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Л.Дідух, Ю.Нікіфоров, А.Пундик
Тернопільський державний технічний університет імені І.Пулюя

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ ПРИ ЗАОЧНІЙ 
(ДИСТАНЦІЙНІЙ) ФОРМІ НАВЧАННЯ

Навчальними планами підготовки бакалаврів технічних спеціальностей 
переважно передбачено трисеместровий курс фізики з об’ємом аудиторних занять в 
семестр від 20 до 26 год. (лекційних, практичних, лабораторних). Тобто, стійкий 
контакт з викладачем в рамках планових занять займає у студентів невеликий 
проміжок часу (протягом двотижневої настановчої сесії). Ця обставина, а також часто 
недостатня базова підготовка слухачів з фізики і математики, відсутність в належній 
кількості україномовної навчальної літератури, ставить перед кафедрою фізики 
завдання створювати методичні посібники з курсу, які би забезпечили: 1)
інформування студентів щодо змісту навчальних занять та контрольних завдань; 2) 
доступність подачі програмного матеріалу (через відбір матеріалу та способи 
викладу); 3) ініціювання неперервної самостійної роботи студента над підручниками. 
При цьому може реалізуватися як схема планування видів занять за доповняльним 
принципом, так і схема планування за „резонансним принципом” [1]. В технологічній 
карті навчального процесу (таблиця 1) передбачено використання двох-трьох видів 
методичних посібників, які видаються студентам на руки -  опорний конспект 
оглядових лекцій [2, 3], вказівки по виконанню лабораторних робіт [4], контрольні 
завдання по розв’язуванню задач [2, 5]. При цьому ставиться мета аби успішний 
студент міг скласти звіти за лабораторні роботи відразу після їх виконання, а 
практичні заняття змогли в повному об’ємі підготувати студента до виконання

Навчальний план спеціальності
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контрольної роботи. Всі посібники доступні для студентів в електронному варіанті 
через інформаційні мережі бібліотеки університету. Студентам з недостатньою 
шкільною підготовкою з фізики, рекомендується посібник для повторення основних 
понять, законів та первинних навичок розв’язування задач [6].

Одним із методів відбору навчального матеріалу використано Неформальне 
обговорення переліку програмних питань з фізики із досвідченими спеціалістами 
загально-інженерних та фахових кафедр різного спрямування. Внаслідок такого 
обговорення вдалося сформулювати ряд „найголовніших” тем та понять з курсу 
фізики, які необхідно вивчати першочергово або поглиблено для тих чи інших 
спеціальностей.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ  
ЕФЕКТИВНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ 

Основна мета практичних занять з фізики – навчити студентів розв’язувати задачі, 
при цьому студенти повинні добре розуміти суть основних фізичних явищ і процесів, знати і 
вміти застосувати на практиці фізичні величини і закони, які їх характеризують.  

У сучасних умовах багато студентів-першокурсників мають слабкі знання з фізики, 
зовсім не вміють розв’язувати задачі. Виникає проблема – як продуктивно проводити заняття 
в групах, де таких студентів достатньо багато. 

Запропонована методика дозволяє ефективно працювати з студентами, які прийшли 
зовсім не готовими до даного практичного заняття. Під час пари вони засвоюють основні 
закони поточної теми, вчаться робити 1-2 базові задачі по цій темі. На цій же парі 
відбувається індивідуальна здача студентами основних формул і базових задач. 
Індивідуальний прийом задач дозволяє виявити слабкі місця в підготовці кожного опитаного 
студента, допомогти розібратися в цих проблемах і поставити завдання якнайшвидше їх 
вирішити. Індивідуальний прийом також дозволяє вирішити проблему списування, 
шпаргалок і підказок з боку інших студентів. Під час проведення пари більш сильним 
студентам можна давати складніші завдання, які вони роблять в цілому самостійно і при 
можливості на цьому ж занятті можуть отримати вищий бал по розглянутій темі. Практика 
проведення занять в різних групах показала, що в підгрупах по 10-15 студентів на занятті, 
крім пояснення і розв’язування базових задач, можна опитати і добитися підвищення рівня 
знань у кожного студента. Методика також дозволяє проводити фронтальну відробку 
практичних занять. 

Подальше застосування і вдосконалення методики можна проводити в напрямку 
організації оптимальних практичних занять  з фізики, коли більшість студентів у групі 
зможуть працювати в основному самостійно, розв’язуючи завдання, які відповідають їх 
поточному рівню знань і вмінь, і поступово переходити до більш складних завдань. Викладач 
при цьому буде тільки допомагати вияснити деякі складні питання по теорії і задачах, які 
будуть виникати у студентів, проводити опитування запланованої кількості студентів, 
пояснювати і добиватися засвоєння тих питань теорії і практики розв’язування задач, які він 
вважає принципово важливими.  
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РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ  

Впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес супроводжується 
застосуванням тестового методу контролю навчальних досягнень [1, 2]. Система 
тестового контролю (СТК) є одним із компонентів електронних навчальних курсів (ЕНК), 
сформованих на платформі ATutor, яка використовується у ТНТУ. Типи тестів та 
методологія їх складання і оцінювання, які підтримує система ATutor, є характерними для 
більшості розповсюджених платформ дистанційного навчання [2]. Сьогодні робота над 
ЕНК займає значну частину робочого часу викладача що, зокрема, робить нагальною 
необхідність перегляду системи обліку навчального навантаження. Із останніх звітів 
Інституту дистанційного навчання можна зробити висновок, що більшість ЕНК в ТНТУ 
мають достатньо розвинуті тестові системи, які готові не лише до використання при 
самопідготовці, але й до застосування у модульному та семестровому контролі для 
студентів денної форми навчання. 

Як безперечні переваги електронної СТК слід відзначити оперативність обробки 
результатів та можливість одночасного контролю знань великої кількості студентів, 
звільнення викладача від монотонної роботи. Проте відзначимо, що модульний та 
семестровий контроль повинен забезпечувати також і коригуючу функцію, яка є 
неможливою без врахування індивідуальних особливостей студента і найкраще 
реалізується за умови живого спілкування. На нашу думку, оптимальне застосування СТК 
полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими, апробованими та 
регламентованими методами контролю навчальних досягнень.  

Відповідно до діючої процедури сертифікації курсу, фахову експертизу якості курсу 
вцілому і тестової системи зокрема проводить кафедра, за якою закріплений цей курс. 
Проте, інструменти статистичного аналізу [2, 3] результатів застосування СТК в ATutor на 
сьогодні не є достатньо розвиненими і не можуть забезпечити надійного та однозначного 
висновку щодо якості СТК навіть після досить тривалої апробації. В той час як валідність 
тесту визначається відповідністю тестової бази програмі курсу та адекватністю процедури 
вибору питань, розрахунок індексів надійності, складності тесту та його роздільної 
здатності (дискримінативності) вимагає на сьогодні непропорційно великих затрат часу і з 
цієї причини не може бути застосований ні для оцінки якості СТК, ні для її корекції в 
процесі використання.  

У доповіді представлено результати апробації тестової системи контролю знань, 
розробленої кафедрою фізики, та результати її аналізу. Роздільну здатність, індекси 
надійності та складності тестів порівняно із відповідними характеристиками стандартних 
методів контролю. На цій основі запропоновано можливі шляхи вдосконалення системи 
статистичної обробки результатів СТК ATutor та методики застосування СТК у 
навчальному процесі. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Важливим напрямом розвитку вищої освіти є активне впровадження інформаційних 

технологій у навчальний процес. Оскільки відбувається суттєве скорочення кількості 
аудиторних годин на викладання курсу фізики, то застосування сучасних технологій 
дозволяє за рахунок відповідного підбору матеріалу підвищити інформативність та 
наочність занять, зорієнтувати студента на самостійну роботу. Використання 
мультимедійних презентацій дозволяє викладачу одночасно задіяти механізм візуального 
та слухового сприйняття інформації, суттєво збільшує змістовну виразність та 
видовищність навчального матеріалу, сприяє ефективності навчання. 

Для підготовки якісної презентації необхідно відібраний та підготовлений матеріал 
подати у стиснутому та концентрованому вигляді. Лекційна презентація з фізики повинна 
вдало ілюструвати пояснення викладача, давати повну та точну інформацію про явища, їх 
перебіг і полегшувати засвоєння теорій, які пояснюють ці фізичні процеси. На початку 
презентації варто окреслити тему та певним чином проілюструвати завдання лекційного 
заняття (метод ”вступного ілюстративного слайду”). Важливе значення має розміщення 
блоків інформації на слайді, їх взаємодія з освітленим простором екрану. Кількість 
інформації на кожному слайді повинно бути оптимальною, тому варто відображати лише 
ту частину матеріалу, яку важко пояснити словами та, що дуже важливо, законспектувати. 
Типова лекційна презентація не повинна перевищувати 20-25 слайдів. Важливим 
позитивним чинником сприйняття матеріалу є можливість підбору кольорів для подачі 
інформації, на відміну від друкованих видань, де перенасичення кольором часом має 
негативні наслідки. Варто відзначити, що кольором доцільно виділяти лише назви питань, 
текстові заголовки, блоки важливого тексту, графіки та ілюстрації. Окремо виділяється 
питання підбору фону слайду - рекомендується застосовувати світлі спокійні тони. 
Перегляд слайдів не повинен викликати дискомфорт в аудиторії, тому доцільно 
акцентувати увагу на важливий матеріал (означення, закони, базові формули), виділяти 
окремі слова чи словосполучення (речення) розміром шрифту чи курсивом, підкресленням 
(оптимальним для сприйняття, на нашу думку, залишається чорний колір шрифту). Лектор 
обов’язково повинен супроводжувати важливий матеріал коментарем щодо фіксації у 
конспекті. Варто обмежити перегляд відеофрагментів та комп’ютерних анімацій 
(достатньо 4-5 складних слайдів, які відображають динамічні процеси). Зокрема, 
необхідно демонструвати лише ті досліди та процеси, спостереження яких в умовах 
навчальної лабораторії ускладнене (через відсутність обладнання, вимоги техніки безпеки 
тощо), а також фундаментальні фізичні експерименти. 

У підсумку вкажемо, що необхідно раціонально застосовувати достатньо широкі 
можливості мультимедійних засобів у процесі вивчення фізики у технічному університеті. 
Вказані засоби тільки спочатку можуть привернути увагу студентів, зацікавити їх, 
збільшити активність і віддачу на занятті, але потім новизна пропадає і позитивний 
навчальний ефект знижується. Тому для підвищення ефективності процесу навчання 
необхідно поєднувати використання мультимедійних можливостей з традиційними 
підходами – обов’язковим записом матеріалу на дошці, виведенням важливих формул, 
побудовою графічних залежностей тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕСТІВ З ФІЗИКИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ 

 
 Проведення контрольних заходів для перевірки знань є важливим елементом 
навчання. Можливість оперативно та адекватно оцінити навчальні досягнення студентів 
під час семестру сприяє корекції навчального процесу, дозволяє досягти кращої 
об’єктивності при підсумковому контролі знань. Одним з можливих інструментів 
контролю знань є застосування тестів. Насамперед варто зауважити, що тестування, попри 
відомі переваги (швидкість перевірки, поліваріантність, глибоке охоплення навчальної 
програми) ні в якому разі не варто абсолютизувати як єдино можливий метод проведення 
модульного контролю (зокрема, кожен викладач є вільним у виборі методів, форм та 
способів навчання і контролю поточних знань студентів). Апробований досвід показує, що 
контрольний тест обов’язково повинен містити певну кількість різних за ступенем 
складності запитань (оптимально, 10-15 завдань). Концепція поділу завдань (початкового, 
середнього, достатнього та високого рівнів) добре зарекомендувала себе і потребує 
відображення при формуванні тестів. 
 На наш погляд тест обов’язково мусить містити запитання найпростішого рівня (із 
таблицею запропонованих варіантів відповідей), які відображають базові поняття 
контрольних тем. На такі запитання повинні давати відповіді всі студенти, які на якісному 
понятійному рівні володіють навчальним матеріалом. У зв’язку з цим в контексті 
застосування електронної форми навчання концепція "проблемних запитань" (на які 
відповідають практично всі) потребує суттєвої корекції, оскільки в цьому сенсі є 
незастосовною. Модульний тест повинен також містити задачі (з вибором варіанту 
відповіді) на кілька логічних кроків, які вимагають володіння навчальним матеріалом на 
достатньому рівні. Обов’язковим елементом модульного тесту має бути наявність 
запитань з відкритою формою відповіді ("традиційні" широкі запитання по певному 
напрямку теорії), що передбачає перевірку викладачем не запропонованого варіанту 
відповіді, а вміння студента викласти думку стосовно того чи іншого фізичного явища, 
записати основні означення та закони, показати навички виведення формул. Це накладає 
вимоги на комп’ютерне тестування в межах електронного навчального курсу, оскільки 
мусить бути простий і надійний інструмент введення фізико-математичного контенту 
(формул, рисунків тощо). Нарешті модульний тест має містити задачу високого рівня 
складності, розв’язування якої покликане продемонструвати комплексний характер знань 
студентів. 
 У підсумку зазначимо, що досвід апробації модульних тестів з фізики показує, що 
цей спосіб перевірки знань добре працює у невеликих групах студентів, які добре 
володіють комп’ютером, та може бути успішно застосований на потоках інформаційного 
напрямку. Разом з тим варто поетапно вводити таку методику контролю знань на інших 
спеціальностях у зв’язку з відсутністю у студентів відповідного рівня навичок швидкого 
введення математичних формул. Також варто застерегти від застосування випадкового 
підбору тестових запитань засобами електронного курсу та вирішення проблеми 
валідності тесту лише шляхом розширення кількості запитань у базі – такий спосіб є 
продуктивним лише при тематичному контролі, тоді як для модульного чи підсумкового 
контролю більше підходять наперед сформовані варіанти тестів (можлива аналогія – тести 
ЗНО для абітурієнтів). 
 



