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АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 
ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ 

ДО ІНТЕРНЕТ-ТЕСТУВАННЯ
Автоматизований контроль знань і умінь студентів 

характеризується як один з можливих варіантів їх 
підготовки до Інтернет-тестування. Розкриваються перева-
ги застосування автоматизованого контролю знань і умінь 
в освітньому процесі вузу. Описуються основні форми те-

стових завдань. Розглядається автоматизований контроль 
знань і умінь студентів на основі використання поперед-
нього, поточного, рубіжного та підсумкового контролю в 
рамках курсу «Сучасні технічні засоби навчання». Стисло 
характеризується програма даного курсу. Описуються 
особливості автоматизованого контролю знань і умінь 
студентів з курсу «Сучасні технічні засоби навчання». 
Наводяться приклади тестових завдань різних типів, пропо-
нованих студентам для проведення підсумкового контролю 
знань і умінь з курсу «Сучасні технічні засоби навчання» на 
основі використання програми MyTestX.

Ключові слова. Автоматизований контроль, тестові за-
вдання, студент.
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AUTOMATED CONTROL OF STUDENTS’ KNOWLEDGE 
AND SKILLS AS A CONDITION OF PREPARATION 

FOR INTERNET TESTING
Automated control of students’ knowledge and skills is 

characterized as one of the possible options to prepare them for 
Internet testing. The advantages of using the automated con-
trol of knowledge and skills in the educational process of the 
university are disclosed. The basic forms of the test tasks are 
described. It is dealt with the automated control of students’ 
knowledge and skills through the use of prior, current, bound-
ary and fi nal control in the course “Modern means of training”. 
It is characterized in short the program of the course. The fea-
tures of the automated control of students’ knowledge and skills 
are described in the course “Modern means of training.” The 
examples of different types of tests offered to students for fi nal 
control of knowledge and skills on the course “Modern means 
of training” based on the use of the program MyTestX.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
НОВОГО ТИПУ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті розглядаються методичні основи створення навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для сту-
дентів вищих навчальних закладів. Сформульовані сучасні вимоги до навчально-методичного комплексу (адаптивності, 
доступності та мобільності), реалізація яких вимагає переходу до трактування навчально-методичного комплексу як виду 
електронного освітнього ресурсу. У якості платформи для створення комплексу нового типу пропонуються хмарні сервіси 
Google Apps. Як електронний освітній ресурс, навчально-методичний комплекс нового типу має містити інформаційну (на-
вчальні матеріали) та діяльнісну (автономні педагогічні програмні засоби, традиційні хмарні засоби Google Apps, хмарні 
засоби управління навчанням) складові. Комплекс нового типу може бути використаний для інтеграції аудиторної та поза-
аудиторної навчальної діяльності на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного 
та мобільного навчання.

Ключові слова: навчально-методичний комплекс нового типу з фізики, сучасні вимоги до навчально-методичного 
комплексу, електронний освітній ресурс.

таційних дослідженнях Н.Б. Бурдейної, В.Ф. Заболотного, 
Т.М. Точиліної), проте підходи до створення мережних на-
вчальних комплексів з фізики для студентів інженерних спе-
ціальностей не отримали належного висвітлення.

Мета статті. Аналіз методичних основ створення 
навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для 
студентів вищих навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. У відповідності до [3], 
методичними основами створення НМК з фізики у вищих 
навчальних закладах є:

розроблення навчального комплексу має здійснюва-• 
тись на основі принципів навчання, які відображають 
об’єктивні закономірності навчального процесу і вико-
нують роль вихідних постулатів;
навчальний комплекс має бути адаптованим до індивіду-• 
альних рівнів навчально-пізнавальної діяльності, сфор-
мованості умінь до самостійної діяльності, мотиваційної 
сфери студентів;
навчальний комплекс має забезпечувати створення від-• 
повідних психолого-педагогічних умов для самореалі-

Постановка проблеми. Нова парадигма сучасної осві-
ти орієнтує навчальний процес у вищих навчальних закладах 
на створення для студентів можливостей займати активну 
позицію у здобутті знань, на досягнення нових пізнавальних 
орієнтирів в опануванні майбутньою професійною діяль-
ністю. Тому самостійна робота студентів має розглядатися 
як специфічна пізнавальна діяльність, яка поряд з іншими 
формами організації навчального процесу самостійно реалі-
зується самими студентами за запропонованою викладачем 
або за власноруч розробленою програмою, що поглиблює і 
доповнює аудиторні форми навчання.

