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ТЕМА 1
Активізація навчального процесу



Потреба
інтерактивного навчання



Інтерактивне навчання:
це навчання, побудоване на основі 
спілкування та взаємодії,
що реалізуються в технологіях,
методах та організаційних формах. 



Принципи  інтерактивного навчання



Класифікація методів навчання

Неімітаційні Імітаційні

Методи навчання

Ігрові Неігрові

Практичні
заняття

Лабораторні
практики

Польові
заняття «Роби як я»Обмін

досвідом



Суть інтерактивності
 в процесі навчання



Пасивне та активне навчання



Щоб навчання із застосуванням інтерактивних 
методів не перетворилося на неефективну забаву, 
потрібне точне планування результатів.
Результат має бути:

• конкретним (учасники вмітимуть управляти 
робочим часом своїх працівників);

• вимірюваним (учасники вмітимуть розв’язувати 
конфлікти в п’ятьох типових ситуаціях);

• узгодженим з учасниками навчання (мають знати 
його цілі та результати);

• реалістичним, а саме таким, що враховує засоби, 
уміння та час;

• визначеним у часі, враховувати як процес 
навчання в цілому, так і його окремі частини.



Китайське прислів’я:
чую і забуваю, бачу і пам’ятаю, роблю і розумію
Отже, інтерактивні методи полягають у залученні 
до дії, створенні ситуації переживання та 
випробування, що сприяє глибшому проникненню в 
зміст та кращому запам’ятовуванню.

Методом активізації є вже найпростіша дискусія, 
питання та відповіді після прочитаної лекції.

Проте активність в інтерактивному навчанні 
повинна йти глибше – в ньому має знайти місце: 
мистецтво аргументації, пошуку істини, 
самостійного розв’язання проблеми, подолання 
труднощів у розумінні, прагнення до перманентної 
самоосвіти. 



Всі інтерактивні методи в кінцевому рахунку 
мають  служити прагненню  до  самостійного 
розв’язання проблеми,  засвоєння знань, 
тренування вмінь, формування власної позиції.



Планування
 інтерактивних занять



Добре заплановане навчання має готуватися 
як сукупність кількох етапів – кожен з яких є 
важливим: 

1. Визначення потреб адресатів навчання у 
навчанні.

2. Визначення мети навчання – суми результатів, 
яких хочемо досягнути, завдяки заняттям.

3. Створення концепції навчання, тобто 
формування суми знань та інформації, які 
подаються на заняттях, а також пакету вмінь, на 
основі яких повинні потренуватися учасники.

 



4. Підбір методів навчання, які найкраще 
відповідають визначеним цілям, а також 
пристосовані до характеру та можливостей 
учасників.   

• Аналіз та підготовка необхідних ресурсів:
1. компетентні викладачі
2. навчальне приміщення,
3. технічні засоби навчання,
4. методичні, навчальні та інформаційні матеріали 

тощо. 
4. Створення кінцевого варіанту навчальної 

програми. 

 



Визначення потреб у навчанні
• для кого проводиться навчання, ким будуть його 

безпосередні учасники;
• які потреби опосередкованих споживачів 

результатів навчання (наприклад, роботодавці).
Аналіз потреб слід завершити впорядкуванням 
зібраного матеріалу відповідаючи на такі 4 питання:

1. Які знання, яка інформація потрібні учасникам?
Які поняття нам слід з’ясувати, ознайомлення з якими 
процесами необхідне для досягнення успіху? 

2. Які вміння повинні отримати учасники навчання?
3. Яку позицію слід їм зайняти, щоб досягнути мети? 
• Які групові та організаційні процеси мають 

запрацювати, щоб учасники навчання досягнули своєї 
мети й зуміли перенести їх у своє середовище?



Якість навчання
 та оцінювання



Оцінювання – це не тільки перевірка сприйняття 
проведеного навчання.
Грамотне оцінювання полегшує роботу над 
навчанням,  веде до удосконалення методів, 
ефективнішого та цікавішого ведення занять.
Слід пам’ятати, що оцінювання є не тільки 
бюрократичною вимогою, але інструментом:

• визначення сильних та слабких сторін;
• визначення напрямків розвитку;
• виправлення помилок;
• оцінки можливостей та обмежень;
• отримання зовнішньої підтримки. 



Види оцінювання
Поділ оцінювання стосовно часу його проведення:

• при плануванні – отримання попередньої 
інформації щодо якості запланованих дій;

• у процесі реалізації – вдосконалення проекту в 
ході його реалізації – дозволяє оцінювати 
проведені дії та їх сприйняття учасниками 
навчання;

• заключне оцінювання – підсумок результатів 
проведених дій;

• певний проміжок часу після завершення 
навчання – виявлення впливу занять на знання та 
вміння учасників. 



Планування оцінювання
На етапі планування оцінювання потрібно дати 
відповідь на декілька важливих запитань:

• Що оцінюємо? (короткотерміновий курс 
навчання, чи великий проект з низки курсів);

• Для кого оцінюємо? (тільки самі для себе, 
бажаючи підвищити ефективність своїх дій, чи для 
інституції, котра фінансує проект/курс);

• Навіщо оцінюємо? (для формальних вимог, чи 
для поліпшення якості наданих освітніх послуг);

• Коли оцінюємо? (до чи в процесі навчання).
Тільки після того, як дамо відповідь на дані 
запитання, можемо перейти до наступного етапу 
процесу оцінювання. 



Проектування оцінювання
В рамках проектування оцінювання виконуємо 
такі дії:

• визначаємо предмет оцінювання;
• формулюємо ключові запитання;
• визначаємо критерії оцінювання;
• підбираємо методи дослідження;
• визначаємо вибірку дослідження;
• визначаємо спосіб організації дослідження;
• визначаємо форму звіту. 



Анкета як інструмент опитування
Найпопулярнішим інструментом оцінювання 
навчальних заходів або проектів є анкета. 
Опрацьовуючи анкету, слід пам’ятати про таке:

• кожне питання має стосуватися лише однієї теми;
• питання мають бути зрозумілими;
• питання не повинні пропонувати відповідь;
• структура та вигляд анкети мають полегшувати 

відповіді;
Чим більше відкритих питань, тим менша ймовірність 
отримання відповідей і тим більші труднощі в 
опрацюванні матеріалу.
Недолік закритих питань – обмеження висловлювань. 



Структура анкети
Опрацьовуючи анкету, питання слід групувати 
блоками. Це полегшує роботу з анкетою.
Розрізняють кілька основних блоків питань:

1. Особа викладача.
2. Оцінка викладача.
3. Загальна оцінка навчання/проекту (методів та 

техніки проведення занять).
4. Відповідність цілям та очікуванням.
5. Корисність.
6. Технічні аспекти організації навчання 

(приміщення, обладнання тощо.
7. Проживання та харчування учасників.



ТЕМА 2
Сучасні активні методи навчання



Лекція-візуалізація



Лекція є найменш інтерактивним дидактичним 
методом.
Чому?

