 
музичності.
* повторення подібних за звучанням голосних у віршованому рядку, 
строфі для підсилення звукової або інтонаційної виразності й 
музичності.
* підбір різних за звучанням приголосних у віршованому рядку, строфі 
для підсилення звукової або інтонаційної виразності й музичності.
* підбір різних за звучанням голосних у віршованому рядку, строфі 
для підсилення звукової або інтонаційної виразності й музичності.

Якщо це запитання на знання термінології, зручним буде ще й такий 
спосіб:
а) визначте, до якої групи понять належить дане поняття
б) знайдіть визначення інших понять з цієї групи
в) запишіть їх як неправильні відповіді

Приклад
Виберіть правильне визначення поняття “Алітерація“
* повторення подібних за звучанням приголосних у віршованому 
рядку, строфі для підсилення звукової або інтонаційної виразності й 
музичності.
* повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає 
віршованій мові милозвучності, підсилює її музичність скорочення 
слів у результаті випускання звуків

5.2.2 Неправильні відповіді мають невідповідну граматичну 
конструкцію

Приклад
Квадрат довжини гіпотенузи дорівнює...
* Квадрат суми довжин катетів
* Обчислюється через число π
* Сумі довжин квадратів катетів

Чому так вийшло?
Ви поспішали і були неуважні.
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Чому це недолік?
Студент вгадує правильну відповідь за граматичними ознаками, а не 
спираючись на знання. В наведеному прикладі перші два варіанти явно 
вибиваються з граматичної конструкції, якої вимагає запитання.

Що робити?
а) формулюйте запитання і відповіді як окремі закінчені речення
б) стежте, щоб форма всіх варіантів відповіді узгоджувалася з формою 
запитання.

5.2.3. Відповіді містять надто категоричні слова “завжди“, 
“ніколи“, або такі приблизні поняття як “нерідко“, “рідко“, 
“часто“, “як правило“.

Приклад
Яке з тверджень про застуду у дітей є правильним?
* Застуда проявляється завжди через кашель, нежить і біль у спині
* Може бути біль у горлі, головний біль, загальна слабкість
* Під час застуди температура нерідко досягає 40 градусів за Цельсієм

Чому так вийшло?
Такі слова прийнятні для підручників і наукових статей, то чому ні?

Чому це недолік?
У тестах може бути тільки правильна або неправильна відповідь, яка 
додасть студентові або зніме бали.

Що робити?
Переформулюйте запитання так, щоб варіанти відповіді були 
короткими і не містили дієслів.

Приклад
Які з наведених симптомів є типовими для застуди у дітей?
* Кашель
* Нежить
* Кровотеча з носа
* Гострий зубний біль
* Підвищена температура
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5.2.4. Правильна відповідь містить найбільшу кількість елементів, 
а неправильні – тільки частину цих елементів

Приклад
Перерахуйте елементи будови рослинної клітини
* Апарат Гольджі, клітинна мембрана, ядро, мітохондрії, цитоплазма, 
пластиди, рибосоми, ендоплазматична сітка
* Клітинна оболонка, ядро, цитоплазма
* Апарат Гольджі, мітохондрії, рибосоми, ядро, пластиди

Чому так вийшло?
Ви знаєте, що студенти часто забувають назвати деякі елементи і ваші 
дистрактори відтворюють саме такі помилкові відповіді.

Чому це недолік?
Не пригадати всі елементи неможливо, адже всі вони у студента перед 
очима.

Що робити?
1. Використовуйте такий тип запитання, в якому відповідь 

студент має вписати сам
2. Користуйтеся алгоритмом формулювання запитання на 

приналежність до переліку

5.2.5. В правильній відповіді міститься ключове слово, яке 
міститься і в запитанні.

Приклад
Як називається осадова порода, що складається із зцементованих 
уламків піскової розміреності
* пісковик
* вапняк
* мармур

Чому так вийшло?
Словосполучення, яким позначається предмет вивчення часто вже 
містить згадку про його характерні ознаки.