Крамар О. Особливості використання електронного 
навчального курсу при вивченні фізики студентами 
скороченої форми навчання Матеріали сімнадцятої наукової 
конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Т.I. Природничі науки та 
інформаційні технології.– Тернопіль, 2013.– С. 65. 
 
 



УДК 378.147 
О. Крамар 
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТАМИ СКОРОЧЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
 Якісне вивчення фундаментальних дисциплін, зокрема фізики, є особливо важливим 
для формування надійної бази спеціальної підготовки студентів, оскільки сприяє 
засвоєнню основних закономірностей процесів та явищ природи, розвиває мислення та 
формує науковий світогляд. Випускники коледжів та училищ, які навчаються за 
скороченою програмою, уже мають певні професійні навички, однак рівень 
фундаментальної підготовки, як правило, досить низький, що приводить до труднощів при 
адаптації до університетських навчальних курсів. В умовах, коли кількість годин, 
виділених у навчальних планах на вивчення фізики, є досить незначною, а обсяг матеріалу 
згідно навчальної програми залишається практично аналогічним до стандартної форми 
навчання, зростає роль самостійної роботи студентів. Сучасні технології навчання з 
допомогою електронних навчальних курсів дозволяють викладачу якісно подавати 
значний об’єм начальної інформації, здійснювати оперативний контроль досягнень 
студентів, надавати допомогу при плануванні самостійної роботи. 
 У даній роботі проаналізовано особливості використання електронного навчального 
курсу фізики в системі ATutor, який застосовується при роботі зі студентами механіко-
технологічного факультету та факультету машинобудування та харчових технологій 
ТНТУ ім. І. Пулюя. В рамках навчального курсу рекомендується розмістити детальну 
інформацію про навчальну програму з фізики (кількість годин на вивчення тих чи інших 
тем, детальний перелік питань тощо), семестрові завдання по розв’язуванню задач та 
лабораторному практикуму, питання для самостійного опрацювання, вимоги до 
підготовки лабораторних та практичних занять, критерії оцінювання навчальних 
досягнень і результати модульних контролів, що покращує студенту планування роботи. 
Важливим елементом навчальної діяльності при засвоєнні курсу фізики є вивчення 
теоретичного матеріалу, який викладається на традиційних лекціях. Разом з тим 
доцільним є розміщення в електронному курсі матеріалів лекційних презентацій у вигляді 
доступних графічних форматів даних, що дозволяє студентам активно працювати 
самостійно, готувати заздалегідь питання до обговорення на лекціях, кількість яких для 
скороченого курсу є обмеженою. Необхідно давати можливість кращим студентам з 
використанням електронного навчального курсу опрацьовувати деякі питання на 
поглибленому рівні. Для набуття практичних навичок розв’язування задач оптимальним 
видається розміщення прикладів розв’язків типових завдань та, можливо, 
відеофрагментів, у яких викладач ілюструє певні способи розв’язування задач. Студенти 
можуть надсилати задачі семестрового завдання на перевірку користуючись через 
скриньку для завдань. Інструмент тематичного тестування через мережу з адаптативним 
підбором складності завдань дозволяє здійснити диференційований підхід до навчання. 
Разом з тим при модульному тестуванні, на нашу думку, більше підходить застосування 
преформованих варіантів тестових завдань, які обов’язково включають питання з 
відкритою формою відповіді. 
 У підсумку відзначимо, що поєднання традиційних форм навчальної діяльності 
студенів з сучасними можливостями електронного навчання дозволить досягти належних 
навчальних результатів навіть для випадку скороченої форми навчання. 
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In this work we discuss resolution of various types of tests for student assessments in 
terms of to current ukrainian standards. Statistical data for assignments taken in a few 
consecutive modules are analysed. The problem-based quizzes are shown to fulfill general 
requirements optimally, due to their high resolvability albeit high requirements to students skills 
as compared to simple questionnaires of qualitative character. 
 
 

В останні роки суттєво ускладнилися умови діяльності освітніх установ, що, з 
одного боку, зумовлено демографічною ситуацією в Україні, з іншого – траєкторією 
реформування освітньої галузі. Спостерігається загрозлива неготовність абітурієнтів до 
темпу та умов університетської освіти, відсутність стійкої теоретичної бази навіть у 
елементарних розділах математики, фізики та хімії. Одночасно виставляються все вищі 
вимоги до рівня фундаментальної та практичної підготовки випускників шкіл. В умовах 
постійного зменшення кількості аудиторних годин університетського курсу фізики 
контрольні заходи, приведені до стандартів, прийнятих для тестових систем, повинні 
також виконувати коригуючі та навчальні функції, що ускладнюється тенденцією до 
автоматизації та „знеособлення” поточного та модульного контролю. 

Одним із основних орієнтирів як для розробників тестів для університетських 
курсів, так і для самостійної підготовки студентів, є тести зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО), які з 2008 року проводяться Українським центром оцінювання якості 
освіти для випускників шкіл. За результатами ЗНО накопичено значний статистичний 
матеріал, який дає можливість оцінити характеристики тестових завдань та здатність 
випускників українських загальноосвітніх шкіл їх розв’язувати. Представляє інтерес 
накопичення та аналіз такого роду інформації щодо результатів тестувань студентів 
університетів, особливо стосовно дисциплін фундаментального циклу підготовки. 

Метою нашого дослідження є аналіз характеристик тестів, які застосовуються для 
оцінювання знань студентів університетів при вхідному, поточному та модульному 
контролі.  Нормативно-методичні положення МОН по розробці засобів  діагностики, 
зокрема наказ від 31.07.1998 р., № 285 «Про порядок розробки складових нормативного та 
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою, вказує, що 
„для забезпечення точності вимірювання, за якою помилка не перевищує 5%, довжина 
тесту повинна становити від 380 до 420 тестових завдань, для точності у 10% – від 80 до 
120 і для точності у 20% – від 25 до 30 тестових завдань. При державному 
кваліфікаційному іспиті помилка вимірювання не може перевищувати 5%.” Обмежений 
час, відведений на вивчення курсу фізики, не дає можливості використовувати тести із 
кількох сотень завдань достатньої складності (щоб забезпечити не лише 
репрезентативність, тобто відповідність навчальній програмі, але і системність в сенсі 
здатності тесту перевірити глибину засвоєння матеріалу та розуміння зв’язків між 
окремими змістовими модулями.) При цьому „тільки підготовлений відповідним чином 
набір завдань дозволяє за допомогою певних статистичних методів надійно оцінити 
знання суб'єктів учіння... Серед засобів об'єктивного контролю, найбільш науково 



обґрунтованим є метод тестування із залученням технічних засобів”. Вважається, що 
використання автоматизованих тестових методик в системі освіти дозволить скоротити 
фінансові затрати і час при підвищенні якості та інформативності, надасть можливість 
значного підвищення відповідальності студентів та викладачів. Справді, впровадження 
нових інформаційних технологій в освітній процес супроводжується застосуванням 
електронних різновидів тестового методу контролю навчальних досягнень [1, 2]. Система 
тестового контролю (СТК) є одним із обов’язкових компонентів електронних навчальних 
курсів (ЕНК). Зокрема, у Тернопільському національному технічному університеті імені 
Івана Пулюя в навчальному процесі використовуються ЕНК, сформовані на платформі 
ATutor. Типи тестів та методологія їх складання і оцінювання, які підтримує система 
ATutor, є характерними для більшості розповсюджених платформ дистанційного навчання 
[2]. До безперечних переваг електронної СТК слід віднести оперативність обробки 
результатів та можливість одночасного контролю знань великої кількості студентів, 
звільнення викладача від монотонної роботи. Проте варто відзначити, що модульний та 
семестровий контроль повинен забезпечувати також і корегуючу функцію, яка є 
неможливою без врахування індивідуальних особливостей студента і найкраще 
реалізується за умови живого спілкування. На нашу думку, оптимальне застосування СТК 
полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими, апробованими та 
регламентованими методами контролю навчальних досягнень. Інструменти статистичного 
аналізу [2, 3] результатів застосування СТК в ЕНК на платформах ATutor чи Moodle на 
сьогодні не є достатньо розвиненими і не можуть забезпечити надійного та однозначного 
висновку щодо якості СТК навіть після досить тривалої апробації. В той час як валідність 
тесту визначається відповідністю тестової бази програмі курсу та адекватністю процедури 
вибору питань, розрахунок індексів надійності, складності тесту та його роздільної 
здатності (дискримінативності) вимагає на сьогодні непропорційно великих затрат часу і з 
цієї причини не може бути застосований ні для оцінки якості СТК, ні для її корекції в 
процесі використання. Світовий освітній простір у наш час динамічно змінюється [4]. 
Масові відкриті онлайн-курси (Massive Online Open Courses, MOOC), започатковані у 
другій половині 2011 року, привернули загальну увагу завдяки небаченому рівню 
доступності до знань: для найбільш розвинутих платформ Coursera (www.coursera.org) та 
edX (www.edx.org) кількість слухачів багатьох онлайн-курсів перевищує сто тисяч осіб. 
Аудиторія MOOC, а це мільйони осіб по всьому світу [5], сьогодні має безкоштовний 
прямий доступ до навчальних матеріалів, розроблених окремими університетами та 
об’єднаннями університетів на кшталт OpenCourseWare Consortium [6]. Для українських 
вищих технічних навчальних закладів це створює не лише конкурентну ситуацію, але в 
першу чергу надзвичайно широкі можливості вдосконалення власних навчальних 
матеріалів та методик, стимулювання самостійної роботи студентів. В умовах 
загрозливого скорочення фактичного бюджету часу, виділеного на вивчення 
фундаментальних дисциплін, та катастрофічного розриву між декларованим та дійсним 
рівнем знань вступників використання ресурсів та досвіду MOOC може стати додатковим 
інструментом інформаційного забезпечення навчальних курсів, зокрема курсу фізики [7]. 
Слід відзначити, що СТК масових онлайн-курсів природничо-математичного напряму 
неодмінно включають набір задач (порівняних за складністю із [8, 9]), для яких перевірка 
розв’язків проводиться, переважно, поелементно, у формі тестів з відкритою відповіддю, 
яка автоматично перевіряється навіть і в аналітичній формі. У ЕНК, поширених в 
українських університетах, така можливість, наскільки нам відомо, на даному етапі 
відсутня, отже єдиним варіантом, який придатний для автоматичної перевірки, є тестові 
задачі з фіксованим набором варіантів відповіді. 

Технологія психометричного аналізу тесту та тестових завдань [3, 10] передбачає, 
що тест має проходити стандартизацію за результатами пілотних тестувань на 



репрезентативній виборці з метою встановлення діагностичних властивостей тесту через 
визначення статистичних параметрів тесту вцілому та тестових завдань зокрема. 
Загальноприйнятими характеристиками тестових завдань є індекси складності та 
диференціюючої здатності (наказ МОН  № 285 від 31.07.1998 р.) та роздільна 
(дискримінативна) здатність.  

Під час модульних 
контролів у 2010/2011 та 
2011/2012 н.р. у п’яти 
контрольних групах, трьох з 
факультету комп'ютерно-
інформаційних систем і 
програмної інженерії (ФІС) та 
двох із факультету контрольно-
вимірювальних та радіоком-
п'ютерних систем (ФРК) ТНТУ, 
було застосовано електронні 
тести, сформовані на базі 
дистанційного курсу. Рівно-
значність комплектів запитань 
різних тестів мала забезпе-
чуватися за рахунок достатньої 
кількості запитань з рівною 
ймовірністю включення у тест. 
Щоб уникнути подій, коли у тест 
потрапляли однотипні питання, 
які у базі були розташовані поруч, 
у співпраці з фахівцями 
лабораторії дистанційного 
навчання в алгоритм вибору 
питань було закладено принцип 
рівномірного відображення 
категорій (змістовних модулів), 
включених у модульний тест, 
впроваджено блокування вибірок, 
в яких є найближчі та наступні до 
найближчих сусідні питання. 
Типові розподіли тестових балів 
за тестом вцілому показано на 
рисунку 1, за окремими типами 
питань – на рисунку 2. 

Електронні тести, як і 
очікувалося, показали високу 
ефективність при перевірці 
базового рівня: розпізнавання 
явищ, запам’ятовування формул, 
знання одиниць вимірювання 
(завдання типу 1). Це дозволяє 
застосовувати їх для самопід-
готовки, виявлення проблемних 
тем і повторення матеріалу.  
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Рисунок 1. Розподіл кількості балів по тестових 
групах для послідовно проведених тестувань 1-5. 