• активним є сам лектор, а слухачі пасивно слухають, 
записують / не записують, зрідка ставлять питання;

• між учасниками навчального процесу часто немає 
жодної інтеракції;

• через пасивність слухачі сприймають знання як 
суто теоретичні та такі, що не базуються на їх 
власному досвіді;

• з лекції необов'язково має виникнути дія, оскільки 
вона рідко спонукає до дії (діалогу, обміну 
думками, пошуку вирішення певних проблем).



Питома вага засвоєння інформації
за допомогою різних методів навчання



Чого лектор прагне досягти під час лекції?
З позиції цілей лекції діляться щонайменше на 
дві категорії:

1. Інформативні – лектор надає інформацію, 
знайомить з понятійно-категорійним апаратом 
та термінологією, пояснює ситуації та явища.

2. Переконливі – лектор докладає зусиль з 
метою переконати слухачів, укріпити, чи 
змінити їх погляди, заохотити їх до певної дії.



Складові хорошої лекції:
• Вступ – за декілька хвилин лектор має 

переконати слухачів, що його варто слухати, що 
матеріал буде цікавим та пізнавальним.

• Розвиток теми – лектор має дотриматись 
обіцянки, тому треба інформувати, доводити, 
переконувати, застерігати.

• Завершення – лектор має підкреслити основні 
думки, акцентувати увагу на ключові тези, 
зробити висновки.
Слід також пам'ятати про принципи вербальної 
та невербальної комунікації.



Читання тексту лекції вголос – спосіб подачі 
матеріалу, який не рекомендується 
використовувати.
Для того, щоб не втратити логіку подачі 
матеріалу та нічого не забути (особливо якщо це 
нова для викладача навчальна дисципліна), 
радимо:

• тримати перед собою план лекції та її ключові 
тези;

• використовувати мультимедійний проектор / 
смарт-дошку.



Способи візуалізації лекції:
• Дошка з крейдою / біла дошка з маркерами.
• Фліпчарт.
• Роздатковий матеріал.
• Наочні матеріали.
• Діапроектор.
• Планшет.
• Мультимедійний проектор.
• Смарт-дошка.



Проблемна лекція



Проблемне навчання – один з методів розвитку 
у студентів самостійного творчого мислення.
Постановкою проблем, проблемних питань або 
проблемних ситуацій викладач створює певні 
організаційні умови для активізації розумової 
діяльності студентів, стимулює пошук недостатніх 
знань для вирішення пізнавальної суперечності. 

Проблемна лекція – метод раціоналізації та 
інтенсифікації навчального процесу, вона 
забезпечує об’єктивний контроль знань 
студентів, що сприяє підвищенню ефективності і 
якості навчальної, пізнавальної та виховної роботи, 
розвитку пізнавальних інтересів студентів і 
набуттю навичок самостійного поповнення знань.  



Для ефективного проведення проблемної 
лекції викладачу необхідно:

•підготувати студентів до сприймання проблеми;
•створити проблемну ситуацію, яка побудована на 
непогодженості (частіше вгадування) відомих 
студентам знань та фактів, які повідомляє в 
даний момент викладач;

•сформулювати проблему;
•висунути гіпотезу для вирішення суперечності;
•обміркувати гіпотези, відкинути та затвердити 
інші; сформувати висновки. 
 



Міні-лекція



Міні-лекція як один зі словесних методів навчання 
передбачає усний виклад навчального 
матеріалу за короткий проміжок часу і 
характеризується значною ємністю та складністю 
логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. 

Мета проведення міні-лекції – реалізація першого 
етапу навчального процесу:

•подання навчальної інформації, установлення 
прямого зв’язку між викладачем і слухачем, 
визначення напрямків самостійної роботи 
практичного значення.

 



Міні-лекція як частина заняття-дослідження 
рекомендується для:

• проходження нового матеріалу, мало 
пов’язаного або не пов’язаного з попереднім;

• узагальнення різних розділів пройденого 
навчального матеріалу (у кінці вивчення кожної 
великої теми);

• повідомлення слухачам відомостей про 
практичне застосування вивчених матеріалів;

• вивчення тем, що характеризуються особливо 
широкими міжпредметними зв’язками;

• проведення занять проблемного характеру.  
 



Виклад матеріалу міні-лекції здійснювати в такій 
послідовності: 

 
Основні положення теми лекції повинні знайти своє 
відображення в запитаннях та завданнях до теми.
Бажано, щоб вони мали проблемно-пошуковий 
характер професійної спрямованості.
Слід широко використовувати засоби візуалізації.

Постановка
проблеми

Створення
проблемної
ситуації

Вирішення
лекційної
проблеми



Дискусія



Групова дискусія – спосіб спільної діяльності з 
метою оперативного та ефективного вирішення 
поставлених завдань або актуальних проблем, а 
також метод активного навчання та стимулювання 
групових процесів в спеціально створених групах.
Дискусія – обмін думками з певного питання 
відповідно до визначених правил процедури та за 
участі всіх або окремих її учасників.
Дискусія використовується як самостійний метод, 
як ефективна форма організаційного процесу з 
інтеграції спеціалістів різного профілю для 
обговорення певної методичної проблеми.
Існують різні стратегії, тактики та техніки 
організації та ведення дискусії.

 



Дискусії бувають:
• Вільні – спонтанність розвитку та низький рівень 

організованості (можлива втрата цілі та хаос). 
Перевагами є відсутність жорсткого регламенту і 
свобода висловлювань, що сприяє більшій активності 
та розкутості учасників, а це, у свою чергу, розширює 
поле можливих точок зору та підходів до вирішення 
проблеми.

• Програмовані – передбачає наявність певного 
алгоритму, плану її проведення, що визначає сценарій 
дискусії, чітку послідовність дій, функціональне 
структурування учасників. Позитивним моментом 
такого типу дискусії є раціональна спрямованість 
учасників на досягнення поставленої перед нею цілі, а 
негативним – обмеження ініціативу учасників.



Дискусія зазвичай ведеться за окремими 
фрагментами – етапами, кожним з яких керує 
ведучий, який регулює її хід, всі процедури, 
представляє проблему, питання для обговорення, 
стежить за регламентом, керує обміном думок, 
виступає з заключним словом.
Для проведення такої дискусії необхідно 
розподілити ролі, виконання яких дозволить 
втягнути більшість учасників в суперечку, полеміку 
і досягти емоційної напруги, особливо при 
виникненні конфлікту думок.
Серед учасників дискусії розподіляються ролі: 
«генератори ідей», «критики і експерти», 
«синектори» (ті, хто розвиває творчий підхід).

 



Міжгрупові (компромісні) – передбачають 
активну самостійну роботу у межах груп, а потім 
обговорення питання / проблеми між ними.
Це також засіб руйнування стереотипів, 
постановки проблемних питань, організації 
креативного мислення та формування 
продуктивної діяльності, обміну знаннями та 
особистим досвідом вирішення ситуативних 
проблем, думками і поглядами, а також 
розроблення, якщо таке можливо, колективного 
(консенсусного або компромісного) рішення, яке 
включає в себе все те позитивне, що напрацьовано 
в кожній конкретній групі, яка приймає рішення.