Аналіз останніх досліджень з вирішення загаль-
ної проблеми та виділення невирішених питань. Така 
діяльність студентів потребує відповідної організації та 
дидактичного забезпечення навчального процесу, зокрема 
розробки навчально-методичного комплексу (НМК) нового 
типу, застосування якого дозволяє принципово перебудува-
ти навчальний процес, трансформувавши його до сучасних 
вимог адаптивності, доступності та мобільності. Принципи 
проектування НМК з фізики для вищої школи широко ви-
світлюються у педагогічних публікаціях (зокрема, у дисер-
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зації і самовизначення студентів, розвитку фізичного 
мислення;
навчальний комплекс має бути варіативним і забезпечу-• 
вати студентам можливість вибору етапів своїх дій з ура-
хуванням індивідуальних можливостей та об’єктивної 
складності завдань з фізики.
Новими вимогами до НМК є такі:

вимога адаптивності передбачає можливість налашту-• 
вання на зовнішні вимоги до курсу: структурування за 
модулями, шкала оцінювання, критерії сформованості 
предметних компетентностей тощо;
вимога доступності передбачає можливість відкрито-• 
го доступу до складових НМК за різними каналами 
зв’язку;
вимога мобільності передбачає можливість налаштуван-• 
ня подання змісту НМК до обраного способу доступу.
Реалізація нових вимог у автоматичний або напівавтома-

тичний спосіб вимагає переходу до трактування НМК як виду 
електронного освітнього ресурсу (ЕОР) [1]. Розгляд НМК як 
ЕОР надає можливість задовольнити усі нові вимоги:

1) вимога адаптивності реалізується через Інтернет-
орієнтовану систему управління навчанням (наприклад, 
Moodle) або через систему засобів хмарних технологій (на-
приклад, Google Apps) [7];

2) вимога доступності реалізується через Інтернет;
3) вимога мобільності реалізується через Інтернет-

пристрої.
Враховуючи, що сучасні версії Moodle набули власти-

востей засобу хмарних технологій та можливості інтеграції 
з Google Apps, надалі розглядатимемо Google Apps як плат-
форму для створення НМК нового типу.

Комплекс нового типу може бути використаний для інте-
грації аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності на 
основі взаємного доповнення технологій традиційного, елек-
тронного, дистанційного та мобільного навчання. При цьо-
му постає важлива проблема підготовки якісних навчально-
методичних матеріалів, які у ньому розміщуватимуться.

Як і будь-який ЕОР, НМК нового типу має містити як 
інформаційну складову (дані), так і діяльнісну (програми). 
До інформаційної відносимо традиційні складові навчально-
методичного комплексу [4; 5]:

1) навчальний посібник. Теоретичний курс пови-
нен мати чітку структуру і складатися з основної та варіа-
тивної частин. Зміст основної частини – основні фізичні 
закони та положення окремого розділу, які передбачені 
освітньо-професійною програмою для даної спеціальнос-
ті. Варіативна частина містить спеціальні додатки, які ви-
світлюють питання, пов’язані з прикладним використанням 
фізичних явищ; особливої уваги слід приділити питанням 
професійної орієнтації;

2) збірник задач. До збірника, структура якого узго-
джується з підручником, входять переважно професійно-
орієнтовані задачі (зокрема, якісні, які розвивають уміння 
технічного застосування теоретичних знань), а також вка-
зівки до розв’язування типових задач. Окремо виділяють 
задачі, для розв’язування яких доцільно скористатися про-
грамними засобами;

3) узгоджені з текстом підручника аудіо- та відеомате-
ріали (або комп’ютерні моделі) для демонстрації фізичних 
явищ, принципів роботи приладів та установок;

4) зразки таблиць для виконання лабораторних робіт, а 
також віртуальні лабораторні роботи;

5) тести для самоперевірки, матеріали для додаткового 
читання.

Діяльнісна складова навчально-методичного комплек-
су нового типу має містити:

1) автономні педагогічні програмні засоби (ППЗ), що 
виконуються на пристрої доступу до НМК (персональний 
комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон тощо);

2) традиційні хмарні засоби Google Apps (Пошта 
Google, Календар Google, Чат Google, Диск (Документи) 
Google та Сайти Google);

3) хмарні ППЗ, інтегровані з Google Apps (віртуальні 
лабораторні роботи, засоби аналізу відео, опрацювання екс-
периментальних даних тощо);

4) хмарні засоби управління навчанням (електронні 
журнали на основі Таблиць Google, розклад занять та кон-
сультацій (Календар Google), засоби дистанційного консуль-
тування на основі соціальних засобів Google).