Рисунок 2. Розподіл кількості балів для завдань на 
розпізнавання понять і явищ (1 типу), простих задач 
(2 типу) та складних задач (3 типу) для тестування 1. 
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 Для всіх використаних тестових завдань за стандартною методикою [10, 11] були 
розраховані індекси складності та диференціюючої здатності та роздільна здатність 
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  (1) 

де x  та nx  - середні арифметичні всіх індивідуальних оцінок за тестове запитання та 
оцінок тих учасників тестування, які дали правильну (результативну) відповідь, Sx – 
середнє квадратичне відхилення оцінок тесту для вибірки, N – загальна кількість 
опитаних, Nn – кількість опитаних, які дали результативну відповідь на питання n. Чим 
ближчою роздільна здатність завдання є до 1, тим краще це завдання відповідає тесту 
вцілому; завдання з недодатніми значеннями rn слід виключати із тестів. Аналіз показує, 
що найвищою диференціюючою здатністю володіють комплексні задачі. Наприклад, для 
тестування 5 середні значення різниці приведених результативностей в групах 27% 
найкраще підготовлених студентів та 27% найгірше підготовлених студентів становили 
0,28 для якісних запитань (типу 1); 0,21 для простих задач; 0,62 для комплексних задач. 
Співвідношення між характеристиками завдань типів 1 та 2 може відрізнятися, проте 
завдання  типу 3 завжди дозволяють правильно оцінити рівень підготовки студента, як це, 
зрештою, очевидно з рис. 2. Разом з тим, хоча лише завдання  типу 3 дозволяють 
забезпечити системність тесту, для забезпечення репрезентативності на тестуванні 
завдання інших типів повинні бути пропорційно представлені у тесті, відповідно до 
бюджету часу. Труднощі конструювання коректних завдань типу 1 пов’язані зі складністю 
підбору правдоподібних неправильних варіантів відповідей, які б унеможливили 
вгадування, в той час як існує достатньо збірників (наприклад, [8]) із задачами типу 3.  
 В останні роки при аналізі тестування в освіті досить широко застосовуються 
логістичні моделі, наприклад, модель Раша [10] функції успіху, в якій ймовірність 
правильної відповіді певного студента на певне питання виражається через параметри 
підготовленості студента, складності та роздільної здатності завдання та ймовірності 
вгадування правильної відповіді. Нами були розраховані ймовірності Pij правильної 
відповіді i-го студента на питання j в двопараметричній моделі: 
   1))(exp(1  jijij rP   (2) 
де rj – роздільна здатність питання j; θi=ln tj і δj позначають параметри підготовленості 
студента i та складності питання j, відповідно; вгадування вважається несуттєвим. 
Відповідні середні результати по 
типах завдань показані на рис. 3: 
заповненими колами, трикутни-
ками та ромбами для завдань 1, 
2 та 3 типів відповідно, 
порожніми колами – для тесту 
вцілому. Вважається [10, 11], що 
криві такого типу відповідають 
надміру складним завданням, 
проте, порівнюючи із рис. 1 
можна стверджувати, що 
складність досліджених наборів 
запитань не лише не є 
завищеною, а навіть навпаки, 
оскільки специфіка шкали ECTS 
примушує виставляти до всіх 
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Рисунок 3. Характеристичні функції компонентів 
тестового набору 5 у двопараметричній моделі Раша. 



студентів, незалежно від початкового рівня підготовки, високі вимоги. 
Як підсумок, вкажемо, що оцінка знань за допомогою електронного комплексного 

тесту в порівнянні з традиційним усним іспитом (тематичним, модульним контролем, 
тощо) дійсно має ряд переваг, а саме  об'єктивність (правильна відповідь на кожне з 
питань тесту заздалегідь встановлюється комісією розробників), можливість перевірки 
великого обсягу знань одночасно в усіх екзаменованих за відносно невеликий період часу; 
машинна обробка результатів тестування і наявність шкали оцінок. Але тестовий іспит 
має і деякі недоліки: складання тестових завдань потребує певної кваліфікації і значних 
затрат часу; вибіркові відповіді можуть мати елемент підказки; тестові питання 
дозволяють досить надійно перевірити знання, а рівень сформованості умінь, 
професійного мислення майбутнього фахівця за допомогою тестів можливо перевірити 
тільки опосередковано. Тому, на нашу думку, електронний тестовий контроль має бути 
лише одним з методів, які використовуються в комплексній оцінці компетентності 
студентів. Повна заміна стандартного контрольного завдання на електронний тест на 
даний момент видається недоцільною оскільки, зокрема, виключає можливість аналізу та 
корекції помилок, нарахування балів за частково правильний розв’язок, тощо. Перевагами 
стандартного контрольного завдання є кращі збалансованість і відповідність програмі, 
можливість включення питань із різною складністю та різною кількістю балів, зручність 
написання студентом формул, виконання графіків та схем. Відзначимо, що модульний та 
семестровий контроль повинні забезпечувати також і корегуючу функцію, яка є 
неможливою без врахування індивідуальних особливостей студента і найкраще 
реалізується за умови живого спілкування. На нашу думку, оптимальне застосування СТК 
полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими, апробованими та 
регламентованими методами контролю навчальних досягнень. 
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Забезпечення конкурентноздатності випускників університетів за рахунок високої 

якості навчання є одним з фундаментальних принципів Європейського простору вищої 
освіти [1]. Разом з тим, підвищення якості підготовки вимагає не лише інтенсивної роботи 
науково-педагогічних працівників, не лише методичного та технічного забезпечення 
навчального процесу, але також достатнього рівня готовності студентів на початку 
навчання та їх постійної мотивації до здобуття знань, необхідних для оволодіння 
майбутньою спеціальністю. На жаль, ситуацію з рівнем підготовки вступників з 
математики та фізики аж ніяк не можна вважати задовільною [2, 3]. Зокрема, аналіз 
статистичної інформації [2] про розв’язування завдань зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) з фізики у 2014 році вказує, що переважна більшість випускників не 
впоралися із задачами середнього рівня складності. Загалом, від 18% до 53% дали 
правильну відповідь на завдання з варіантами відповідей, які стосувалися  механіки, від 
35% до 48% – на завдання з молекулярної фізики, від 16% до 51% – з електромагнетизму. 
Показовим є те, що результативність розв’язування задач, до яких варіантів відповідей не 
було запропоновано, виявилася значно нижчою: від 12% до 17% на задачі з механіки, від 
0,75% до 31% на задачі з молекулярної фізики, від 2% до 11% на задачі з 
електромагнетизму. Отже, 
випускники загальноосвітніх 
шкіл, в переважній більшості, 
не мають навичок розв’язування 
навіть простих задач, не кажучи 
про задачі, які виникають в 
наукових дослідженнях. 
Зазначимо, що серед студентів 
першого курсу ТНТУ, 
навчальна програма підготовки 
яких передбачає вивчення 
фізики, близько 30% не здавали 
ЗНО з фізики (наприклад, у 
групі РМ-11 фізики на ЗНО не 
здавав жоден студент!). 
Результати вхідного контролю, 
який був проведений кафедрою 
фізики за тою ж методикою, що 
й у попередні роки, показали, 
що лише 25% першокурсників 
здатні набрати більше від 60% 
балів за простий тест по матеріалу шкільної програми з фізики. Таким чином, як і в 
попередні роки, необхідні інтенсивні заходи з адаптації студентів першого курсу до умов 
навчання в університеті.  
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З огляду на необхідність постійної додаткової роботи в позаурочний час із 
студентами різного рівня початкової підготовки, у 2014-2015 н.р. кафедрою фізики була 
започаткована діяльність наукових гуртків. Концепцією [4] діяльності цих гуртків 
передбачено забезпечення поглибленого вивчення студентами фундаментальної 
дисципліни, розвиток вмінь практичного застосування знань, набутих під час вивчення 
шкільної програми з дисципліни та перших етапів навчання в університеті. Участь в 
роботі гуртків, зокрема, повинна усунути недоліки базової підготовки з фізики, 
забезпечити здатність засвоювати навчальний матеріал курсів фундаментального циклу і, 
в подальшому, професійно-орієнтованих дисциплін. До програм роботи гуртків включено 
також питання, які недостатньо глибоко вивчаються за програмами середньої школи, але є 
важливими для реалізації освітньо-професійної програми підготовки студентів. Робота в 
гуртках не замінює консультацій з дисципліни. Діяльність гуртків спрямована на 
систематизацію знань, набуття стійких навичок розв’язування найпростіших наукових 
задач, розвиток та підтримку самостійної навчальної та, в подальшому, наукової роботи 
студентів. Слід відзначити, що на даний час до роботи гуртків долучилися близько 30% 
студентів, яким це було рекомендовано. 

В умовах дефіциту часу, виділеного на вивчення фундаментальних дисциплін, 
використання онлайн-ресурсів може стати дієвим елементом інформаційного 
забезпечення навчальних курсів. Для методичної підтримки студентів-першокурсників, 
які потребують повторення основних елементів шкільного курсу фізики, кафедра 
використовує електронний ресурс „Фізика: дистанційний підготовчий курс” [5], 
створений у 2013 році для підтримки школярів, які бажають вступати в ТНТУ. До цього 
ресурсу вже долучилися понад 150 першокурсників, які тепер мають можливість в 
асинхронному режимі повторювати базовий теоретичний матеріал, навчатися 
розв’язуванню задач, переглядаючи відеосемінари, створені інструкторами, підтримувати 
зв’язок між собою та з викладачами через форуми й пошту курсу, самостійно оцінювати 
свої знання за допомогою тестової системи. Крім іншого, таким чином студенти вчаться 
організовувати самостійну роботу з навчальною та науковою літературою, в т.ч. з 
електронними ресурсами та дистанційними курсами, що в сучасних умовах набуває 
великої ваги для забезпечення якості навчання. 
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УДК 530.7 
 

До проблеми контролю знань  студентів  
(з досвіду впровадження КМСОНП при вивченні фізики) 

 
А.В. Пундик, Ю.М. Нікіфоров, Ю.Л. Скоренький  

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 
46001, м. Тернопіль, Руська, 56. 

 
  
 The problem of the student’s performance evaluation is considered on an example of the 

course of physics. The entry testing is shown to be an effective instrument of tuning the 
course and planning the educational measures aimed at students performance improvement. 
An establishing of the adaptation term for the group of freshmen with low basic 
comprehension is proposed. The evaluation criteria are discussed. Results of ECTS scale 
implementation and its role in the improvement of quality of education are analyzed.  

 
 

Вступ. Впровадження кредитно-модульної технології навчання (КМТН) в поєднанні з 
рейтинговою шкалою оцінювання успішності ECTS в наших умовах вимагає як відповідного 
методичного забезпечення, так і системного аналізу результатів такого впровадження. 
Виходимо з того, що вивчення фізики починається з 1-го та 2-го навчальних семестрів без 
належної адаптації студентів до умов університетського навчання та кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу (КМСОНП). До нас вступають абітурієнти, які, як 
правило, не проходили незалежного зовнішнього оцінювання з фізики і, відповідно, без 
належної базової підготовки з фізики. Об’єм аудиторних годин, які виділяються під курс 
фізики у вищих технічних навчальних закладах, скоротився в порівнянні з недалеким 
минулим, також змінюється структура навчального навантаження (наприклад, практично 
зняті консультаційні години, контрольні роботи для заочників, часто відсутні години під 
розв’язування задач на денній формі навчання, тощо). Таким чином, модернізація підходів до 
вивчення фізики у вищих технічних навчальних закладах, вдосконалення технології навчання 
є актуальною задачею.  
 

1. Вхідний контроль 
 
На власному досвіді, з літератури та спілкування з колегами з інших ВНЗ України 

спостерігаємо різке падіння обсягу навчальних програм з фізики в більшості ВНЗ. Наприклад, 
для ведучих спеціальностей нашого університету (приладобудування, автоматизація, 
комп’ютерні технології, електромеханіка, механіка) в порівнянні із  з 1991-1992 навчальним 
роком  об’єм аудиторних годин скоротився в 2-3 рази. Різко впав  і інтерес до фізики, і  рівень 
знань вступників з фізики. Про це свідчить необов’язковість здачі фізики на підсумковій 
державній атестації в школі, а також той факт, що, наприклад, результат державного 
тестування з фізики як вступного екзамену для зарахування на електромеханічний факультет 
нашого університету представило менше 3% абітурієнтів. Це викликає необхідність 
вдосконалення підходу до викладання фізики в нових умовах, хоча проблема посилення 
фундаментальної підготовки з фізики та вдосконалення її викладання  сама по собі не є новою 
для вищих технічних навчальних закладів. Досвід показує, що велике значення має 
правильний підхід до проблеми адаптації студентів при вивченні курсу. В цьому велику роль 
відіграє вхідний контроль знань. Вхідний контроль знань з фізики проводиться кафедрою 
фізики ТДТУ як  елемент планування навчальних заходів з набраним контингентом студентів. 
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Він здійснюється до початку вивчення матеріалу курсу і проводиться на першому 
практичному або лабораторному занятті (в залежності від робочої програми спеціальності і 
відповідно до загальної кількості годин, виділеної на дисципліну „Фізика”). На даний момент 
йде накопичення досвіду з метою порівняння ефективності різних методів контролю і 
використовується як звичайний письмовий метод, так і тестовий комп’ютерний. В одному з 
варіантів його проведення студентам видаються письмові завдання з базових питань 
шкільного курсу фізики, виконання яких оцінюється в семирівневій шкалі, що є проекцією 
шкали оцінювання ECTS на національну чотирибальну, та будується гістограма розподілу 
оцінок з її подальшим аналізом. Аналіз зводиться до: 1) виділення групи слабко 
підготовлених студентів, для якої можуть бути застосовані адаптаційні заходи; 2) порівняння 
з даними незалежного тестування; 3) порівняння розподілу оцінок вхідного контролю з 
даними наступного семестрового контролю знань та навичок. Вхідний контроль не заміняє 
зовнішнього незалежного оцінювання, разом з тим не є формою оцінювання студентів, а 
служить лише для підвищення ефективності подальших навчальних заходів. Проведення 
вхідного контролю, крім іншого, дозволяє на практиці ефективно і швидко оцінити базовий 
рівень шкільних знань даної групи (загальні недоліки, типові помилки і невірні уявлення) та 
рівень інформованості студентів-першокурсників про фізичні явища, фундаментальні закони, 
фізичні величини та поняття; скоректувати процес навчання на наступний етап, виходячи із 
початкового рівня готовності більшості групи до сприйняття навчального матеріалу. Оцінка 
за вхідний контроль офіційно не виставляється, але в подальшому служить, можна сказати, 
точкою початкового відліку, що допомагає викладачу слідкувати за динамікою змін знань 
студента, його старанністю і результатами навчання в процесі здійснення поточного, 
модульного та підсумкового контролю. При цьому дуже часто, в залежності від групи, де 
проводиться контроль, вона (до 45-50% випадків) не співпадає із шкільною оцінкою знань і є 
єдиним показником дійсного рівня знань абітурієнтів. Після проведення вхідного контролю 
вступає в дію адаптаційний курс. Його впровадження як системи тільки починається і може 
включати, наприклад, один з таких заходів або їх комбінацію: а) обговорення результатів 
вхідного контролю викладачами, які ведуть роботу із студентами даної конкретної групи, б) 
видача набору завдань для самостійної роботи, в якому є задачі із розв’язками без пояснень 
принципів розв’язку (студент має їх пояснити на основі відомого із шкільного курсу), в) 
показову фронтальну лабораторну роботу під керівництвом викладача, г) фронтальний підхід 
до виконання лабораторних робіт  під час відробок з невстигаючими студентами на протязі 
адаптаційного періоду під керівництвом інженера лабораторії після консультацій і перевірки 
знань викладачами, що ведуть лекції або  лабораторні заняття. 