В ході навчальної дискусії студенти 
розвивають навички переконання, уміння не 
лише відстоювати свою лінію, але й часом 
відмовитися від власних помилкових суджень, 
навчаються також враховувати інші погляди.
Таким чином, саме дискусійна форма взаємодії 
студентів формує їх метакомпетенцію –  
комунікативну та інтерактивну культуру, 
розвиває навички вербалізації та вміння слухати, 
навчає вести свою лінію цілеспрямовано, але 
правильно, за допомогою вагомих аргументів та 
контраргументації.



Метод мозкового штурму



Метод мозкового штурму (мозковий штурм, 
мозкова атака, англ. Brainstorming) – процес 
вирішення виниклої проблеми, коли учасники 
обговорення пропонують якомога більше 
самих різних варіантів рішення, з яких потім 
вибираються найбільш вдалі.
Згідно зі статистикою, продуктивними виявляються 
всього 10 – 15% висловлених ідей. 
Проведення мозкового штурму може дати хороший 
ефект, якщо виникають проблеми, які не 
мають однозначного рішення або вимагають 
нетрадиційного підходу, а також коли потрібно 
швидко знайти вихід з критичної ситуації або 
отримати багато ідей за обмежений час. 
 



Мозковий штурм з оцінкою ідей передбачає 
високі вимоги до учасників, які повинні мати високий 
професіоналізм, зібраність і досвід.
Процес відбувається в декілька етапів:

• генерація ідей, яка може відбуватися індивідуально і 
заздалегідь;

• ознайомлення групи з ідеями;
• вибір декількох кращих варіантів, обговорення їх 

переваг і недоліків;
• обговорення кожної ідеї з міні-штурмами;
• звуження списку кращих варіантів, ідей та їх 

ранжирування.
Перевагою цього методу є цілеспрямованість 
пошуку.



Ігрові методи навчання



В основі рольових ігор лежить навчальний 
ефект спільних дій.
У рольових ділових іграх задаються конкретна 
ситуація, ролі учасників або певне ставлення 
учасників до заданої ситуації (позиція). 
Рольова гра – спосіб розширення досвіду 
учасників шляхом пред'явлення їм несподіваній 
ситуації, в якій пропонується зайняти певну 
позицію (роль).
Рольова гра містить частку ризику, оскільки 
вона приносить результат тільки тоді, коли група 
готова в неї включитися.
 



Ділова гра – засіб розвитку творчого 
професійного мислення, в ході якого гравці 
набувають здатності аналізувати специфічні ситуації 
і вирішувати нові для себе професійні завдання.
Ділову гру можна розглядати як імітаційний 
експеримент, метод навчання, дослідження, а також 
вирішення практичних завдань.
Головними умовами реалізації ділової гри 
виступають проблемна ситуація, що вимагає 
вирішення конфлікту або інформаційної 
невизначеності, а також підпорядкування 
гравців заздалегідь погодженим правилам.
 



Основні характеристики ділової гри, що відрізняють 
її від інших інтерактивних навчальних технологій:

•моделювання процесу праці (діяльності) керівників 
і фахівців з вироблення професійних рішень;

•наявність загальної мети у всього ігрового 
колективу;

•колективне вироблення рішень учасниками гри;
•розподіл ролей між учасниками гри;
• відмінність рольових цілей при виробленні рішень;
• взаємодія учасників, які виконують ті чи інші ролі;
•реалізація ланцюжка рішень в ігровому процесі;
•багатоальтернативність рішень;
•наявність керованої емоційної напруги;
•розгалужена система індивідуального або 
групового оцінювання діяльності учасників гри.



Підготовка до ділової гри складається з трьох 
основних блоків:

•рішення педагогічних завдань (освоєння певних 
компетенцій та оцінка готовності студентів до 
проведення гри з урахуванням пройденого матеріалу);

•створення імітаційної моделі – визначення об'єкта, 
що моделюється (діяльність), змісту ділової гри, 
формулювання проблем, проектування взаємодії 
гравців і побудова системи оцінювання і критеріїв;

•побудова ігрової моделі включає формулювання 
ігрових завдань, визначення процедури розподілу 
ролей і формування підгруп, а також написання 
сценарію, розробку правил гри і підготовку 
матеріального забезпечення.



Організаційно-діяльнісна гра (ОДГ) являє 
собою форму активного навчання вирішенню 
проблемних ситуацій за допомогою 
моделювання дослідницької ситуації та організації 
соціально-виробничої діяльності, тому іншою 
назвою ОДГ є «проблемно-ділові».
Мета ОДГ – вирішення теоретичної чи практичної 
проблеми, заданої в рамках конкретної ситуації.
Такі ігри призначені для вирішення значущих 
соціально-економічних проблем, коли 
потрібно об'єднання зусиль фахівців різного 
профілю для вироблення нестандартних рішень.



До ознак ОДГ відносяться такі характеристики:
•моделюється конкретна діяльність фахівців з 
вирішення складних, кризових і комплексних 
проблем управління соціально-економічними 
системами на основі реальної інформації про їх стан;

•ролі умовні, рішення виробляються поза рамками 
штатних організаційних структур; забезпечується 
відмінність рольових цілей і взаємодія ролей; 
відмінність рольових цілей обумовлена головним 
чином відмінністю особистих інтересів учасників гри;

•в ігрового колективу існує загальна мета;
•прийняті учасниками гри рішення не впливають 
на об'єкт управління.



Неігрові
методи навчання



Метод ситуаційного навчання
(Case-метод)



СИТУАТИВНЕ НАВЧАННЯ – метод активного 
проблемно-ситуаційного аналізу, який полягає
у вирішенні студентами конкретних завдань – 
ситуацій з метою удосконалення практичних 
навичок і отримання певного досвіду щодо: 

• роботи з інформацією, її аналізу та синтезу,
• аналізу проблемної ситуації,
• формулювання проблеми,
• визначення та оцінки альтернатив вирішення 

проблеми,
• роботи у складі групи.



Поширення ситуаційного методу
в навчальному процесі західних вишів

Започаткований в Гарвардському 
університеті у другій полов. ХІХ ст. 

– для підготовки юристів 

– у бізнес-школах 

– для підготовки медиків 



Застосування ситуаційного методу в навчальному 
процесі передбачає проведення дискусій, метою 
яких є з'ясування щонайменше таких питань:

• Що спричинило до появи проблемної ситуації?
• Хто винен у ситуації, що склалася?
• Які причини поведінки індивіда або організації?
• Як найкраще вирішити проблему?

Обговорення та аналіз ситуативних прикладів 
органічно доповнює і посилює лекційний матеріал, 
зосереджуючи увагу студентів на його ключових 
моментах.



СИТУАЦІЙНИЙ ПРИКЛАД (вправа, кейс) – це 
виклад в оповідальній формі певних фактів про 
конкретну ситуацію, що склалася за певних умов 
в реальному житті.
Основною характеристикою кейсу є:

• реалістичність,
• зв'язок із життям,
• правдивість подій, що описуються.

Головною метою використання кейсів є розвиток 
у студента навичок рішення комплексних 
проблем на базі теоретичних знань, отриманих в 
аудиторії. 