Навчальні матеріали комплексу мають відповідати тра-
диційним дидактичним вимогам до електронних навчальних 
матеріалів [6]:

науковість навчання (засвоєння навчального матеріалу • 
засобами мережного НМК має будуватися на викорис-
танні сучасних методів наукового пізнання: експеримент, 
порівняння, спостереження, абстрагування, узагальнен-
ня, конкретизація, аналогія, індукція та дедукція, аналіз 
та синтез, моделювання, системний аналіз тощо);
доступність навчання (не допускається надмірна склад-• 
ність та перевантаженість НМК матеріалами для опра-
цювання);
проблемність навчання (навчальна проблемна ситуація, • 
що потребує вирішення, зумовлює підвищення розумо-
вої активності, рівень виконуваності даної дидактичної 
вимоги за допомогою електронного навчального матері-
алу може бути значно вищим, ніж під час застосування 
традиційних підручників і посібників);
наочність навчання (використання мультимедіа елемен-• 
тів забезпечує полісенсорність навчання із залученням 
майже усіх каналів усвідомлення інформації людиною);
свідомість навчання (самостійність і активізація діяльності • 
засобами електронних навчальних матеріалів передбачає 
виконання самостійних дій студентів по виявленню на-
вчальної інформації при чіткому розумінні кінцевих цілей 
та завдань навчальної діяльності. Для підвищення актив-
ності навчання електронні навчальні матеріали мають гене-
рувати різноманітні навчальні ситуації, формулювати різ-
номанітні питання, надавати студенту можливість вибору 
тієї чи іншої траєкторії навчання та керування процесом);
систематичність і послідовність навчання при викорис-• 
танні електронного навчального матеріалу означає забез-
печення послідовного засвоєння студентами відповідної 
системи знань у логічній послідовності.
Методичні вимоги нерозривно пов’язані з дидактични-

ми. До них відносяться, зокрема:
надання студенту різноманітних контролюючих можли-• 
востей;
відповідність компонентів НМК психологічним прин-• 
ципам та вимогам (вікові особливості, активізація пізна-
вальної діяльності).
З зазначеного вище зрозуміло, що структура комплек-

су є формою реалізації його змісту та дидактичних функцій, 
тому варто розглянути, на якому рівні і за рахунок яких спе-
цифічних засобів вони реалізуються. Авторами [2] визначені 
основні функції НМК, а саме:

1. НМК виконує організуючу функцію, оскільки він 
призначений для самостійної роботи студентів. Ця функція 
виявляється у впливі НМК на організацію всього навчально-
виховного процесу. Залежно від результатів самоконтролю 
студент приймає рішення щодо необхідності додаткового 
вивчення навчального матеріалу, допомоги з боку виклада-
ча. Головним фактором при цьому є активізація, оскільки 
використання НМК спрямовує студентів на цілеспрямовану 
пізнавальну діяльність, підвищує інтерес до вивчення фізи-
ки, їх творчу самостійність при засвоєння знань.

2. НМК виконує діагностичну функцію, оскільки забез-
печує для студентів можливості перевірки якості засвоєння 
навчального матеріалу підручника або посібника та корек-
ції одержаних результатів, а також виправлення допущених 
помилок та осмислення їх причин. Діагностування є дуже 
важливим елементом навчального процесу, оскільки безпо-
середньо пов’язане з самоконтролем та самооцінюванням.

3. НМК виконує навчаючу функцію, оскільки суттєво 
розширює функції контролю, який стає органічною части-
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ною навчально-виховного процесу. Індивідуалізується темп 
навчання: більш здібні студенти швидше виконають завдан-
ня, інші будуть вимушені прикласти додаткових зусиль для 
подолання ускладнень.

4. НМК виконує виховну функцію, оскільки перевірка 
знань сприяє їх удосконаленню, забезпечує систематизацію, 
впливає на розвиток пам’яті та мислення.