Із накопиченого досвіду навчання за модульною системою і виходячи з сьогоденного 
рівня підготовки абітурієнтів можна запропонувати такі принципи побудови адаптаційного 
періоду: фронтальний підхід адаптаційного періоду підготовки для основної маси повинен 
тривати не більше 7-8 тижнів, на протязі яких знімається неготовність до навчальної 
діяльності в умовах ВНЗ та КМСОНП; при певних умовах (надзвичайно слабка група) 
повторення елементів адаптаційного курсу можливе при переході до наступної частини 
фізики; після адаптації і вирівнювання знань в частини студентів розвивається інтерес до 
фізики як науки. При індивідуальному підході деякі з цих студентів випереджують своїх 
одногрупників, долучаючись до наукової роботи.  

Слід відмітити, що індивідуальні консультації та залучення студентів до наукової роботи 
вимагають більших затрат часу на одного студента і можуть продовжуватись навіть після 
закінчення курсу, переходячи в частину курсової або дипломної роботи.  

 
2. Модульний контроль 
Для проведення модульного контролю кафедрою розроблені критерії 

(http://www.tu.edu.te.ua/kafedra/physics/criteria.htm) формування рейтингового (кумулятивного) 
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показника успішності навчальної роботи студентів в балах. Бали розподілені за видами 
діяльності: 35% балів – за виконання лабораторних робіт і практичних завдань по 
розв’язуванню задач, 40% – за виконання модульних тестів, 25% – за виконання 
екзаменаційних тестів або завдань. За даними [1] такий розподіл є оптимальним. 
Завершується підготовка кафедрального збірника модульних тестів, що має за мету 
стандартизувати способи проведення тестування та дати можливість студентам краще 
підготуватися до такого тестування. Результати модульного контролю детально 
обговорюються групою аналізу, яка виносить певні рекомендації, як от:  проведення 
фронтальних лабораторних робіт замість індивідуальних, корекція методики проведення 
практичних занять та рівня завдань по розв’язуванню задач, формування груп вирівнювання, 
тощо. В зв’язку з тим, що оцінка успішності виконання лабораторних робіт значно впливає на 
загальну оцінку, повну заміну лабораторного фізичного практикуму на віртуальні 
експерименти чи демонстрації вважаємо недоцільною (навіть на дистанційній формі 
навчання). Фізика є наукою, в якій експеримент відіграє першорядну роль, його постановка та 
аналіз стимулюють формування нових понять та уявлень. Імітаційний експеримент є 
важливим елементом збагачення лекційних демонстрацій, самостійного вивчення та 
підготовки до проведення реального експерименту, але сам по собі він не здатний 
забезпечити формування стійких навичок експериментальних вимірювань, засвоєння правил 
роботи із приладами та обладнанням, усвідомлення причинно-наслідкового зв’язку, 
вираженого у фізичних законах. Більш доцільними, на нашу думку, є модернізація 
лабораторного практикуму, перехід на сучасну елементну базу.  

 
3. Семестровий контроль 
 
Семестровий контроль знань та навичок завершує формування рейтингового показника 

успішності та розподіл за якісними рівнями (оцінками) A-B-C-D-E-FX-F [2, 3]. Така 
семирівнева шкала оцінювання має обґрунтування (див. cистематику Блума [4]) і дозволяє 
проводити статистичний аналіз підсумкового оцінювання за семестр шляхом побудови 
відповідних гістограм та обчислення їх параметрів. В основу такого аналізу можна покласти 
уявлення про нормальний (гаусів) розподіл показника успішності як ознаки правильного 
застосування схеми КМТН та поняття про типовий 
(оптимальний) розподіл показника успішності, коли 
переважно 10% студентів отримують оцінку А, 25% 
студентів – оцінку B, 30% студентів – оцінку С, 
25% - оцінку D, 10% - оцінку Е, а незадовільні 
оцінки (FX та F) не отримує жоден із студентів, які 
завершують навчальний цикл з дисципліни [1]. 
Специфічні умови роботи кафедри, а саме те, що 
фізику на 1-2 курсах вивчають більшість студентів 
університету, навчальні програми різних 
спеціальностей є достатньо близькими за змістом, 
критерії оцінювання є уніфікованими, забезпечують 
достатню вибірку для встановлення статистичних закономірностей. Гістограма розподілу 
показника успішності за результатами екзаменаційної сесії подана на рис. 1 в національній, 
чотирибальній шкалі. Для порівняння показано також типовий (оптимальний) розподіл 
показника успішності, спроектований у чотирибальну шкалу (заштриховані стовпці). 
Подібний аналіз дозволяє, в принципі, виявити недосконалості в організації навчального 
процесу [5]. Так, наявність значної групи студентів, які систематично не відвідують занять, 
порушує умови, за яких міг би реалізуватися  нормальний (гаусів) розподіл, тому цю групу 
студентів необхідно виключати із вибірки при аналізі успішності. Певне зміщення 
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Рисунок 1. Гістограма розподілу показника 
успішності за чотирибальною шкалою.  
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математичного сподівання до нижчих показників успішності пояснюється низьким рівнем 
базової підготовки вступників (цей висновок підтверджується результатами вхідного 
контролю). Відсутність зацікавленості студентів у високих показниках при здачі заліку також 
істотно знижує середній бал. Кількість студентів, які систематично відвідують заняття, але 
отримали на екзамені незадовільну оцінку, є в межах статистично допустимої при 
нормальному розподілі.  

 
Висновки 
 
1. Впровадження КМТН вимагає значної роботи кафедри з методичного забезпечення 

навчального процесу (розробка критеріїв, підготовка тестів, вдосконалення робочих програм 
та інше). 

2. Особлива увага повинна приділятися організації і змістовному наповненню самостійної 
роботи студентів над курсами (проведення регулярних консультацій, підготовка методичних 
вказівок до організації самостійної роботи, тощо). 

3. Важливим є проведення кафедрою вхідного контролю знань як передумови до вибору 
методики навчання з групами студентів, що мають різну базову підготовку з фізики та 
моніторингу навчальних успіхів студентів. 

4. З метою підвищення і систематизації рівня знань з фізики студентів, зарахованих на 
перший курс, вважаємо за необхідне розвивати досвід впровадження так званого 
адаптаційного курсу з шкільної програми з фізики, пов’язуючи його із курсом “Введення до 
спеціальності”, диференціювати характер роботи із студентами, які потребують 
адаптаційного періоду підготовки, проводячи його на двох рівнях: на першому – фронтальний 
підхід до виконання практичних завдань та лабораторних робіт з невстигаючими студентами 
з низьким вхідним рівнем підготовки, на другому – індивідуальні консультації із 
роз’ясненням особливо складних питань, залучення до наукової роботи (для студентів більш 
високого рівня підготовки). 

5. Використання шкали оцінювання ECTS дозволяє, в принципі, проводити внутрішній 
аналіз навчальної діяльності кафедри (аналізувати об’єктивність оцінювання, рівень тестових 
завдань, ефективність навчання і т.д.) 

6. Доцільно було б залучати спеціалістів кафедри фізики в якості консультантів до 
курсових і дипломних робіт та проектів з метою поетапного формування уміння 
використовувати фізико-математичні знання і навички при виконанні таких робіт. 

7. Застосування інформаційних технологій сприяє розширенню форм навчання та 
поглибленню його змісту (дистанційне навчання, комп’ютерна перевірка тестів, імітаційний 
експеримент). 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АДАПТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У КУРСІ ФІЗИКИ  
 

В останні роки суттєво ускладнилися умови діяльності освітніх установ, що, з 
одного боку, зумовлено демографічною ситуацією в Україні, з іншого – траекторією 
реформування освітньої галузі. Зокрема, в різний час були введені кілька 
неспіввимірних систем оцінювання; спостерігається загрозлива неготовність 
абітурієнтів до темпу та умов університетської освіти, відсутність стійкої теоретичної 
бази навіть у елементарних розділах математики, фізики та хімії. Одночасно, 
виставляються все вищі вимоги до рівня фундаментальної та практичної підготовки 
випускників. В умовах постійного зменшенням кількості аудиторних годин курсу 
фізики на більшості спеціальностей лише рішучі та ефективні дії базових кафедр 
можуть запобігти катастрофічному занепаду рівня фундаментальних знань. Це 
зумовлює необхідність адаптаційних заходів, які протягом кількох років 
впроваджуються на кафедрі фізики. Першим етапом цих заходів є вхідний контроль 
знань. Аналіз його результатів зводиться до: виділення групи слабко підготовлених 
студентів; порівняння з даними ЗНО; порівняння розподілу оцінок вхідного контролю з 
даними наступного семестрового контролю знань. Адаптаційні заходи включають 
стимулювання студентів із низьким вхідним рівнем до відвідування консультацій та 
самостійної роботи над літературою і конспектом; використання дистанційних курсів 
для підтримки самостійної роботи студентів; розробку детальних рекомендацій по 
роботі з підручниками, поділ рекомендованої літератури по рівнях підготовки; 
спрощення процедури ліквідації заборгованостей невстигаючими студентами. 
Факторами, які перешкоджають адаптаційним заходам, є незадовільне відвідування 
занять частиною студентів; заміна екзаменів заліками, що значно зменшує мотивацію 
допідвищення рейтингу; неможливість коригування розбиття груп на підгрупи з 
врахуванням рівня підготовки студентів. 

 
 
Адаптаційні заходи та робота кафедри з ліквідації академзаборгованості дозволила 

у 2010-2011 н.р. суттєво покращити стан успішності студентів першого курсу (якість та 
успішність відповідають нормативам вже за результатами основних відомостей).  
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організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних 

закладах України»: матеріали конференції. 26-28 квітня 2012 р. – Тернопіль: 
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ПОСІБНИКИ З ФІЗИКИ ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ – ІНОЗЕМЦІВ, 
ВИДАНІ В ТНТУ ІМ. ПУЛЮЯ 

 
В доповіді розглянуто мотиви, особливості та схема роботи над посібниками з 

фізики для студентів-іноземців, що навчаються англійською мовою. Робота такого типу 
включає як науково- та організаційно –методичну, так і організаційну і (в певному сенсі) 
виховну складові при безумовно необхідному мовному спілкуванні із іноземними 
студентами. 

Мотивами нашої роботи служили: 
- Відсутність в Україні достатньої кількості підручників на англійській мові, 

відповідних до робочої  програми з фізики. 
- Неоднорідний рівень початкової підготовки іноземних студентів, що приїхали 

на навчання. 
- Відмінності в стилі викладання фізики в різних країнах та пошуки 

оптимального варіанта викладання. 
- Необхідність відповідності матеріалу курсу, що читається для українських та 

іноземних студентів.  
Складність роботи полягала в тому, що необхідно було на протязі одного циклу 

читання курсу, що складається із трьох частин, паралельно із його викладанням 
англійською мовою, на основі власних конспектів, створити посібники до кожної із частин 
курсу. 

В результаті обговорень була обрана схема роботи над посібниками, що включала 
елементи сіткового графіка. Це вимагало дотримання строків виконання окремих 
незалежних видів роботи: 

- Складання робочої програми у відповідності до виділеного часу. 
- Аналіз відомої англомовної літератури та її порівняння із нашою (матеріал, 

стиль викладання, оформлення книг). 
- Робота із джерелами інформації(інтернет, бібліотеки, книжкові магазини інших 

міст, інші доступні способи). 
- Вхідний контроль: (приклади наведено безпосередньо в доповіді. Вони складені 

таким чином, щоб врахувати неоднорідний рівень початкової підготовки студентів із 
різних країн та навчальних закладів). 