Використання ситуативного методу
в навчальному процесі дозволяє:

• застерегти студентів від поспішних висновків 
щодо поведінки окремих осіб або груп людей у 
конкретній ситуації, необґрунтованої оцінки 
діяльності організацій та установ;

• застерегти учасників дискусії від пошуку єдиного 
«найкращого рішення»;

• наочно продемонструвати, як по-різному 
сприймають одну й ту ж ситуацію люди навіть з 
однаковим рівнем підготовки;

• залучити студентів до обговорення проблем;
• підкреслити цінність практичного мислення.



Види кейсів
Найчастіше, кейси розробляються для:

• дискусії, обговорення важливих проблем
• когнітивної (пізнавальної) «прогулянки»
• пошуку відповідей на поставлені запитання.

Головне правило написання справи ...
«Перш ніж починати розробляти кейс, слід чітко 
визначитись з його видом».



Обсяг кожного з ситуаційних прикладів або вправ 
(кейсів), що використовуються в навчальному 
процесі, може бути різним.

Часом вони можуть бути досить великими, з 
докладним описом ситуації – нинішньої або тієї, що 
стосується минулого, а також додатками,

а інколи – зовсім малими, зі стислим викладом подій.

Але мета у них спільна – спонукати студентів 
робити висновки з набору фактів про конкретну 
ситуацію і на їх основі приймати необхідне рішення.



Як базовий, алгоритм написання ситуаційного 
прикладу можна запропонувати такий: 

• Виникнення ідеї.
• Розроблення структури кейсу, визначення його 

виду та навчальної мети.
• Збір матеріалів, систематизація та обробка 

інформації і даних.
• Написання чорнового варіанту. 
• Апробація кейсу, уточнення інформації (даних) 

та коригування змісту.
• Написання методичних рекомендацій (у разі, 

якщо кейсом будуть користуватися інші 
викладачі).



Джерела матеріалів для розроблення кейсів:

• життєві ситуації, чужий або особистий досвід,
• художня та публіцистична література,
• статистична інформація,
• засоби масової інформації,
• ресурси Інтернет,
• мережні сервіси Web 2.0: соціальні мережі, 

платформи для блогів («Живий журнал»), відео-
хостинги (YouTube).



Написання ситуаційного прикладу – справа 
трудомістка.

По суті – це штучне виробництво, яке потребує, 
окрім часу, необхідну інформацію, знання 
матеріалу, наявності певних письменницьких 
навичок та ще й творчого натхнення.

Лише за таких умов звичайна інформація може 
перетворитися на ситуаційний приклад 
належної якості, який з успіхом виконає місію 
містка від теорії до практики. 



Яку роль відіграє викладач?

Під час аудиторної роботи з ситуаційними 
прикладами викладач:

• спрямовує обговорення в потрібне русло,
• стимулює аудиторію до обміну даними та 

думками щодо ситуаційного прикладу,
• залучає студентів до дискусії,
• виступає «адвокатом диявола»,
• сприяє розуміння студентами теоретичного 

матеріалу.



Як ефективно працювати над кейсами?
Для роботи з кейсами потрібна певна підготовка:

• приділяйте достатньо часу для роботи з кейсом,
• читайте кожен кейс щонайменше двічі,
• концентруйте увагу на ключових моментах 

кожного ситуаційного прикладу.
• не забувайте, що у кейсів можуть бути додатки, 
• встановлюйте відповідні часові рамки,
• для аналізу кейсу та пошуку рішення 

використовуйте ваші практичні знання.



Кейс «Проблема 
ліквідації ШПУ» був 
розроблений на 
основі інформації, 
взятої із ЗМІ.

Використовувався
в ДНУ ім. О. Гончара 
та Центрально-
Європейському ун-ті
(м. Будапешт, 
Угорщина).

Авторський збірник ситуаційних прикладів

Збірник містить 18 кейсів з розроблення державної 
політики України, СРСР, США та Великої Британії.  



Поради щодо виконання письмових завдань

Письмовий аналіз є важливою частиною  
аналізу ситуативних прикладів.
Формат письмового аналізу може бути різним, 
але наведені нижче рекомендації можуть вам 
стати в нагоді під час виконання письмового 
завдання.

• Аналізуйте. Уникайте лише повторення фактів, 
викладених у ситуаційному прикладі. Аналізуйте 
зміст кейсу і питання до нього й логічно будуйте 
свої рекомендації.



• Використовуйте рубрики. Рубрикація тексту 
вашої письмової роботи (наприклад, «Основні 
гравці», «Вигоди», «Витрати») допоможе читачеві 
зрозуміти логіку вашого аналізу та доцільність 
наданих рекомендацій.

• Обговорюйте альтернативи. Яке б завдання 
ви не виконували, дотримуйтесь класичної схеми:
1) визначення альтернативи;
2) оцінювання кожної альтернативи;
3) вибір найоптимальнішої з них. 



• Використовуйте тематичні розділи.
Назви розділів аналізу (наприклад, «Проблема», 
«Критерії оцінки», «Альтернативи», 
«Рекомендації») полегшать оцінювання вашої 
аналітичної роботи. 

• Будьте точними в наданні рекомендацій. 
Розробіть конкретні рекомендації та впевніться, 
що вони добре підкріплені попереднім аналізом. 
Уникайте узагальнень, кліше та амбіційних заяв.
Пам'ятайте, що з метою перевірки 
обґрунтованості ваших аргументів на користь 
запропонованих рекомендацій вам можуть бути 
поставлені будь-які запитання. 



• Не забувайте про імплементацію. Часто 
хороші аналітичні роботи отримують погані оцінки 
через те, що вони не містять інформації щодо 
імплементації рекомендацій.

Аналіз лише виграє, якщо ви запропонуєте шляхи 
втілення рекомендацій у життя.

• Чітко викладіть ваші припущення. Ситуаційні 
приклади не є завершеними «витворами 
мистецтва», тобто вони часто не містять повної 
вичерпної інформації. 
Тому слід чітко викласти будь-які припущення, які 
ви зробили в процесі аналізу. 



Поради щодо роботи в команді
Застосовуючи метод ситуаційного навчання, 
викладачі досить часто вибирають навчальну 
стратегію, яка передбачає роботу в малих групах. 

Якщо ви є членом групи з аналізу ситуаційної 
вправи, пам'ятайте, що ваша діяльність тісно 
пов'язана з діяльністю інших членів групи.

Наведені нижче рекомендації допоможуть вам 
бути ефективним членом команди.



1. Упевніться в справедливості розподілу праці. 
Оскільки часто досить важко оцінити загальний обсяг 
роботи над ситуаційним прикладом, групі не завжди 
легко вирішити, як рівномірно розподілити робоче 
навантаження.
Для того щоб пересвідчитися в справедливості 
розподілення навантаження між членами команди, 
спробуйте розбити ситуаційний приклад (звичайно, 
зважаючи на його обсяг і складність) на окремі 
частини, які мають бути проаналізовані.
Усі члени команди повинні прочитати і проаналізувати 
весь кейс, але кожен член групи має безпосередньо 
відповідати за певний важливий аспект аналізу.
Кожен з членів команди також має бути готовим до 
написання своєї частини аналітичної роботи, а за 
необхідності – до її усної презентації в аудиторії.