До розв’язання проблеми створення мережного НМК 
з фізики можна залучити студентів, оскільки формування 
умінь і навичок найкраще відбувається у процесі створен-
ня суспільно-корисної продукції. Якщо традиційно навчан-
ня відбувається шляхом засвоєння інформації, формування 
знань і подальшого здобуття умінь, то даний метод перед-
бачає набуття у процесі навчання конкретних умінь, що ма-
ють суспільно-корисну вартість. Такою суспільно-корисною 
продукцією у нашому випадку є електронні навчальні ма-
теріали. Студенти, співпрацюючи з викладачем, не тільки 
поглиблюють і конкретизують свої знання, але й набувають 
конкретних умінь. Важливо, що при цьому вони створюють 
продукцію, яка має не тільки навчальну цінність для них, 
але й суспільно-корисну цінність, оскільки вона використо-
вується для навчання інших студентів.

Висновки. Отже, навчально-методичний комплекс 
нового типу з фізики необхідний для самостійної роботи 
студентів тому, що він: полегшує розуміння матеріалу, що 
вивчається, за рахунок інших, ніж в друкованій навчальній 
літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, 
дія на слухову і емоційну пам’ять тощо; допускає адаптацію 
відповідно до потреб студента, рівня його підготовки, інте-
лектуальних можливостей і амбіцій; звільняє від громіздких 
обчислень і перетворень, дозволяючи зосередитися на суті 
предмету, розглянути більшу кількість прикладів і розв’язати 
більше завдань; надає можливості для самоперевірки.

Мережний НМК необхідний студенту, оскільки без 
нього він не може отримати більш якісні й різнобічні зна-
ння і уміння з дисципліни. Мережний НМК корисний на 
практичних заняттях у спеціалізованих аудиторіях тому, що 
він дозволяє викладачеві проводити заняття у формі само-
стійної роботи за комп’ютерами (мобільними пристроями), 
залишаючи за собою роль керівника і консультанта. НМК 
нового типу необхідний для викладача, оскільки з ним він 
може надати знання і уміння по своєму предмету, і при цьо-
му витрачати на це менше часу.

У якості напрямів подальших досліджень можна ви-
ділити: обґрунтування вимог до інформаційно-діяльнісного 
навчального сайту на основі Google Apps; розробку моделі 
персонального навчального середовища з фізики для студен-
тів інженерних спеціальностей; розробку засобів автомати-
зації укладання тестових завдань на основі SageMathCloud; 
інтеграцію середовища для 3D-моделювання фізичних про-
цесів та явищ із Google Apps.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НОВОГО ТИПА 

ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

В статье рассматриваются методические основы созда-
ния учебно-методического комплекса нового типа по физике 
для студентов высших учебных заведений. Сформулированы 
современные требования к учебно-методическому комплек-
су (адаптивности, доступности и мобильности), реализация 
которых требует перехода к трактовке учебно-методического 
комплекса как вида электронного образовательного ресур-
са. В качестве платформы для создания комплекса ново-
го типа предлагаются облачные сервисы Google Apps. В 
качестве электронного образовательного ресурса, учебно-
методический комплекс нового типа должен содержать 
информационную (учебные материалы) и деятельностную 
(автономные педагогические программные средства, тради-
ционные облачные средства Google Apps, облачные средства 
управления обучением) составляющие. Комплекс нового 
типа может быть использован для интеграции аудиторной и 
внеаудиторной учебной деятельности на основе взаимного 
дополнения технологий традиционного, электронного, дис-
танционного и мобильного обучения.

Ключевые слова: учебно-методический комплекс ново-
го типа по физике, современные требования к учебно-мето-
дическому комплексу, электронный образовательный ресурс.
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METHODOLOGICAL BASIS OF THE CREATION OF NEW 
TYPE EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX OF 

PHYSICS FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

This article discusses the methodological basis for the crea-
tion of new type educational and methodical complex of phys-
ics for students of higher educational institutions. The require-
ments for modern educational complex (adaptability, accessibil-
ity and mobility) are formulated, the implementation of which 
requires the transition to teaching and methodical interpretation 
of the complex as a kind of electronic educational resources. 
As a platform for creating a new type complex are offered the 
cloud services of Google Apps. As the electronic educational 
resources, new type educational and methodical complex must 
contain information components (educational materials) and 
activity-based components (autonomous educational software, 
traditional cloud services of Google Apps, cloud services of 
educational management). The new type complex can be used 
to integrate educational activity on the basis of traditional tech-
nologies, electronic, remote and mobile learning.

Key words: new type educational and methodical complex 
of physics, requirements for modern educational complex, elec-
tronic educational resource.
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