- Аналіз результатів вхідного контролю. 
- Корекція об’єму та глибини викладання попередньо запланованого  матеріалу. 
Схема дозволила розділити роботу на 5 етапів: 
- І етап – накопичення певного досвіду викладання та незалежне створення 

кожним власного конспекту на англійській мові; 
- ІІ етап – складання плану посібника, обговорення принципових питань 

(кількість розділів, їх об’єм, зміст, застосовувана методична література і т.д.); 
- ІІІ етап – попередній розподіл матеріалу (узгоджений добровільно), оцінка 

строків роботи над окремими розділами; 
- ІV етап – вибір оптимального моменту зустрічі для  спільної роботи. 

Обговорення, виправлення та набір  попередньо підготовленого матеріалу; 
- V етап – корекція строків роботи над наступними  розділами та планування 

чергового моменту зустрічі для спільної роботи. 
Бюджет витраченого часу складався із роботи на протязі трьох семестрів. При 

цьому підготовча робота проводилась окремо кожним із співавторів, не менше 7 годин на 
тиждень, а колективна робота вдвох – не менше 3 годин на тиждень. 



Наслідок: створення великої кількості варіантів окремих розглянутих питань 
посібників. (Наприклад, підтвердженням  цього можуть служити - 23 варіанта тексту лише 
третьої частини курсу – посібника “Principles of modern physics” Нікіфоров Ю.М., 
Скоренький Ю.Л. – Тернопіль, ТНТУ, 2011.- 102 p.) 

Характерними рисами створених нами посібників з фізики є наступні: 
1. Вони базуються на власних робочих програмах. 
2. Включають, крім теоретичного матеріалу, приклади розв’язаних задач із 

коментаріями та лабораторний практикум. Останній складається  із цикла лабораторних 
робіт по кожній частині курсу. 

3. Корелюють із програмами з фізики для підготовки бакалаврів по різних 
спеціальностях, що викладаються українською мовою. Це дуже важливо для тих 
іноземних студентів, які вчаться в україномовних потоках. 

4. Дають можливість використання матеріалу посібників при створенні інших 
курсів фізико-технічного напрямку. 

В залежності від виділеного на викладання матеріалу часу , складності матеріалу 
кількість теоретичних розділів в посібниках коливається від 10 до 14. Так, наприклад, 
перший посібник „Mechanics and thermal physics”, 2009, має 108 cторінок, в тому числі 12 
розділів лекційного матеріалу із прикладами  розв’язаних задач, лабораторний практикум 
(8 робіт) із методикою вимірювань, теорією похибок та додатковим довідковим 
матеріалом (8 таблиць). Посібник “Principles of modern physics” має 14 розділів лекційного 
матеріалу з прикладами розв’язаних задач. Лабораторний практикум включає 6 робіт , а 
додатки – 3 таблиці. Важливу роль при підготовці тексту посібників відіграли 
консультації із викладачами кафедри іноземних мов ТНТУ. 

Висновки : 
Робота над посібниками вимагає помітних витрат часу та енергії, маючи при цьому 

значну кількість позитивних моментів. Серед них, на нашу думку, є наступні: 
- Підвищення власного професійного рівня з предмету, що викладаєш. 
- Стимулювання до вивчення англійської мови. 
- Розширення можливостей знаходження спільних методичних задач, в першу 

чергу із кафедрою іноземних мов. 
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З 

ФІЗИКИ 
 

Сучасна соціально-економічна ситуація в країні й у системі освіти така, що 
традиційні форми одержання освіти і моделі навчання не можуть задовольнити 
потребу в освітніх послугах, зосереджених в основному у великих містах. Неважко 
уявити собі категорії людей, що мають потребу в освітніх послугах, але не мають 
можливості отримати їх традиційним способом у рамках сформованої освітньої 
системи. Вихід полягає в пошуку нових форм освіти. Однією з них стало дистанційне 
навчання. Будучи результатом об'єктивного процесу інформатизації і вбираючи в себе 
кращі риси інших форм, дистанційне навчання входить в XXI століття як найбільш 
перспективна, синтетична, гуманістична, інтегральна форма освіти. 

Дистанційне навчання фізики забезпечується за допомогою електронного 
навчального курсу, який розглядається як сукупність навчальних ресурсів необхідних 
для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи студентів.  

Щоб досягти високої ефективності дистанційного навчання курсу фізики, як і 
усіх інших курсів, потрібна взаємодія наступних факторів: оптимальне поєднання 
інформаційних технологій та організаційної форми дистанційної освіти; сукупність 
педагогічних методів та прийомів, які використовуються в навчальному процесі; 
формування усвідомленої мотивації отримання високопрофесійної освіти; відкритість 
нової системи освіти; залучення сучасного технічного забезпечення. Поряд із 
використанням електронного курсу при дистанційному типі навчання дидактичні 
матеріали курсу фізики широко застосовуються і в навчальному процесі при 
традиційному навчанні. Це в свою чергу сприяє кращому осмислені матеріалу (точність 
ілюстрацій) та засвоєнню знань студентами базових питань фізики. 

В цілому використання такого типу навчання, як дистанційне, має як переваги, 
так і недоліки. До переваг слід віднести: 
— Можливість спілкування у реальному часі для людей, які розділені значними 
відстанями. Можливість міжкультурного спілкування. 
— Оперативний доступ до актуальної інформації будь-якого змісту, можливість 
порівнювати різні точки зору і самостійно робити висновки. 
— Широкі перспективи для пошукової та творчої роботи. 
— Доступ до багатьох джерел інформації. 
— Навчання можна суміщати з основною професійною діяльністю, а також можуть 
навчатися особи, які обмежені в русі. 

Основні недоліки дистанційного навчання: 
— Небезпека особистості опинитися у полоні віртуального світу. 
— Відсутність невербальної сторони спілкування. 
— Складність сприйняття великого обсягу текстової інформації з екрану комп'ютера. 
— Дистанційний студент обов'язково має володіти певними навичками самостійної 
навчальної діяльності, мати достатній стартовий рівень освіти. 
— Від студента вимагається висока вмотивованість, самоорганізація. 

Необхідність створення електронного курсу з фізики диктується процесом 
вдосконалення процесу навчання. В процесі розробки дистанційного курсу необхідно 
враховувати специфіку викладання фізики у вищих технічних навчальних закладах . 
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Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 
46001, м. Тернопіль, Руська, 56. 

 
  
 The problem of the student’s performance evaluation is considered on an example of the 

course of physics. The entry testing is shown to be an effective instrument of tuning the 
course and planning the educational measures aimed at students performance improvement. 
An establishing of the adaptation term for the group of freshmen with low basic 
comprehension is proposed. The evaluation criteria are discussed. Results of ECTS scale 
implementation and its role in the improvement of quality of education are analyzed.  

 
 

Вступ. Впровадження кредитно-модульної технології навчання (КМТН) в поєднанні з 
рейтинговою шкалою оцінювання успішності ECTS в наших умовах вимагає як відповідного 
методичного забезпечення, так і системного аналізу результатів такого впровадження. 
Виходимо з того, що вивчення фізики починається з 1-го та 2-го навчальних семестрів без 
належної адаптації студентів до умов університетського навчання та кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу (КМСОНП). До нас вступають абітурієнти, які, як 
правило, не проходили незалежного зовнішнього оцінювання з фізики і, відповідно, без 
належної базової підготовки з фізики. Об’єм аудиторних годин, які виділяються під курс 
фізики у вищих технічних навчальних закладах, скоротився в порівнянні з недалеким 
минулим, також змінюється структура навчального навантаження (наприклад, практично 
зняті консультаційні години, контрольні роботи для заочників, часто відсутні години під 
розв’язування задач на денній формі навчання, тощо). Таким чином, модернізація підходів до 
вивчення фізики у вищих технічних навчальних закладах, вдосконалення технології навчання 
є актуальною задачею.  
 

1. Вхідний контроль 
 
На власному досвіді, з літератури та спілкування з колегами з інших ВНЗ України 

спостерігаємо різке падіння обсягу навчальних програм з фізики в більшості ВНЗ. Наприклад, 
для ведучих спеціальностей нашого університету (приладобудування, автоматизація, 
комп’ютерні технології, електромеханіка, механіка) в порівнянні із  з 1991-1992 навчальним 
роком  об’єм аудиторних годин скоротився в 2-3 рази. Різко впав  і інтерес до фізики, і  рівень 
знань вступників з фізики. Про це свідчить необов’язковість здачі фізики на підсумковій 
державній атестації в школі, а також той факт, що, наприклад, результат державного 
тестування з фізики як вступного екзамену для зарахування на електромеханічний факультет 
нашого університету представило менше 3% абітурієнтів. Це викликає необхідність 
вдосконалення підходу до викладання фізики в нових умовах, хоча проблема посилення 
фундаментальної підготовки з фізики та вдосконалення її викладання  сама по собі не є новою 
для вищих технічних навчальних закладів. Досвід показує, що велике значення має 
правильний підхід до проблеми адаптації студентів при вивченні курсу. В цьому велику роль 
відіграє вхідний контроль знань. Вхідний контроль знань з фізики проводиться кафедрою 
фізики ТДТУ як  елемент планування навчальних заходів з набраним контингентом студентів. 
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Він здійснюється до початку вивчення матеріалу курсу і проводиться на першому 
практичному або лабораторному занятті (в залежності від робочої програми спеціальності і 
відповідно до загальної кількості годин, виділеної на дисципліну „Фізика”). На даний момент 
йде накопичення досвіду з метою порівняння ефективності різних методів контролю і 
використовується як звичайний письмовий метод, так і тестовий комп’ютерний. В одному з 
варіантів його проведення студентам видаються письмові завдання з базових питань 
шкільного курсу фізики, виконання яких оцінюється в семирівневій шкалі, що є проекцією 
шкали оцінювання ECTS на національну чотирибальну, та будується гістограма розподілу 
оцінок з її подальшим аналізом. Аналіз зводиться до: 1) виділення групи слабко 
підготовлених студентів, для якої можуть бути застосовані адаптаційні заходи; 2) порівняння 
з даними незалежного тестування; 3) порівняння розподілу оцінок вхідного контролю з 
даними наступного семестрового контролю знань та навичок. Вхідний контроль не заміняє 
зовнішнього незалежного оцінювання, разом з тим не є формою оцінювання студентів, а 
служить лише для підвищення ефективності подальших навчальних заходів. Проведення 
вхідного контролю, крім іншого, дозволяє на практиці ефективно і швидко оцінити базовий 
рівень шкільних знань даної групи (загальні недоліки, типові помилки і невірні уявлення) та 
рівень інформованості студентів-першокурсників про фізичні явища, фундаментальні закони, 
фізичні величини та поняття; скоректувати процес навчання на наступний етап, виходячи із 
початкового рівня готовності більшості групи до сприйняття навчального матеріалу. Оцінка 
за вхідний контроль офіційно не виставляється, але в подальшому служить, можна сказати, 
точкою початкового відліку, що допомагає викладачу слідкувати за динамікою змін знань 
студента, його старанністю і результатами навчання в процесі здійснення поточного, 
модульного та підсумкового контролю. При цьому дуже часто, в залежності від групи, де 
проводиться контроль, вона (до 45-50% випадків) не співпадає із шкільною оцінкою знань і є 
єдиним показником дійсного рівня знань абітурієнтів. Після проведення вхідного контролю 
вступає в дію адаптаційний курс. Його впровадження як системи тільки починається і може 
включати, наприклад, один з таких заходів або їх комбінацію: а) обговорення результатів 
вхідного контролю викладачами, які ведуть роботу із студентами даної конкретної групи, б) 
видача набору завдань для самостійної роботи, в якому є задачі із розв’язками без пояснень 
принципів розв’язку (студент має їх пояснити на основі відомого із шкільного курсу), в) 
показову фронтальну лабораторну роботу під керівництвом викладача, г) фронтальний підхід 
до виконання лабораторних робіт  під час відробок з невстигаючими студентами на протязі 
адаптаційного періоду під керівництвом інженера лабораторії після консультацій і перевірки 
знань викладачами, що ведуть лекції або  лабораторні заняття. 

Із накопиченого досвіду навчання за модульною системою і виходячи з сьогоденного 
рівня підготовки абітурієнтів можна запропонувати такі принципи побудови адаптаційного 
періоду: фронтальний підхід адаптаційного періоду підготовки для основної маси повинен 
тривати не більше 7-8 тижнів, на протязі яких знімається неготовність до навчальної 
діяльності в умовах ВНЗ та КМСОНП; при певних умовах (надзвичайно слабка група) 
повторення елементів адаптаційного курсу можливе при переході до наступної частини 
фізики; після адаптації і вирівнювання знань в частини студентів розвивається інтерес до 
фізики як науки. При індивідуальному підході деякі з цих студентів випереджують своїх 
одногрупників, долучаючись до наукової роботи.  

Слід відмітити, що індивідуальні консультації та залучення студентів до наукової роботи 
вимагають більших затрат часу на одного студента і можуть продовжуватись навіть після 
закінчення курсу, переходячи в частину курсової або дипломної роботи.  