2. Спілкуйтеся з членами команди. Це особливо 
важливо тоді, коли у вас виникають проблеми з 
аналізом дорученої вам частини кейсу. 
Оскільки члени групи залежать один від одного, 
дуже важливо, щоб їх спілкування мало відкритий 
та відвертий характер. 
Обговорення проблем усіма членами групи є 
важливим також у разі, якщо хто-небудь не 
зможе виконати свою частину аналізу або 
наполягатиме на домінуванні своїх поглядів у 
доповіді команди.
 



3. Працюйте командою. Оскільки продукт 
командної роботи повинен репрезентувати 
об'єднані зусилля всіх її членів, до роботи над 
частинами аналізу повинні бути залучені всі члени 
групи.

1. Курс аналізу політики в поєднанні з методом 
ситуаційного аналізу надає можливість 
розглянути всі аспекти проблеми, що склалася, а 
також виробити здатність до поєднання різних 
функціональних сфер, контролюючи ситуацію в 
цілому. 



4. Плануйте і структуруйте збори групи. 
Командна робота над ситуаційним прикладом 
вимагає позааудиторних зборів групи.

1. Одразу ж після створення групи слід 
призначити зручний для всіх час проведення 
регулярних зборів.

2. Важливо вчасно приходити на збори групи й не 
затягувати їх.

3. Можна запланувати декілька коротких 
зустрічей групи і завершальні збори 
безпосередньо перед днем презентації 
результатів командної роботи.



Тренінги



Тренінг сьогодні став найпоширенішою 
інтерактивною технологією серед методів ігрового 
навчання, предметом яких є професійна взаємодія.
Основна мета – формування міжособистісної 
складової майбутньої професійної діяльності 
шляхом розвитку психодинамічних властивостей 
людини і формування її емоцій, інтелекту, 
метакомпетентностей.
На тренінгу реалізуються такі завдання:

• практичне застосування знань, умінь і навичок 
професійної взаємодії;

• відкриття, усвідомлення і демонстрація 
поведінкових моделей, підходів, індивідуального 
стилю комунікації тощо.



В процесі тренінгу у його учасників 
формуються найбільш продуктивні прийоми і 
способи взаємодії, засновані на індивідуальних 
особливостях людини а її комунікативної 
компетентності.

Висока освітня результативність тренінгу 
визначається також тим, що тренінг, будучи 
побудованим на моделюванні реальних 
професійних ситуацій, вимагає від його 
учасників активного залучення в процес 
спілкування і мобілізації інтелектуального та 
аналітичного потенціалу.
 
 



В процесі тренінгу у його учасників 
формуються найбільш продуктивні прийоми і 
способи взаємодії, засновані на індивідуальних 
особливостях людини а її комунікативної 
компетентності.

При використанні різноманітних інтерактивних 
технологій в процесі тренінгу зазвичай 
передбачається зіткнення учасників з 
релевантними ситуаціями, що виникають в їх 
реальній професійній діяльності, які не можуть 
бути вирішені за допомогою використання 
стандартних, традиційно застосовуваних 
технік і тактик поведінки. 
 



Занурення в релевантну ситуацію є 
важливим для пошуку оптимальних шляхів 
вирішення ситуацій, вироблення ефективного 
сценарію ділової взаємодії, підбору вербального і 
невербального репертуару, що знімає агресію і 
залучає партнера в доброзичливе співробітництво.

Суттєва особливість тренінгу – він дозволяє 
«програвати» процес взаємодії людей під час 
пошуку і втілення в практику прийнятих рішень, 
обраних дій і вчинків. 

Ефект тренінгу обумовлений також створенням 
особливої навчальної та експериментальної 
обстановки.
 



Для навчання та розвитку компетентностей в 
сучасному тренінгу використовуються практично 
всі інтенсивні технології, а саме:

• інформація, повідомлення, міні-лекція;
• структурована і керована дискусія;
•мозковий штурм, синектика;
• розбір кейса і кейс-стаді;
• рольова гра і «розігрування» ситуацій в ролях;
• комунікативні завдання і вправи;
• презентації та самопрезентації;
• аналітичні вправи;
• ігри-симуляції, імітаційні ігри;
•фрагменти ділових ігор;
• відеодемонстрації та відеоаналіз поведінки учасників 
навчання.
 



Зазвичай на тренінгу використовується 
трирівнева модель навчання:
набуття -> демонстрація -> застосування

В рамках кожного елемента зазначеної моделі 
використовуються перераховані вище методи:

• для набуття знань в тренінгу використовуються 
інформація, міні-лекція, повідомлення, книги;

• демонстрації – рольові ігри, кейси і кейс-стаді, 
відеофільми;

• застосування – рольові, ділові ігри, моделювання. 
Найчастіше в реальній практиці викладачі ігнорують 
третю частину навчання, однак це призводить до 
зниження його ефективності. 
 



Навчання на базі
електронного навчального середовища 



Створення дистанційного курсу – складний 
процес, який вимагає високоякісної роботи 
спеціалістів у команді, до якої обов’язково входять 
експерт з відповідного предмета і методист.
Основні завдання, за які відповідає методист:

• аналіз цільової аудиторії;
• аналіз компетенцій та очікуваних результатів 

навчання;
• аналіз і структурування начальних матеріалів;
• вибір і створення засобів навчання;
• визначення методів навчальної роботи;
• розроблення методів та засобів оцінки;
• надання методичної допомоги авторам текстів;
• аналіз і методичне редагування готових матеріалів;
• оцінка навчальної ефективності.



Типова команда розробників 
дистанційного курсу складається
з 5-ти осіб:

1. Керівник проекту.
2. Розробники навчальних матеріалів.
3. Методист.
4. Розробник інтерфейсу.
5. Програміст.



Дистанційний курс – комплекс навчально-
методичних матеріалів та освітніх послуг, 
створених у електронному (віртуальному) 
навчальному середовищі (ЕНС) для організації 
дистанційного навчання на основі інформаційних і 
комунікаційних технологій за моделлю 
дистанційного навчання.
Основними елементами дистанційного курсу є:

• система навчально-методичних матеріалів;
• система освітніх послуг.

Вони поділяються за формою та змістом.



Система навчально-методичних матеріалів 
включає за формою:

• структуровані електронні інтерактивні навчальні 
матеріали, що розміщені в ЕНС;

• друковані матеріали:
• навчальний посібник, опорний конспект або/та 

робочий зошит;
• методичні рекомендації для слухачів та 

викладачів;
• додаткові навчальні засоби та носії навчальної 

інформації (компакт-диски тощо).



Такий вигляд має текст
сучасного навчального посібника 



Система навчально-методичних матеріалів 
включає за змістом:

• методичні розробки викладача для супроводу 
навчання з посібником, конспектом, робочим 
зошитом (найтиповіші бар’єри під час роботи з 
теоретичним матеріалом та коментарі і поради 
щодо їх подолання);

• методичні розробки викладача для студентів з 
коментарями до характерних ситуацій у всіх 
формах навчального процесу (робота з 
рекомендованим теоретичним матеріалом тощо). 