Чому це недолік?
Ви просто провели між запитанням і правильною відповіддю жирну 
червону стрілку.
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Що робити?
Включіть це слово в усі або в декілька дистракторів або замініть це 
слово синонімом, якщо це можливо

Приклад
Як називається осадова порода, що складається із зцементованих 
уламків піщаної розміреності
* пісковик
* кварцевий пісок
* формульований пісок

5.2.6. Неоднорідні відповіді.

Приклад
Яка імовірність випадання дощу?
   * 92%
   * 20-30%
   * вираховується за формулою ...

Чому так вийшло?
Ви згадали кілька помилкових відповідей студентів і послідовно їх 
записали.

Чому це недолік?
Викликає плутанину, полегшує вгадування.

Що робити?
Використовуйте варіанти відповідей в одному логічному вимірі, в 
однакових одиницях, в одній граматичній формі. Якщо правильна 
відповідь – число, то й дистрактори мають бути – числа. Якщо 
правильна – метод, то й дистрактори – методи, якщо правильна – назва 
речовини, одиниця вимірювання, діагноз, то й неправильні мають бути 
назвами речовин, одиницями вимірювання, діагнозами.

5.3 Оцінювання якості тестів

Тестування - науково обґрунтований процес вимірювання. Важливими 
критеріями діагностичних тестів навченості є валідність, надійність, 
дискримінативність.
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Валідність за П. Клайном1 має наступні різновиди:
• Очевидна валідність - тест є валідним, якщо про нього в 

опитуваних складається враження, що він вимірює саме те, що 
необхідно.

•  Конкурентна валідність - оцінюється по кореляції результатів 
даного тесту з результатами інших засобів оцінки знань.

•  Прогностична валідність - вивчаються кореляції між 
показниками тесту та деяким критерієм, що характеризує 
вимірювану властивість, але через певний час.

•  Змістовна валідність - якщо можна показати, що завдання 
відображають усі аспекти досліджуваної сфери, при умові, що 
інструкція до нього чітко сформульована.

•  Конструктивна валідність - включає в себе всі підходи до 
визначення валідності, перераховані вище.

Надійність методу вимірювання - це міра стійкості результатів. Тест 
називається надійним, якщо він є внутрішньо узгодженим. Тест також 
називається надійним, якщо він дає одні й ті ж показники для кожного 
випробуваного (при умові, що випробуваний не змінився) при 
повторному тестуванні. Надійність при повторному тестуванні через 
певний час називають ретестовою надійністю.

Надійність тесту залежить від кількості тестових завдань. Тому для 
достатньої надійності підсумкового контролю достатньо великих 
розділів курсу навчання, тест має містити не менше ніж 60 завдань.

Показником складності тестового завдання є частка вибірки 
випробуваних, які розв’язали чи не розв’язали дане завдання. 
Наприклад, якщо лише 20 % випробуваних виконали завдання, його 
можна вважати складним для даної вибірки, якщо 80 % - легким.

Ще однією особливістю ефективних тестів є дискримінативність. 
Досягнення задовільного розподілу оцінок є однією з цілей автора 
тестів, тому що цінність тесту, за яким усі студенти показали 
однаковий результат, є сумнівною. Показником дискримінативності є 
розподіл частоти оцінок: наприклад можна порахувати, скільки 
студентів отримали оцінки “відмінно“, “добре“, “задовільно“ та 
“незадовільно“. Прийнятним вважається розподіл, у якому переважна 
більшість студентів мають оцінки “добре“ та   “задовільно“.

1 Клайн Пол. Справочное руководство по конструированию тестов. 
Перевод Е. П. Савченко. - М.: “ПАН Лтд.“, 1994. - 283 с.
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5.4 Шкала оцінювання

Типовим результатом тестування є деяке число або колекція чисел. 
Щоб перетворити результат тестування на оцінку в заліковій відомості, 
потрібно врахувати імовірність вгадування.