 
2. Модульний контроль 
Для проведення модульного контролю кафедрою розроблені критерії 

(http://www.tu.edu.te.ua/kafedra/physics/criteria.htm) формування рейтингового (кумулятивного) 
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показника успішності навчальної роботи студентів в балах. Бали розподілені за видами 
діяльності: 35% балів – за виконання лабораторних робіт і практичних завдань по 
розв’язуванню задач, 40% – за виконання модульних тестів, 25% – за виконання 
екзаменаційних тестів або завдань. За даними [1] такий розподіл є оптимальним. 
Завершується підготовка кафедрального збірника модульних тестів, що має за мету 
стандартизувати способи проведення тестування та дати можливість студентам краще 
підготуватися до такого тестування. Результати модульного контролю детально 
обговорюються групою аналізу, яка виносить певні рекомендації, як от:  проведення 
фронтальних лабораторних робіт замість індивідуальних, корекція методики проведення 
практичних занять та рівня завдань по розв’язуванню задач, формування груп вирівнювання, 
тощо. В зв’язку з тим, що оцінка успішності виконання лабораторних робіт значно впливає на 
загальну оцінку, повну заміну лабораторного фізичного практикуму на віртуальні 
експерименти чи демонстрації вважаємо недоцільною (навіть на дистанційній формі 
навчання). Фізика є наукою, в якій експеримент відіграє першорядну роль, його постановка та 
аналіз стимулюють формування нових понять та уявлень. Імітаційний експеримент є 
важливим елементом збагачення лекційних демонстрацій, самостійного вивчення та 
підготовки до проведення реального експерименту, але сам по собі він не здатний 
забезпечити формування стійких навичок експериментальних вимірювань, засвоєння правил 
роботи із приладами та обладнанням, усвідомлення причинно-наслідкового зв’язку, 
вираженого у фізичних законах. Більш доцільними, на нашу думку, є модернізація 
лабораторного практикуму, перехід на сучасну елементну базу.  

 
3. Семестровий контроль 
 
Семестровий контроль знань та навичок завершує формування рейтингового показника 

успішності та розподіл за якісними рівнями (оцінками) A-B-C-D-E-FX-F [2, 3]. Така 
семирівнева шкала оцінювання має обґрунтування (див. cистематику Блума [4]) і дозволяє 
проводити статистичний аналіз підсумкового оцінювання за семестр шляхом побудови 
відповідних гістограм та обчислення їх параметрів. В основу такого аналізу можна покласти 
уявлення про нормальний (гаусів) розподіл показника успішності як ознаки правильного 
застосування схеми КМТН та поняття про типовий 
(оптимальний) розподіл показника успішності, коли 
переважно 10% студентів отримують оцінку А, 25% 
студентів – оцінку B, 30% студентів – оцінку С, 
25% - оцінку D, 10% - оцінку Е, а незадовільні 
оцінки (FX та F) не отримує жоден із студентів, які 
завершують навчальний цикл з дисципліни [1]. 
Специфічні умови роботи кафедри, а саме те, що 
фізику на 1-2 курсах вивчають більшість студентів 
університету, навчальні програми різних 
спеціальностей є достатньо близькими за змістом, 
критерії оцінювання є уніфікованими, забезпечують 
достатню вибірку для встановлення статистичних закономірностей. Гістограма розподілу 
показника успішності за результатами екзаменаційної сесії подана на рис. 1 в національній, 
чотирибальній шкалі. Для порівняння показано також типовий (оптимальний) розподіл 
показника успішності, спроектований у чотирибальну шкалу (заштриховані стовпці). 
Подібний аналіз дозволяє, в принципі, виявити недосконалості в організації навчального 
процесу [5]. Так, наявність значної групи студентів, які систематично не відвідують занять, 
порушує умови, за яких міг би реалізуватися  нормальний (гаусів) розподіл, тому цю групу 
студентів необхідно виключати із вибірки при аналізі успішності. Певне зміщення 
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Рисунок 1. Гістограма розподілу показника 
успішності за чотирибальною шкалою.  
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математичного сподівання до нижчих показників успішності пояснюється низьким рівнем 
базової підготовки вступників (цей висновок підтверджується результатами вхідного 
контролю). Відсутність зацікавленості студентів у високих показниках при здачі заліку також 
істотно знижує середній бал. Кількість студентів, які систематично відвідують заняття, але 
отримали на екзамені незадовільну оцінку, є в межах статистично допустимої при 
нормальному розподілі.  

 
Висновки 
 
1. Впровадження КМТН вимагає значної роботи кафедри з методичного забезпечення 

навчального процесу (розробка критеріїв, підготовка тестів, вдосконалення робочих програм 
та інше). 

2. Особлива увага повинна приділятися організації і змістовному наповненню самостійної 
роботи студентів над курсами (проведення регулярних консультацій, підготовка методичних 
вказівок до організації самостійної роботи, тощо). 

3. Важливим є проведення кафедрою вхідного контролю знань як передумови до вибору 
методики навчання з групами студентів, що мають різну базову підготовку з фізики та 
моніторингу навчальних успіхів студентів. 

4. З метою підвищення і систематизації рівня знань з фізики студентів, зарахованих на 
перший курс, вважаємо за необхідне розвивати досвід впровадження так званого 
адаптаційного курсу з шкільної програми з фізики, пов’язуючи його із курсом “Введення до 
спеціальності”, диференціювати характер роботи із студентами, які потребують 
адаптаційного періоду підготовки, проводячи його на двох рівнях: на першому – фронтальний 
підхід до виконання практичних завдань та лабораторних робіт з невстигаючими студентами 
з низьким вхідним рівнем підготовки, на другому – індивідуальні консультації із 
роз’ясненням особливо складних питань, залучення до наукової роботи (для студентів більш 
високого рівня підготовки). 

5. Використання шкали оцінювання ECTS дозволяє, в принципі, проводити внутрішній 
аналіз навчальної діяльності кафедри (аналізувати об’єктивність оцінювання, рівень тестових 
завдань, ефективність навчання і т.д.) 

6. Доцільно було б залучати спеціалістів кафедри фізики в якості консультантів до 
курсових і дипломних робіт та проектів з метою поетапного формування уміння 
використовувати фізико-математичні знання і навички при виконанні таких робіт. 

7. Застосування інформаційних технологій сприяє розширенню форм навчання та 
поглибленню його змісту (дистанційне навчання, комп’ютерна перевірка тестів, імітаційний 
експеримент). 
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УДК 378.1 
Ю. Скоренький, О.Крамар  
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) 
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ  

Впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес супроводжується 
застосуванням тестового методу контролю навчальних досягнень [1, 2]. Система 
тестового контролю (СТК) є одним із компонентів електронних навчальних курсів (ЕНК), 
сформованих на платформі ATutor, яка використовується у ТНТУ. Типи тестів та 
методологія їх складання і оцінювання, які підтримує система ATutor, є характерними для 
більшості розповсюджених платформ дистанційного навчання [2]. Сьогодні робота над 
ЕНК займає значну частину робочого часу викладача що, зокрема, робить нагальною 
необхідність перегляду системи обліку навчального навантаження. Із останніх звітів 
Інституту дистанційного навчання можна зробити висновок, що більшість ЕНК в ТНТУ 
мають достатньо розвинуті тестові системи, які готові не лише до використання при 
самопідготовці, але й до застосування у модульному та семестровому контролі для 
студентів денної форми навчання. 

Як безперечні переваги електронної СТК слід відзначити оперативність обробки 
результатів та можливість одночасного контролю знань великої кількості студентів, 
звільнення викладача від монотонної роботи. Проте відзначимо, що модульний та 
семестровий контроль повинен забезпечувати також і коригуючу функцію, яка є 
неможливою без врахування індивідуальних особливостей студента і найкраще 
реалізується за умови живого спілкування. На нашу думку, оптимальне застосування СТК 
полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими, апробованими та 
регламентованими методами контролю навчальних досягнень.  

Відповідно до діючої процедури сертифікації курсу, фахову експертизу якості курсу 
вцілому і тестової системи зокрема проводить кафедра, за якою закріплений цей курс. 
Проте, інструменти статистичного аналізу [2, 3] результатів застосування СТК в ATutor на 
сьогодні не є достатньо розвиненими і не можуть забезпечити надійного та однозначного 
висновку щодо якості СТК навіть після досить тривалої апробації. В той час як валідність 
тесту визначається відповідністю тестової бази програмі курсу та адекватністю процедури 
вибору питань, розрахунок індексів надійності, складності тесту та його роздільної 
здатності (дискримінативності) вимагає на сьогодні непропорційно великих затрат часу і з 
цієї причини не може бути застосований ні для оцінки якості СТК, ні для її корекції в 
процесі використання.  

У доповіді представлено результати апробації тестової системи контролю знань, 
розробленої кафедрою фізики, та результати її аналізу. Роздільну здатність, індекси 
надійності та складності тестів порівняно із відповідними характеристиками стандартних 
методів контролю. На цій основі запропоновано можливі шляхи вдосконалення системи 
статистичної обробки результатів СТК ATutor та методики застосування СТК у 
навчальному процесі. 

 
[1] Elements of Quality Online Education (Eds. Bourne J., Moore J.C.).- Sloan Center for 

OnLine Education.– 2005.– 205 p. 
[2] Abstracts of III International school “Educational measurement: teaching, research and 

practice”.– Форос, 2011 − Режим доступу: moodle.ndu.edu.ua/AbstractsForos2011.doc 
[3] Челышкова М.Б. Теория  и практика  конструирования  педагогических тестов.– 

М.: Логос, 2002.– 431 c. 
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ПОСІБНИКИ З ФІЗИКИ ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ – ІНОЗЕМЦІВ, 
ВИДАНІ В ТНТУ ІМ. ПУЛЮЯ 

 
В доповіді розглянуто мотиви, особливості та схема роботи над посібниками з 

фізики для студентів-іноземців, що навчаються англійською мовою. Робота такого типу 
включає як науково- та організаційно –методичну, так і організаційну і (в певному сенсі) 
виховну складові при безумовно необхідному мовному спілкуванні із іноземними 
студентами. 

Мотивами нашої роботи служили: 
- Відсутність в Україні достатньої кількості підручників на англійській мові, 

відповідних до робочої  програми з фізики. 
- Неоднорідний рівень початкової підготовки іноземних студентів, що приїхали 

на навчання. 
- Відмінності в стилі викладання фізики в різних країнах та пошуки 

оптимального варіанта викладання. 
- Необхідність відповідності матеріалу курсу, що читається для українських та 

іноземних студентів.  
Складність роботи полягала в тому, що необхідно було на протязі одного циклу 

читання курсу, що складається із трьох частин, паралельно із його викладанням 
англійською мовою, на основі власних конспектів, створити посібники до кожної із частин 
курсу. 

В результаті обговорень була обрана схема роботи над посібниками, що включала 
елементи сіткового графіка. Це вимагало дотримання строків виконання окремих 
незалежних видів роботи: 

- Складання робочої програми у відповідності до виділеного часу. 
- Аналіз відомої англомовної літератури та її порівняння із нашою (матеріал, 

стиль викладання, оформлення книг). 
- Робота із джерелами інформації(інтернет, бібліотеки, книжкові магазини інших 

міст, інші доступні способи). 
- Вхідний контроль: (приклади наведено безпосередньо в доповіді. Вони складені 

таким чином, щоб врахувати неоднорідний рівень початкової підготовки студентів із 
різних країн та навчальних закладів). 

- Аналіз результатів вхідного контролю. 
- Корекція об’єму та глибини викладання попередньо запланованого  матеріалу. 
Схема дозволила розділити роботу на 5 етапів: 
- І етап – накопичення певного досвіду викладання та незалежне створення 

кожним власного конспекту на англійській мові; 
- ІІ етап – складання плану посібника, обговорення принципових питань 

(кількість розділів, їх об’єм, зміст, застосовувана методична література і т.д.); 
- ІІІ етап – попередній розподіл матеріалу (узгоджений добровільно), оцінка 

строків роботи над окремими розділами; 
- ІV етап – вибір оптимального моменту зустрічі для  спільної роботи. 

Обговорення, виправлення та набір  попередньо підготовленого матеріалу; 
- V етап – корекція строків роботи над наступними  розділами та планування 

чергового моменту зустрічі для спільної роботи. 
Бюджет витраченого часу складався із роботи на протязі трьох семестрів. При 

цьому підготовча робота проводилась окремо кожним із співавторів, не менше 7 годин на 
тиждень, а колективна робота вдвох – не менше 3 годин на тиждень. 



Наслідок: створення великої кількості варіантів окремих розглянутих питань 
посібників. (Наприклад, підтвердженням  цього можуть служити - 23 варіанта тексту лише 
третьої частини курсу – посібника “Principles of modern physics” Нікіфоров Ю.М., 
Скоренький Ю.Л. – Тернопіль, ТНТУ, 2011.- 102 p.) 

Характерними рисами створених нами посібників з фізики є наступні: 
1. Вони базуються на власних робочих програмах. 
2. Включають, крім теоретичного матеріалу, приклади розв’язаних задач із 

коментаріями та лабораторний практикум. Останній складається  із цикла лабораторних 
робіт по кожній частині курсу. 

3. Корелюють із програмами з фізики для підготовки бакалаврів по різних 
спеціальностях, що викладаються українською мовою. Це дуже важливо для тих 
іноземних студентів, які вчаться в україномовних потоках. 

4. Дають можливість використання матеріалу посібників при створенні інших 
курсів фізико-технічного напрямку. 

В залежності від виділеного на викладання матеріалу часу , складності матеріалу 
кількість теоретичних розділів в посібниках коливається від 10 до 14. Так, наприклад, 
перший посібник „Mechanics and thermal physics”, 2009, має 108 cторінок, в тому числі 12 
розділів лекційного матеріалу із прикладами  розв’язаних задач, лабораторний практикум 
(8 робіт) із методикою вимірювань, теорією похибок та додатковим довідковим 
матеріалом (8 таблиць). Посібник “Principles of modern physics” має 14 розділів лекційного 
матеріалу з прикладами розв’язаних задач. Лабораторний практикум включає 6 робіт , а 
додатки – 3 таблиці. Важливу роль при підготовці тексту посібників відіграли 
консультації із викладачами кафедри іноземних мов ТНТУ. 