Система освітніх послуг включає:
• доставку студенту навчальних матеріалів;
• забезпечення необхідної адаптації на початку 

навчання і мотивації впродовж всього процесу, 
а також інтерактивної взаємодії слухачів і 
викладача;

• організацію самостійної роботи студента;
• самооцінювання та контроль знань, умінь та 

навичок студентів перед навчанням, у процесі 
та в кінці навчання;

• технічну підтримку дистанційного навчання. 



Дистанційний курс повинен мати структуру, 
яка сприятиме створенню умов для навчання.

Ця структура має враховувати звичайний 
життєвий цикл людини.
З огляду на це, найбільш доцільним є тижневий 
цикл, у межах якого кожна людина планує час 
для роботи, відпочинку, господарських справ. 
хобі, самовдосконалення (самоосвіти).

Таку можливість надає електронне навчальне 
середовище, де крім базового теоретичного 
матеріалу можна формувати додаткові навчальні 
маршрути з урахуванням можливостей студента.

 



Microsoft Office 365
для навчальних закладів



 Google for Education (для освіти)



 Навчальна платформа MOODLE

Moodle – безкоштовна онлайн-система управління навчальними 
закладами, яка надає педагогам змогу створити свій власний веб-
сайт, наповнений динамічними курсами, які поглиблюють навчання 
будь-коли та будь-де. 



 Система дистанційного навчання «Прометей»

Прометей – на веб-сторінці Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України. 



Дистанційний курс, розміщений в електонному 
навчальному середовищі забезпечує:

• управління навчальним процесом та 
адміністрування;

• надання знань шляхом вивчення теоретичного 
матеріалу;

• самоконтроль;
• закріплення матеріалу;
• формування навичок і вмінь на основі отриманих 

знань;
• спільну діяльність студентів у малих групах;
• синхронне та асинхронне спілкування;
• контроль за засвоєнням теоретичного матеріалу;
• виконання практичних завдань та їх контроль.



ТЕМА 3
Тестові технології та їх застосування

в навчальному процесі



Поняття тестування



Тести з’явилися як оптимізовані 
випробування або засоби педагогічного 
контролю з метою кількісного вимірювання 
якостей людини.
Наука про техніку педагогічних вимірювань за 
допомогою тестів називається тестологією.
Тест – стандартизоване завдання, призначене 
для вимірювання в порівнянних величинах 
індивідуально-психологічних якостей особи, а 
також знань, умінь та навичок.
 



Педагогічна діагностика – теорія і практика 
оцінювання та вимірювання досягнень людини як 
результату системного навчання.

Тестування – один із методів педагогічної 
діагностики.
Ознаки (складові) тестування:

• інструментом вимірювання є тест, складений 
з тестових завдань;

•процедурою вимірювання є тестування;
•методом оцінювання є шкалювання. 



Переваги тестування:
• можливість здійснювати масові вимірювання;
• однаковість вимог по всій країні;
• об’єктивність, високий ступінь операціоналізації. 

Недоліки тестування:
• складність застосування в соціальних науках;
• можливість угадування. 



Рівні засвоєння знань тестових завдань
Пізнавальна сфера кожного тестового завдання 
описує знання та інтелектуальні здібності студентів. 
Класифікація пізнавальної сфери включає в себе
6 рівнів (за таксономічною класифікацією Б. Блума), 
які розміщені відповідно до критерію складності:

1. Знання.
2. Розуміння знань.
3. Застосування знань.
4. Аналіз.
5. Синтез.
6. Оцінювання.

вищий
когнітивний рівень



Тестові завдання мають супроводжуватись 
інформацією щодо рівня засвоєння знань, 
який перевіряється. 

У підсумкових тестах частка тестових 
завдань 3-го і вищих когнітивних 
рівнів має становити щонайменше 50% від 
загального обсягу.



Технологічний цикл
розроблення тестових завдань



1. Розроблення тестових завдань:
• Для чого оцінюємо?
• Що вимірюємо?
• Чим вимірюємо?
• В яких одиницях?

2. Валідизація тестових завдань.



3. Аналіз тестових завдань:
• складність тестових завдань (= відсотку 

слухачів, які відповіли правильно: якщо 
менше, ніж 30%, то тестове завдання є надто 
складним, якщо більше, ніж 85% – легким); 

• визначення індексу складності (різниця 
між складністю тестового завдання для 
сильної групи слухачів і слабкої групи).

4. Створення банку уніфікованих 
тестових завдань.



Класифікація тестів
за видом тестового завдання



Формати
закритих тестових завдань



ФОРМАТ А
одна правильна відповідь

Складається:
• з умови завдання (ситуаційне завдання);
• ввідного запитання;
• 3 – 5 варіантів відповідей, 1 з яких – правильна.

Приклад
Хто з науковців вперше запропонував системний 
підхід до вивчення сфери політики?
а) Чарльз Ліндблом.
б) Гарольд Ласвел.
в) Джеймс Б'юкенен.
г) Девід Істон.



ФОРМАТ А: рівень складності 4 «аналіз»
Що стало поштовхом до появи документа, уривок з 
якого наведено: «Бюро української парламентської 
групи надіслало телеграму: «Рідна українська 
просвіта найміцніша підвалина української 
автономії. Нехай же ширяться по всій Україні 
просвітні товариства, стаючи джерелом освіти й 
свідомості для рідного народу. Вітаємо київську 
«Просвіту», вітаємо нове культурне життя 
України...»? 

a) революційні події в Росії (1905 – 1907 рр.);
b) упровадження загального виборчого права для 

чоловіків в Австро-Угорщині (1907 р.)
c) реалізація реформи П. Столипіна (1906 – 1911 рр.);
d) судовий процес у «справі Бейліса» (1913 р.) 



ФОРМАТ N
визначена кількість правильних відповідей

Складається:
• з умови завдання (ситуаційне завдання);
• ввідного запитання;
• до 30 варіантів відповідей, з яких N 

(наприклад, 2, 3, чи 4) правильних.



Приклад ФОРМАТУ N
Поміж яких трьох релігій (за літописною легендою) 

вибирав великий князь київський Володимир 
Святославич, здійснюючи в 988 р. релігійну 
реформу?
а) християнства;
б) індуїзму;
в) буддизму;
г) ісламу;
д) даосизму;
ж) іудаїзму;
з) конфуціанства.



ФОРМАТ TF
встановлення правильності / неправильності 

твердження
Складається:

• із загальної умови;
• твердження, правильність чи неправильність 

якого треба встановити.
Приклад

Чи згідні Ви з наведеним нижче твердженням?
«Державна політика – це те, що уряд вирішив робити 

або не робити».
а) так
б) ні



ФОРМАТ Х
(кількість правильних відповідей
 студенту заздалегідь не відома)

Складається:
• з умови завдання (ситуаційне завдання);
• ввідного запитання.
• з будь-якої кількості правильних відповідей, 

але їх точно більше, ніж одна.



Приклад ФОРМАТУ Х
Відомо, що процес аналізу політики складається 
з низки етапів, які необхідно пройти, щоб 
досягти бажаного результату. Які це етапи?