Наприклад, якщо студентам пропонується закритий тест із 30 
завдань, в якому вони мають вибрати один із 5 варіантів відповіді, то 
простий  підрахунок2 показує ймовірність вгадування 1/5 і відхилення  
 

± 1
30

1
5
1−

1
5
=0.073

Таким чином, вибираючи варіанти відповіді навмання, студент у 
більшості випадків може правильно вгадати приблизно 20% ± (2*7.3)% 
відповідей. Таким чином у даному прикладі 34.6% або менше 
правильних відповідей означає оцінку “незадовільно“.

З огляду на те, що оцінка “задовільно” все ж вимагає наявності 
хоч мінімального рівня знань (35 балів за 100-бальною шкалою), то 
після масштабування шкала оцінювання має наступний вигляд: 

– менше 60% правильних відповідей - “незадовільно”;
– 60-75% правильних відповідей - “задовільно”;
– 76-90% правильних відповідей - “добре”;
– понад 90% правильних відповідей - “відмінно”.

5.5 Коротке викладення рекомендацій до тестових завдань

Нижче у вигляді коротких тез наведено скорочену версію викладених 
вище вимог до тестових завдань:

5.5.1 Зміст тестових завдань
5.5.1.1 кожне тестове завдання складається з запитальної (змістовної) 
частини та 4-х відповідей;
5.5.1.2 якщо тестове завдання допускає вибір кількох варіантів 
відповіді, то кількість правильних варіантів не може перевищувати 
кількості помилкових варіантів;
5.5.1.4 кількість завдань у тесті не менше 40;
5.5.1.3 запитальна частина формулюється чітко без подвійного 
тлумачення;
5.5.1.4 не пропонуються частково правильні варіанти відповідей;

2 Теорія ймовірностей, біноміальний розподіл.
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жоден варіант відповіді не є частиною іншого варіанта відповіді;
варіанти відповіді мають бути однакові за граматичною формою та 
близькі за розміром;

5.5.2 Форматування тестових завдань
Форматування тестові завдання не мають, за виключенням абсолютно 
необхідних фрагментів. Рекомендується виділяти запитальну частину 
розміром символів, допускається форматування формул та вставка 
малюнків.

5.5.3 Шкала оцінювання
За умови наявності 40 завдань та 4 варіантів відповіді у кожному 
завданні, 39% правильних відповідей можна вгадати випадково, тому 
рекомендована шкала оцінок: 

– менше 60% правильних відповідей - “незадовільно”;
– 60-75% правильних відповідей - “задовільно”;
– 76-90% правильних відповідей - “добре”;
– понад 90% правильних відповідей - “відмінно”.

5.5.4 Якість тестових завдань
5.5.4.1  Тестові завдання охоплюють всі теми навчального курсу.
5.5.4.2  Оцінки, отримані методом тестування співпадають із оцінками, 
що отримані іншими способами (контрольними роботами, усними 
співбесідами і т.д.).
5.5.4.3 Переважна більшість студентів мають оцінки “добре“.
5.5.4.4 Вимоги 5.5.4.2 та 5.5.4.3 виконуються для кількох груп 
студентів.

6. Формати файлів
Достатню для публікації в Е-НМВ функціональність мають формати 
Adobe PDF, файл довідки Windows (CHM), веб-сторінки у форматі 
HTML. Рекомендований формат — HTML, тому що існує багато 
програмних засобів які спрощують роботу автора.

Розмір файла не повинен бути занадто великим. Бажано оформити Е-
НМВ таким чином, щоб після інсталяції розмір одного файла не 
перевищував 5 МБ. Таким чином видання стає доступним для 
користувачів застарілої техніки.

Кількість файлів не повинна бути великою. Бажано оформити Е-НМВ 
таким чином, щоб після інсталяції кількість директорій не 
перевищувала 100 одиниць, і кількість файлів у кожній директорій не 
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перевищувала 100 одиниць. Таким чином видання стає доступним для 
користувачів застарілої техніки.