Висновки : 
Робота над посібниками вимагає помітних витрат часу та енергії, маючи при цьому 

значну кількість позитивних моментів. Серед них, на нашу думку, є наступні: 
- Підвищення власного професійного рівня з предмету, що викладаєш. 
- Стимулювання до вивчення англійської мови. 
- Розширення можливостей знаходження спільних методичних задач, в першу 

чергу із кафедрою іноземних мов. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У КУРСІ 
ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

 
Мультимедійний супровід навчання на сучасному етапі включає 

лекційні презентації, навчальні фільми та анімації, аудіофрагменти та 

аудіокниги, інтерактивні елементи дистанційних курсів. У курсі фізики, який 

читається у ТНТУ ім. І.Пулюя для студентів-іноземців із англійською мовою 

навчання, лекційні презентації та анімації використовуються від початку 

прийому іноземців на навчання у наш університет, тому на сьогодні уже 

накопичено певний досвід та сформовано достатню технічну та навчально-

методичну базу. 

Розробка мультимедійного супроводу занять, зокрема лекційних 

презентацій, для студентів-іноземців принципово не відрізняється від цієї 

навчально-методичної роботи для українських студентів і не потребує 

окремої підготовки. До того ж, на даний час в університеті є достатня 

кількість проекторів, комп’ютерів та мережевого обладнання для 

забезпечення мультимедійного супроводу навчального процесу. Тому 

впровадження нових технічних та методичних засобів не пов’язане з 

непереборними труднощами, але може значно підвищити ефективність 

навчання. 

Ефекти, пов’язані з впровадженням нових методичних прийомів та 

технічних засобів, можна в часовому вимірі поділити на короткотермінові, 

тривалі та постійні. У короткотерміновій перспективі впровадження нових 

засобів, презентацій, електронних навчальних курсів зацікавлює студента, 

підвищує мотивацію до активного сприйняття навчального матеріалу, 

відвідування занять, самостійної роботи. Проте, звикання приводить до 

згасання інтересу до самих форм навчання, тому за достатньо короткий 

період (кілька тижнів) від початку курсу викладач повинен впровадити дієві 

механізми для підтримки мотивації. Ними можуть бути система оцінювання 



навчальних досягнень, яка стимулює продовження активної самостійної 

роботи, психологічні методи заохочення, можливість самоствердитися, 

усвідомлення важливості набутих знань для майбутньої спеціальності. До 

тривалих ефектів від впровадження мультимедійного супроводу, на нашу 

думку, належать можливість керувати темпом викладу матеріалу, 

повертатися до вже вивченого матеріалу з метою його повторення чи 

застосування до конкретних питань, які вивчаються в даний момент, 

зменшення труднощів комунікації, пов’язаних із особливостями вимови 

термінів, побудови ілюстративного матеріалу чи позначення величин. 

Постійним залишається підвищення якості викладання матеріалу, що 

зумовлює краще його засвоєння, та позитивний емоційний фон, оскільки 

наявність та застосування навчально-методичних мультимедійних засобів, 

старанно розроблених викладачем у відповідності до навчальної програми 

конкретної спеціальності, стимулює студентів, навзаєм, готуватися до занять 

та проявляти повагу до викладача та навчального закладу. 

Використання презентацій дозволяє суттєво інтенсифікувати курс, 

наповнити його практичними задачами, реальними прикладами (принаймні, 

на рівні модельного розгляду). У курсах фізичного та технічного характеру 

з’являється можливість продемонструвати процес чи явище у його перебігу, 

сповільненому чи пришвидшеному темпі. Наприклад, до багатьох питань 

курсу фізики є доступними на умовах вільного використання різноманітні 

(хоч і далеко не досконалі) анімації, які можна використати, щоб 

продемонструвати явища, виявити їх найбільш суттєві характеристики і 

закономірності. Важливим елементом як окремої лекції, так і курсу вцілому, 

є титульний слайд. Титульний слайд курсу містить його назву, ім’я та 

контактні дані викладача, може містити інформацію про місце даної 

дисципліни у навчальному плані, її загальну структуру, розклад занять, 

рекомендовану літературу. Подібним чином, титульний слайд лекції містить 

назву теми, перелік її основних питань, може містити ілюстрацію, яка 

дозволяє прив’язати дану тему до конкретного явища чи класу явищ. На 



нашу думку, не варто зловживати візуальними ефектами, які пропонують 

поширені редактори презентацій, оскільки це розсіює увагу та втомлює 

студентів. Разом з тим, інформацію на слайді слід висвітлювати поетапно, 

дозовано, залишаючи достатньо часу на її осмислене сприйняття та 

обговорення. Використання презентації не позбавляє необхідності 

повторювати найважливіші елементи лекції (схеми, формули, графіки) на 

дошці, тим самим формувати відповідні навички у студентів та, можливо, 

поглиблювати та деталізувати окремі питання. Важливим також є 

підсумковий слайд, присвячений висновкам та плануванню самостійної 

роботи студента над пройденим матеріалом і підготовки до вивчення 

наступної теми.  

Слід відмітити, що особливості сприйняття візуальної інформації 

накладають певні обмеження та вимоги на оформлення презентацій та стиль 

викладання. Зокрема, інформація на екрані повинна бути структурована; 

візуальну інформацію повинен коментувати викладач; із масиву візуальної 

інформації треба виділяти основне і концентрувати на ньому увагу, 

прибираючи зі слайда несуттєві деталі, зорове поле слайда потрібно 

організовувати − компонувати об'єкти, які відображають близькі за змістом 

поняття, близько один до одного; зображення для окремої презентації слід 

підбирати в єдиному стилі, не перенавантажуючи візуальну інформацію 

яскравими деталями; виділяти навчальний матеріал, призначений для 

запам'ятовування кольором, підкресленням, розміром шрифту і т.п. Слід 

уникати строкатості написів, добиватися максимальної контрастності 

ілюстрацій. Підкреслимо, що перевантаження лекції текстовим чи 

ілюстративним матеріалом, використання надмірної кількості ефектів, 

необгрунтована заміна лекційного чи лабораторного експерименту на 

відеоролики матиме негативну дію, знизить і темп викладання, і ефективність 

навчання, тому підготовка мультимедійного супроводу повинна бути 

ретельно спланована, виважена і потребує часу, не меншого, ніж на 



підготовку лекційного курсу, а також постійного вдосконалення в процесі 

використання. 
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ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ В МАСОВИХ 
ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСАХ  

 
На даний час найбільш розвинутими платформами, що пропонують дистанційні 

навчальні курси університетського типу, є Coursera (www.coursera.org, понад 5,4106 
користувачів) та edX (www.edx.org, понад 1,2106 користувачів). Навчальні матеріали, 
переважна більшість яких є відкритими, та накопичена статистика (кількість слухачів 
типового онлайн курсу становить від 10 тис до 100 тис осіб) є ресурсами, важливість 
яких важко переоцінити, якщо йдеться про підвищення якості освіти шляхом 
впровадження нових технологій навчання [1]. В умовах загрозливого скорочення 
фактичного бюджету часу, виділеного на вивчення фундаментальних дисциплін, та 
катастрофічного розриву між декларованим та дійсним рівнем знань вступників 
використання ресурсів масових відкритих онлайн-курсів може стати дієвим елементом 
інформаційного забезпечення навчальних курсів. Проблема впровадження інструментів 
оцінювання навчальних досягнень, які є достатньо інформативними, достовірними та 
забезпечують коригуючу функцію, є одною з найбільш важливих [2]. У ТНТУ системи 
тестового контролю (СТК) електронних навчальних курсів, які є компонентом 
навчально-методичного забезпечення курсу фізики, застосовуються вже впродовж 
кількох років [3]. Оптимальне застосування СТК полягає у поєднанні їх із 
традиційними, добре розвиненими та апробованими методами контролю. Як безперечні 
переваги електронної СТК слід відзначити оперативність обробки результатів та 
можливість одночасного контролю знань великої кількості студентів, звільнення 
викладача від монотонної роботи. Слід відзначити, що СТК масових онлайн-курсів 
природничо-математичного напряму неодмінно включають набір задач різної 
складності з поелементною перевіркою розв’язків у формі тестів з відкритою 
відповіддю, яка автоматично перевіряється навіть і в аналітичній формі [4]. 

У доповіді проаналізовано системи оцінювання, реалізовані на платформах 
Coursera, edX та Atutor, їх спільні та відмінні риси, тенденції розвитку, та 
запропоновано шляхи вдосконалення СТК Atutor та методики її застосування у 
навчальному процесі. 
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In this work we discuss resolution of various types of tests for student assessments in 
terms of to current ukrainian standards. Statistical data for assignments taken in a few 
consecutive modules are analysed. The problem-based quizzes are shown to fulfill general 
requirements optimally, due to their high resolvability albeit high requirements to students skills 
as compared to simple questionnaires of qualitative character. 
 
 

В останні роки суттєво ускладнилися умови діяльності освітніх установ, що, з 
одного боку, зумовлено демографічною ситуацією в Україні, з іншого – траєкторією 
реформування освітньої галузі. Спостерігається загрозлива неготовність абітурієнтів до 
темпу та умов університетської освіти, відсутність стійкої теоретичної бази навіть у 
елементарних розділах математики, фізики та хімії. Одночасно виставляються все вищі 
вимоги до рівня фундаментальної та практичної підготовки випускників шкіл. В умовах 
постійного зменшення кількості аудиторних годин університетського курсу фізики 
контрольні заходи, приведені до стандартів, прийнятих для тестових систем, повинні 
також виконувати коригуючі та навчальні функції, що ускладнюється тенденцією до 
автоматизації та „знеособлення” поточного та модульного контролю. 

Одним із основних орієнтирів як для розробників тестів для університетських 
курсів, так і для самостійної підготовки студентів, є тести зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО), які з 2008 року проводяться Українським центром оцінювання якості 
освіти для випускників шкіл. За результатами ЗНО накопичено значний статистичний 
матеріал, який дає можливість оцінити характеристики тестових завдань та здатність 
випускників українських загальноосвітніх шкіл їх розв’язувати. Представляє інтерес 
накопичення та аналіз такого роду інформації щодо результатів тестувань студентів 
університетів, особливо стосовно дисциплін фундаментального циклу підготовки. 

Метою нашого дослідження є аналіз характеристик тестів, які застосовуються для 
оцінювання знань студентів університетів при вхідному, поточному та модульному 
контролі.  Нормативно-методичні положення МОН по розробці засобів  діагностики, 
зокрема наказ від 31.07.1998 р., № 285 «Про порядок розробки складових нормативного та 
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою, вказує, що 
„для забезпечення точності вимірювання, за якою помилка не перевищує 5%, довжина 
тесту повинна становити від 380 до 420 тестових завдань, для точності у 10% – від 80 до 
120 і для точності у 20% – від 25 до 30 тестових завдань. При державному 
кваліфікаційному іспиті помилка вимірювання не може перевищувати 5%.” Обмежений 
час, відведений на вивчення курсу фізики, не дає можливості використовувати тести із 
кількох сотень завдань достатньої складності (щоб забезпечити не лише 
репрезентативність, тобто відповідність навчальній програмі, але і системність в сенсі 
здатності тесту перевірити глибину засвоєння матеріалу та розуміння зв’язків між 
окремими змістовими модулями.) При цьому „тільки підготовлений відповідним чином 
набір завдань дозволяє за допомогою певних статистичних методів надійно оцінити 
знання суб'єктів учіння... Серед засобів об'єктивного контролю, найбільш науково 