• формулювання проблеми;
• визначення критеріїв оцінки;
• оцінювання політики;
• вибір альтернативних варіантів;
• моніторинг політики;
• оцінка альтернативних варіантів;
• розроблення рекомендацій;
• установлення порядку денного;
• презентація рекомендацій;
• упровадження політики.



Аналітичний метод:
• визначення належності тестового завдання до 

певного рівня засвоєння знань;
• визначення точності змісту;
• визначення технічних якостей;
• отримання інформації від екзаменованих
• аналіз дистракторів.

Процедура валідизації:
• члени експертного комітету дають відповіді на 

тестові завдання в реальному режимі тестування;
• апробація тестових завдань за допомогою 

студентів.  



ФОРМАТ С
встановлення послідовності подій

Складається:
• з умови завдання;
• ввідного запитання;
• переліку подій (наприклад, історичних), 
послідовність яких треба встановити.



Приклад ФОРМАТУ С
Розташуйте події в хронологічній послідовності.
В колонці справа цифрі 1 має відповідати вибрана 

Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – 
третя, цифрі 4 – четверта.

Установіть послідовність хвиль розширення ЄС.
а) вступ Болгарії, Румунії 3
б) вступ Хорватії 4
в) вступ Великої Британії, Ірландії, Данії 1
г) вступ Австрії, Швеції, Фінляндії 2



ФОРМАТ B
підбір логічних пар

Складається:
• із спільної інструкції;
• поняття, терміну, явища, особи тощо, до якого 

добирається дефініція або логічна пара.
• 4 – 8 варіантів відповідей (часто це дефініції), 

яких має бути на один більше;



Приклад ФОРМАТУ С
Установіть відповідність між діячем і сферою його 

діяльності.
1. І. Мечников  А. історія
2. С. Васильківський  Б. музика
3. Д. Яворницький  В. живопис
4. М. Кропивницький  Г. театр
Д. медицина

А Б В Г Д
1 Х
2 Х
3 Х
4 Х



Приклад ФОРМАТУ С
Підберіть правильне визначення.

1. Систематичне пояснення прийняття певного 
напряму державної політики. 

Аналіз
політики

2. Систематична й точна перевірка альтернатив 
досягнення суспільних цілей.

3. Розроблення та реалізація різноманітних 
напрямків державної політики.

4. Розроблення пропозицій щодо прийнятних 
напрямів діяльності або альтернатив, які 
стосуються суспільних проблем.

Позначте правильну відповідь
1 2 3 4



За даними досліджень / валідизації:

• найбільш ефективними серед названих 
форматів є формати А та N, оскільки вони 
дозволяють перевіряти 1-й, 2-й, 3-й та інколи 4
-й рівні засвоєння знань, і можуть визначати 
як правильні / неправильні відповіді, так і 
кращі / гірші відповіді.

• Формат Х дозволяє визначати лише 
правильні / неправильні відповіді (переважно 
1-й рівень засвоєння знань). 



За даними досліджень / валідизації:
• Форматом TF можна перевіряти ставлення 

студентів до наведених тверджень або 
ситуацій, однак через те, що вірогідність 
угадування правильної відповіді становить 
50%, формат TF краще використовувати не у 
складі підсумкових тестів, а для самостійної 
підготовки. 
Під час роботи з форматом TF бажано дати 
студентам завдання пояснити, чому вони 
обирали саме таку відповідь, що перетворює 
цей формат у частково відкритий. 



Технічні вимоги
до створення тестових завдань



1. Кожне тестове завдання повинно оцінювати 
досягнення студентом важливої та суттєвої 
освітньої цілі.

2. Кожне тестове завдання повинно перевіряти 
вміння студентів застосовувати отримані 
знання, а не змушувати його пригадувати 
якийсь ізольований факт.

3. Тестове завдання повинно бути побудоване 
так, щоб на нього можна було відповісти 
навіть не бачачи варіантів відповідей.



4. В умові тестового завдання повинно 
міститися чітко сформульоване завдання. 
Умова повинна містити максимум 
інформації, а варіанти відповіді – мінімум.

5. Всі дистрактори (неправильні варіанти 
відповіді) тестового завдання повинні бути 
вірогідними, правдоподібними, гомогенними 
та однакової довжини з правильною 
відповіддю.

6. Інформація, що міститься в одному 
текстовому завданні, не повинна давати 
відповідь на інше тестове завдання.



7. Для розроблення тестових завдань не слід 
використовувати фразу «все з вищесказаного» 
або «нічого з вищесказаного» як правильну 
відповідь чи дистрактор.

8. Умова тестового завдання повинна бути 
сформульована позитивно, тобто не 
містити фраз на кшталт «обрати неправильну 
відповідь» або «що з нижченаведеного є 
правильним» тощо.



9. Тестові завдання різних форматів (А, Х та ін.) 
мають бути згруповані в блоки, кожен з 
яких повинен починатися з чіткої інструкції. 
Інструкція визначає формат та завдання, 
що стоїть перед студентом.

10.Система знаків для нумерації тестових 
завдань та позначення варіантів відповідей 
має бути уніфікованою.



Технічні тестові дефекти – це недоліки в 
тестових завданнях, які погіршують його 
вимірювальні якості та можуть надавати 
перевагу певним студентам незалежно від 
їх академічних досягнень.

Тестові дефекти, як правило, пов’язані не 
зі змістом тестових завдань, а з їх 
формулюванням та побудовою.



Існують дві групи технічних дефектів:
1. Дефекти, які надають перевагу досвідченим 

у тестуванні студентам та полегшують виконання 
тестового завдання:

• граматичні та логічні підказки (один чи більше 
дистракторів не відповідає умові тестового 
завдання);

• наявність абсолютних термінів (використання 
у варіантах відповідей таких термінів, як 
«завжди» або «ніколи»);

• найдовша і найбільш детальна правильна 
відповідь;



• повтор слів з умови завдання у варіантах 
відповіді;

• наявність дистракторів, які виключають один 
одного;

• використання прикладів з підручника чи 
лекції для складання тестових завдань; 

• ситуація, коли одне тестове завдання є 
підказкою для правильної відповіді на інше.



2. Дефекти, що надмірно ускладнюють 
тестові завдання:

• довгі, складні, подвійні відповіді;
• безсистемність наведення даних (не в 

єдиному форматі, не в порядку зростання);
• розпливчасті терміни;
• стилістична неоднорідність або 
негомогенність варіантів відповідей;

• надмірна складність умови.



Валідизація
тестових завдань



Результати тесту можуть бути корисними лише 
тоді, коли вони валідні та надійні.
Валідність – це доцільність, значимість і корисність 
певних висновків, зроблених за результатами 
тестування.

Валідизація тесту – це процес збору доказів для 
обґрунтування зроблених висновків. Для ліцензійних 
і сертифікаційних іспитів основний акцент робиться 
на доказах валідності вимірюваних результатів.

Надійність – це стійкість результатів. Якщо 
результати тестування нестійкі, то висновки, 
зроблені на підставі цих результатів, є ненадійними.