Додаток А. Оформлення тестових завдань для 
передачі методистам ДН

Для перевірки та створення комп’ютерного варіанту приймаються 
правильно сформульовані та оформлені тестові завдання. До завдань 
додається інформація про тест: автор; назва курсу; вид контролю 
(екзамен, залік і т.д.); для кого складений тест (курс, факультет, 
спеціальність); список джерел, в яких можна знайти правильні 
відповіді.
Оформлення

• Приймаються тести, збережені у форматах doc, docx, rtf, odt .
• Шрифт - “Times New Roman“
• Перед початком кожного завдання вставляйте два пусті рядки
• В питаннях, де треба вибирати серед наявних варіантів 

відповіді:
• Помилковий варіант позначається [   ]
• Правильний варіант позначається [#]

• В питаннях, де треба друкувати відповідь: правильна відповідь 
пишеться в квадратних дужках: [правильна відповідь]

Приклади оформлення питань
1. Жанр твору Ю.Яновського „Вершники“:
[  ] а) роман;
[  ] б) повість;
[#] в) роман у новелах;
[  ] г) новела;

1. Gbnfyyz zrtcm nfv gbnfyyz:
[  ] а) gthif dslgjdslm;
[  ] б) plehf dslgjdsln;
[#] в) dfhsfyn nhb;
[  ] г) dfhsfyn xjnbhb;

1. Впишіть правильну букву:   Р[о]зетка
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Додаток Б. Можливості системи тестування 
ЗНУ

Види тестів
Тести поділяються на групи за трьома принципами:

1. Особливості подання запитань
2. Особливості оцінювання
3. Мета тесту

За особливістю подання запитань тести поділяються на:
• прості
• тести типу інтерв’ю
• адаптивні тести

Прості тести.  Всі запитання можуть бути показані опитуваному 
одночасно без шкоди для репрезентативності тесту. Запитання можуть 
бути показані в довільному порядку. В тестах такого типу запитання 
подаються на одній сторінці, а якщо і розбиваються на сторінки, 
студент може переходити з однієї сторінки на іншу і відповідати на 
запитання в довільному порядку.
Тести типу інтерв’ю.  Запитання мають іти у чітко визначеному 
порядку. Зміна порядку запитань може вплинути на результат і 
репрезентативність тесту. Так буває, якщо в наступному запитанні 
міститься відповідь на попереднє, наприклад, перше запитання – 
назвати склад крові, а в другому перелічуються складові крові і треба 
вказати, яка з них виконує ту чи іншу функцію. В тестах такого типу 
запитання відображаються на сторінці по одному. Тільки після того, як 
студент дає відповідь на запитання, він зможе побачити наступне.
Адаптивні тести . Запитання не просто ідуть у чітко визначеному 
порядку, але й залежать від того, яку відповідь дасть студент на 
попереднє запитання. Так можуть бути збудовані соціологічні 
опитування, психологічні тести Наприклад, у першому запитанні 
питають, який напій він вживає частіше, чай чи каву. Відповідно, для 
тих, хто обере каву, наступне запитання буде: “мелену чи розчинну?“, а 
для тих, хто обере чай – “чорний чи зелений?“. В тестах такого типу 
запитання теж показуються по одному. Тільки після того, як студент 
дає відповідь на запитання, він зможе побачити наступне.

За особливістю оцінювання тести поділяються на одношкальні та 
багатошкальні
Одношкальні тести.  До них належить більшість екзаменаційних 
тестів, тестів для перевірки засвоєних знань. Кожен варіант відповіді 
на запитання передбачає кількість балів, які будуть нараховуватися 
студентові, якщо він вибере цей варіант. Результат виконаного тесту – 
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число, яке позначає кількість набраних балів.
Багатошкальні тести. До них можна віднести багато психологічних 
тестів, які вимірюють одночасно кілька показників, наприклад, 
основна шкала і шкала достовірності. Автор окремо прописує ключі – 
номери запитання і варіанти відповідей. Кожен збіг з ключем додає 
опитуваному один бал за даною шкалою. Потім можна порівнювати 
кількість балів, набрану за різними шкалами.