Надійність також включає точність результатів, 
тобто їх безпомилковість. 
Успішність екзаменованого може коливатися під 
час різних тестувань з причин, що не пов’язані з 
метою вимірювання: краща підготовка, більше або 
менше нервування, більше або менша втома.
Такі коливання називаються похибками, що 
знижують надійність результатів тестування. 
З огляду на це, необхідно виявити основні 
причини похибок вимірювання, вирахувати їх 
величину та вплив на надійність. 



Фальсифікація 
Фальсифікація на екзамені переважно асоціюється зі 
списуванням, проте в контексті атестаційних іспитів 
вона може набути таких форм:

•подання підроблених посвідчень чи неправдивої 
інформації;

•використання підставної особи для складання іспиту;
•користування шпаргалками під час складання іспиту;
•списування;
•несанкціонований доступ до конфіденційних 
екзаменаційних матеріалів.
З цих форм дві останні зустрічаються найчастіше.



Відкриті 
тестові завдання



Відкриті тестові завдання
Це один із типів тестових завдань, виконання яких 
передбачає:

• створення учасником тестування короткої або 
розгорнутої відповіді;

• дотримання учасником тестування визначених в 
умові завдання правил щодо обсягу, змісту та ін.;

• запис учасником тестування своєї відповіді у 
відведеному для цього місці (наприклад, у бланку).
Обсяг відповіді на відкриті тестові завдання 
варіюється від одного знака, числа, слова, 
словосполучення чи фрази до цілого зв’язного 
тексту у вигляді твору, есе, статті, документа тощо. 



Тести з відкритими тестовими завданнями:
• Завдання з пропусками.
• Завдання на доповнення.
• Завдання з короткою відповіддю.

• Завдання з розгорнутою відповіддю.
У таких тестах відповіді до тестових завдань не 
надаються ані особі, яка тестується, ані особі, яка 
їх перевіряє, тобто це тестові завдання з вільною 
формою відповіді. 



Завдання з пропусками
•Вставте пропущений розділовий знак.
•Вставте пропущену букву в подані слова.

Завдання на доповнення
•Допишіть прізвище письменників, яких не вистачає в 
логічному ряду: М.Рильський, М.Зеров, П.Филипович, …

•Продовжте фразу: Головний мотив твору називають … 

Завдання з короткою відповіддю
• Запишіть форму орудного відмінка іменника МОЛОДЬ.
•Визначте стиль поданого тексту.



Завдання з розгорнутою відповіддю.
Завдання складається з основи та передбачає 
створення учасником тестування власного 
аргументованого висловлення на задану тему 
в бланку відповідей. 
Можлива структура:

• Теза
• Аргументи 
• Приклад (и)
• Висновок



Поради розробникам відкритих тестових завдань:
• використовуйте такі завдання тільки в тих 

випадках, де оцінка іншими, більш об'єктивними 
способами, не може бути застосована;

• переконайтеся, що завдання співвідноситься з 
цілями навчання;

• для завдань з обмеженим обсягом чітко задайте 
обсяг і елементи змісту.

• для завдань з вільним обсягом дайте чіткі 
рекомендації щодо виконання та оформлення, а 
також мінімальні вимоги до змісту;

• встановіть час виконання.
 



Практичні поради
учасникам тестування



Для того щоб упевнено впоратися з підсумковим 
тестуванням, радимо дотримуватись певних 
правил:

1. Перш ніж почати відповідати на конкретне тестове 
завдання, необхідно уважно його прочитати з 
тим, щоб правильно зрозуміти його зміст.
Через поспіх ви можете зрозуміти умови тестового 
завдання за «першими словами» і добудовувати 
його кінцівку самостійно. 

1. Через це можна зробити прикрі помилки в 
найлегших тестових завданнях.



2. Слід спланувати середній час на кожне тестове 
завдання у такий спосіб, щоб за дві третини 
(максимум три чверті) відведеного на тестування 
часу пройти всі завдання «по першому колу».
Тоді ви встигнете набрати максимум балів на 
легких для вас завданнях, а потім зможете 
подумати й добрати щось на більш складних, які 
вам спочатку довелося пропустити (така порада не 
стосується комп'ютерних тестів, у яких часто не 
можна повертатися до попередніх завдань далі, 
ніж на один крок).  



3. Під час виконання тестових завдань слід 
покладатися лише на власні знання та інтуїцію.

4. Не радимо вам підглядати в роботу сусіда, або 
скликати невеличкі «наради» з обговорення 
варіантів відповідей.

1. По-перше, така поведінка є серйозним 
порушенням правил тестування.

2. По-друге, досвід проведення тестувань 
переконливо свідчить, що практика колективних 
рішень тестових завдань у переважній більшості 
випадків призводить лише до перенесення 
помилок з однієї роботи до іншої.  



4. Не радимо залишати тестові завдання без 
відповідей.

1. Якщо ви не впевнені у виборі відповіді, але 
інтуїтивно можете віддати перевагу якійсь відповіді 
перед іншими, то інтуїції варто довіритись.

2. Якщо кілька відповідей (1 – 2) із чотирьох або 
п'яти варіантів здаються вам зовсім неправильними, 
а інші – правильними з приблизно однаковою 
імовірністю, то в цьому випадку правильним 
рішенням буде не пропускати це завдання, а 
намагатися вибрати відповідь із інших.

3. «Негативне знання» (про те, яка відповідь є 
неправильною) – це теж знання, і нерозумно 
відмовлятися від його використання.



5. У разі проведення тестування в електронному  
навчальному середовищі слухачу варто 
звернути увагу на ряд його особливостей:

1. тестування проводиться в комп’ютерному класі, 
а не у звичній навчальній аудиторії, що часто є 
додатковим стресовим фактором для слухачів;

2. програмне забезпечення систем дистанційного 
навчання дозволяє викладачу чітко обмежити 
загальний час, відведений на тестування (як 
правило, не більше, ніж 60 секунд на кожне 
тестове завдання), після чого тестування  
припиняється шляхом блокування програми;

3.  



5. У разі проведення тестування в електронному  
навчальному середовищі слухачу варто 
звернути увагу на ряд його особливостей:

1. тестування проводиться в комп’ютерному класі, 
а не у звичній навчальній аудиторії, що часто є 
додатковим стресовим фактором для слухачів;

2. програмне забезпечення систем дистанційного 
навчання дозволяє викладачу чітко обмежити 
загальний час, відведений на тестування (як 
правило, не більше, ніж 60 секунд на кожне 
тестове завдання), після чого тестування  
припиняється шляхом блокування програми;

3.  



1. жорсткий ліміт часу, а також те, що в кожен 
даний момент на екрані комп’ютера кожного 
слухача відображається певне тестове завдання, 
значно обмежує можливості слухача до 
використання традиційних джерел «допомоги» 
(підглядування, використання шпаргалок, 
консультування з колегами тощо);

2. після завершення слухачем тестування (слухач 
натискає курсором на кнопку «завершити 
завдання») на екрані одразу з'являється 
інформація про набрану кількість балів, що 
усуває суб’єктивний фактор під час перевірки 
тестових завдань викладачем.

3.  



Дякую за увагу!