За метою тести поділяються на:
• такі, що мають на меті вивчення особистості студента 

(психологічні, соц. опитування);
• такі, що мають на меті перевірити рівень засвоєння знань, 

умінь, навичок (екзаменаційні);
• такі, що мають на меті навчання, засвоєння матеріалу 

(навчальні)

Види завдань, які ви можете запропонувати студентам

1. Вибір одного варіанту відповіді серед запропонованих
Для того, щоб відповісти, потрібно натиснути лівою кнопкою миші на 
рядок, в якому знаходиться вибраний варіант відповіді.

В тренувальному тесті оцінка відповіді з’являється відразу після вводу 
відповіді, в екзаменаційному - після збереження відповідей в базі 
даних. Якщо відповідь правильна, то тло завдання перефарбується в 
зелений колір та в лівому верхньому кутку з’явиться малюнок 
усміхненого обличчя ; якщо відповідь помилкова, то тло завдання 
перефарбується в червоний колір та в лівому верхньому кутку 
з’явиться малюнок сумного обличчя .

2 Вибір кількох варіантів відповіді серед запропонованих

Для того, щоб відповісти, потрібно натиснути лівою кнопкою миші на 
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рядок, в якому знаходиться вибраний варіант відповіді. Цілитися точно 
в перемикач не обов’язково.
В тренувальному тесті оцінка відповіді з’являється відразу після вводу 
відповіді, в екзаменаційному - після збереження відповідей в базі 
даних. Якщо відповідь правильна, то тло вибраного варіанту відповіді 
перефарбується в зелений колір та в біля вибраного варіанту з’явиться 
малюнок усміхненого обличчя ; якщо відповідь помилкова, то тло 
вибраного варіанту відповіді перефарбується в червоний колір біля 
відмітки з’явиться малюнок сумного обличчя .
В тренувальному тесті учень має одну спробу для вибору варіанту 
відповіді. Після вибору елементи керування блокуються, і для нової 
спроби потрібно відкрити тест заново.

3 Друкування відповідей у текстове поле
Цей тип питання вимагає, щоб студент надрукував правильний варіант 
відповіді у відведене для цього текстове поле. При введенні 
правильних відповідей необхідно виконувати наступні правила:

• всі правильні відповіді друкуються тільки на клавіатурі;
• у відповідях не допускаються символи, які не можуть бути 

набрані одним натисканням клавіші.
• кілька пробілів, які йдуть підряд один за одним сприймаються 

як один пробіл.
• після символів пунктуації та перед ними допускається будь-яка 

кількість пробілів.
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• перед початком відповіді та після відповіді можна надрукувати 
будь-яку кількість пробілів.

В тренувальному тесті оцінка відповіді з’являється відразу після вводу 
відповіді, в екзаменаційному - після збереження відповідей в базі 
даних. Якщо відповідь правильна, то тло текстового поля 
перефарбується в зелений колір та в біля нього з’явиться малюнок 
усміхненого обличчя ; якщо відповідь помилкова, то тло текстового 
поля перефарбується в червоний колір та біля нього з’явиться малюнок 
сумного обличчя .
З огляду на більшу складність завдань цього типу, учень може 
змінювати текст відповіді скільки завгодно.

4 Копіювання відповідей у текстові поля
Цей тип питання є варіантом попереднього. Єдина відмінність – у 
можливості переносити фрагменти тексту, заздалегідь приготовані 
автором. Процедура копіювання зводиться до двох натискань лівої 
клавіші миші: спочатку на слово в сірому прямокутнику, а потім - на 
текстове поле, в яке потрібно вставити текст.
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