обґрунтованим є метод тестування із залученням технічних засобів”. Вважається, що 
використання автоматизованих тестових методик в системі освіти дозволить скоротити 
фінансові затрати і час при підвищенні якості та інформативності, надасть можливість 
значного підвищення відповідальності студентів та викладачів. Справді, впровадження 
нових інформаційних технологій в освітній процес супроводжується застосуванням 
електронних різновидів тестового методу контролю навчальних досягнень [1, 2]. Система 
тестового контролю (СТК) є одним із обов’язкових компонентів електронних навчальних 
курсів (ЕНК). Зокрема, у Тернопільському національному технічному університеті імені 
Івана Пулюя в навчальному процесі використовуються ЕНК, сформовані на платформі 
ATutor. Типи тестів та методологія їх складання і оцінювання, які підтримує система 
ATutor, є характерними для більшості розповсюджених платформ дистанційного навчання 
[2]. До безперечних переваг електронної СТК слід віднести оперативність обробки 
результатів та можливість одночасного контролю знань великої кількості студентів, 
звільнення викладача від монотонної роботи. Проте варто відзначити, що модульний та 
семестровий контроль повинен забезпечувати також і корегуючу функцію, яка є 
неможливою без врахування індивідуальних особливостей студента і найкраще 
реалізується за умови живого спілкування. На нашу думку, оптимальне застосування СТК 
полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими, апробованими та 
регламентованими методами контролю навчальних досягнень. Інструменти статистичного 
аналізу [2, 3] результатів застосування СТК в ЕНК на платформах ATutor чи Moodle на 
сьогодні не є достатньо розвиненими і не можуть забезпечити надійного та однозначного 
висновку щодо якості СТК навіть після досить тривалої апробації. В той час як валідність 
тесту визначається відповідністю тестової бази програмі курсу та адекватністю процедури 
вибору питань, розрахунок індексів надійності, складності тесту та його роздільної 
здатності (дискримінативності) вимагає на сьогодні непропорційно великих затрат часу і з 
цієї причини не може бути застосований ні для оцінки якості СТК, ні для її корекції в 
процесі використання. Світовий освітній простір у наш час динамічно змінюється [4]. 
Масові відкриті онлайн-курси (Massive Online Open Courses, MOOC), започатковані у 
другій половині 2011 року, привернули загальну увагу завдяки небаченому рівню 
доступності до знань: для найбільш розвинутих платформ Coursera (www.coursera.org) та 
edX (www.edx.org) кількість слухачів багатьох онлайн-курсів перевищує сто тисяч осіб. 
Аудиторія MOOC, а це мільйони осіб по всьому світу [5], сьогодні має безкоштовний 
прямий доступ до навчальних матеріалів, розроблених окремими університетами та 
об’єднаннями університетів на кшталт OpenCourseWare Consortium [6]. Для українських 
вищих технічних навчальних закладів це створює не лише конкурентну ситуацію, але в 
першу чергу надзвичайно широкі можливості вдосконалення власних навчальних 
матеріалів та методик, стимулювання самостійної роботи студентів. В умовах 
загрозливого скорочення фактичного бюджету часу, виділеного на вивчення 
фундаментальних дисциплін, та катастрофічного розриву між декларованим та дійсним 
рівнем знань вступників використання ресурсів та досвіду MOOC може стати додатковим 
інструментом інформаційного забезпечення навчальних курсів, зокрема курсу фізики [7]. 
Слід відзначити, що СТК масових онлайн-курсів природничо-математичного напряму 
неодмінно включають набір задач (порівняних за складністю із [8, 9]), для яких перевірка 
розв’язків проводиться, переважно, поелементно, у формі тестів з відкритою відповіддю, 
яка автоматично перевіряється навіть і в аналітичній формі. У ЕНК, поширених в 
українських університетах, така можливість, наскільки нам відомо, на даному етапі 
відсутня, отже єдиним варіантом, який придатний для автоматичної перевірки, є тестові 
задачі з фіксованим набором варіантів відповіді. 

Технологія психометричного аналізу тесту та тестових завдань [3, 10] передбачає, 
що тест має проходити стандартизацію за результатами пілотних тестувань на 



репрезентативній виборці з метою встановлення діагностичних властивостей тесту через 
визначення статистичних параметрів тесту вцілому та тестових завдань зокрема. 
Загальноприйнятими характеристиками тестових завдань є індекси складності та 
диференціюючої здатності (наказ МОН  № 285 від 31.07.1998 р.) та роздільна 
(дискримінативна) здатність.  

Під час модульних 
контролів у 2010/2011 та 
2011/2012 н.р. у п’яти 
контрольних групах, трьох з 
факультету комп'ютерно-
інформаційних систем і 
програмної інженерії (ФІС) та 
двох із факультету контрольно-
вимірювальних та радіоком-
п'ютерних систем (ФРК) ТНТУ, 
було застосовано електронні 
тести, сформовані на базі 
дистанційного курсу. Рівно-
значність комплектів запитань 
різних тестів мала забезпе-
чуватися за рахунок достатньої 
кількості запитань з рівною 
ймовірністю включення у тест. 
Щоб уникнути подій, коли у тест 
потрапляли однотипні питання, 
які у базі були розташовані поруч, 
у співпраці з фахівцями 
лабораторії дистанційного 
навчання в алгоритм вибору 
питань було закладено принцип 
рівномірного відображення 
категорій (змістовних модулів), 
включених у модульний тест, 
впроваджено блокування вибірок, 
в яких є найближчі та наступні до 
найближчих сусідні питання. 
Типові розподіли тестових балів 
за тестом вцілому показано на 
рисунку 1, за окремими типами 
питань – на рисунку 2. 

Електронні тести, як і 
очікувалося, показали високу 
ефективність при перевірці 
базового рівня: розпізнавання 
явищ, запам’ятовування формул, 
знання одиниць вимірювання 
(завдання типу 1). Це дозволяє 
застосовувати їх для самопід-
готовки, виявлення проблемних 
тем і повторення матеріалу.  
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Рисунок 1. Розподіл кількості балів по тестових 
групах для послідовно проведених тестувань 1-5. 

Рисунок 2. Розподіл кількості балів для завдань на 
розпізнавання понять і явищ (1 типу), простих задач 
(2 типу) та складних задач (3 типу) для тестування 1. 
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 Для всіх використаних тестових завдань за стандартною методикою [10, 11] були 
розраховані індекси складності та диференціюючої здатності та роздільна здатність 
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  (1) 

де x  та nx  - середні арифметичні всіх індивідуальних оцінок за тестове запитання та 
оцінок тих учасників тестування, які дали правильну (результативну) відповідь, Sx – 
середнє квадратичне відхилення оцінок тесту для вибірки, N – загальна кількість 
опитаних, Nn – кількість опитаних, які дали результативну відповідь на питання n. Чим 
ближчою роздільна здатність завдання є до 1, тим краще це завдання відповідає тесту 
вцілому; завдання з недодатніми значеннями rn слід виключати із тестів. Аналіз показує, 
що найвищою диференціюючою здатністю володіють комплексні задачі. Наприклад, для 
тестування 5 середні значення різниці приведених результативностей в групах 27% 
найкраще підготовлених студентів та 27% найгірше підготовлених студентів становили 
0,28 для якісних запитань (типу 1); 0,21 для простих задач; 0,62 для комплексних задач. 
Співвідношення між характеристиками завдань типів 1 та 2 може відрізнятися, проте 
завдання  типу 3 завжди дозволяють правильно оцінити рівень підготовки студента, як це, 
зрештою, очевидно з рис. 2. Разом з тим, хоча лише завдання  типу 3 дозволяють 
забезпечити системність тесту, для забезпечення репрезентативності на тестуванні 
завдання інших типів повинні бути пропорційно представлені у тесті, відповідно до 
бюджету часу. Труднощі конструювання коректних завдань типу 1 пов’язані зі складністю 
підбору правдоподібних неправильних варіантів відповідей, які б унеможливили 
вгадування, в той час як існує достатньо збірників (наприклад, [8]) із задачами типу 3.  
 В останні роки при аналізі тестування в освіті досить широко застосовуються 
логістичні моделі, наприклад, модель Раша [10] функції успіху, в якій ймовірність 
правильної відповіді певного студента на певне питання виражається через параметри 
підготовленості студента, складності та роздільної здатності завдання та ймовірності 
вгадування правильної відповіді. Нами були розраховані ймовірності Pij правильної 
відповіді i-го студента на питання j в двопараметричній моделі: 
   1))(exp(1  jijij rP   (2) 
де rj – роздільна здатність питання j; θi=ln tj і δj позначають параметри підготовленості 
студента i та складності питання j, відповідно; вгадування вважається несуттєвим. 
Відповідні середні результати по 
типах завдань показані на рис. 3: 
заповненими колами, трикутни-
ками та ромбами для завдань 1, 
2 та 3 типів відповідно, 
порожніми колами – для тесту 
вцілому. Вважається [10, 11], що 
криві такого типу відповідають 
надміру складним завданням, 
проте, порівнюючи із рис. 1 
можна стверджувати, що 
складність досліджених наборів 
запитань не лише не є 
завищеною, а навіть навпаки, 
оскільки специфіка шкали ECTS 
примушує виставляти до всіх 
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Рисунок 3. Характеристичні функції компонентів 
тестового набору 5 у двопараметричній моделі Раша. 



студентів, незалежно від початкового рівня підготовки, високі вимоги. 
Як підсумок, вкажемо, що оцінка знань за допомогою електронного комплексного 

тесту в порівнянні з традиційним усним іспитом (тематичним, модульним контролем, 
тощо) дійсно має ряд переваг, а саме  об'єктивність (правильна відповідь на кожне з 
питань тесту заздалегідь встановлюється комісією розробників), можливість перевірки 
великого обсягу знань одночасно в усіх екзаменованих за відносно невеликий період часу; 
машинна обробка результатів тестування і наявність шкали оцінок. Але тестовий іспит 
має і деякі недоліки: складання тестових завдань потребує певної кваліфікації і значних 
затрат часу; вибіркові відповіді можуть мати елемент підказки; тестові питання 
дозволяють досить надійно перевірити знання, а рівень сформованості умінь, 
професійного мислення майбутнього фахівця за допомогою тестів можливо перевірити 
тільки опосередковано. Тому, на нашу думку, електронний тестовий контроль має бути 
лише одним з методів, які використовуються в комплексній оцінці компетентності 
студентів. Повна заміна стандартного контрольного завдання на електронний тест на 
даний момент видається недоцільною оскільки, зокрема, виключає можливість аналізу та 
корекції помилок, нарахування балів за частково правильний розв’язок, тощо. Перевагами 
стандартного контрольного завдання є кращі збалансованість і відповідність програмі, 
можливість включення питань із різною складністю та різною кількістю балів, зручність 
написання студентом формул, виконання графіків та схем. Відзначимо, що модульний та 
семестровий контроль повинні забезпечувати також і корегуючу функцію, яка є 
неможливою без врахування індивідуальних особливостей студента і найкраще 
реалізується за умови живого спілкування. На нашу думку, оптимальне застосування СТК 
полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими, апробованими та 
регламентованими методами контролю навчальних досягнень. 
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ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНОГО І ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ  

Подано приклади застосування інструментарію відкритих 
онлайн-курсів та проаналізовано перспективні шляхи 
використання ресурсів, які розміщені для вільного доступу, з 
метою вдосконалення електронних засобів дистанційного 
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Інформаційні технології сьогодні глибоко інтегровані у всі сфери 
економіки та суспільного життя. Покоління, яке виросло в умовах 
домінування електронних засобів над іншими видами комунікації, надає 
перевагу віртуальному простору не лише для спілкування, але і для 
пошуку інформації та навчання. Просторові та економічні бар’єри 
зникають завдяки появі безкоштовних навчальних ресурсів, таких як 
Open CourseWare [1], у відкритому доступі. Відповідно, освітній простір 
все більше глобалізується [2] та використовує комп’ютерні технології, в 
тому числі для дистанційного навчання у всесвітньому маштабі. У 2008 
році вперше було запропоновано термін „масовий відкритий онлайн-
курс” (Massive Online Open Courses, MOOC) для позначення курсу 
"Connectivism and Connective Knowledge", до якого долучилися онлайн 
кілька тисяч студентів. Сьогодні у всьому світі є багато мільйонів 
учасників масових відкритих онлайн-курсів [3], що є наслідком 
повсюдного впровадження революційних веб-технологій та 
поширеності Інтернету. Тепер студент може віртуально відвідувати 
лекції професорів Гарварду, MIT або Стенфорду (згадаємо тут лише 
кілька найбільш реномованих [4] університетів), без необхідності 
отримання віз чи сплати за навчання, витрат на переїзди та проживання. 
Без сумніву, ще ніколи освіта не була настільки ж глобальним явищем, 
яким вона стала завдяки відкритим навчальним ресурсам, які 



безкоштовно пропонують найкращі університети світу. Для українських 
вищих технічних навчальних закладів це створює не лише конкурентну 
ситуацію, але в першу чергу надзвичайно широкі можливості 
вдосконалення власних навчальних матеріалів та методик, 
стимулювання самостійної роботи студентів.  

Забезпечення якості навчання є одним з фундаментальних 
принципів Європейського простору вищої освіти (the European Higher 
Education Area, EHEA), створення якого зазвичай називають 
Болонським процесом [5]. Не торкаючись тут числених хибних уявлень 
про принципи діяльності та реформування європейських систем освіти, 
які, на жаль, супроводжують освітню реформу в Україні, хочемо 
зосередити увагу на принципах та практиці масових відкритих онлайн-
курсах, які можуть докорінно змінити ринок освітніх послуг [2, 3] та 
стати вагомими факторами покращення національної системи вищої 
освіти. Найважливішою для практичних потреб української академічної 
спільноти є унікальна можливість поновлювати базу знань, порівнювати 
наші навчальні курси з світовими стандартами та покращувати наші 
навчальні методики, доводити собі та нашим (в тому числі іноземним) 
студентам, що в Україні можна отримати настільки ж якісну освіту, як і 
в розвинутіших країнах. Мусимо визнати, що в академічному 
середовищі досить поширеною є ідея, що відкриті курси загрожують 
існуванню традиційних університетів і традиційних освітніх програм. 
На нашу думку, відкритість є життєвою необхідністю як науки, так і 
освіти, настільки ж важливою, як і їх єдність. Звертаючи достатню увагу 
на дотримання авторських прав на освітні засоби, використовуючи 
масив матеріалів, які є у вільному доступі, ми можемо незмірно 
збагатити наші навчальні курси та забезпечити їх кункурентну 
спроможність. Заохочуючи наших студентів проходити відкриті курси 
за їх напрямами підготовки, ми створюємо новий тип мотивації та 
знищуємо бар’єр між пост-радянськими країнами і розвинутими 
економіками.  

На даний час найбільш розвинутими платформами, що 
пропонують дистанційні навчальні курси університетського типу, є 
Coursera (www.coursera.org, понад 107 користувачів) та edX 
(www.edx.org, понад 3106 користувачів). Навчальні матеріали, 



переважна більшість яких є відкритими, та накопичена статистика 
(кількість слухачів типового онлайн курсу становить від 10 тисяч до 100 
тисяч осіб) є ресурсами, важливість яких важко переоцінити, якщо 
йдеться про підвищення якості освіти шляхом впровадження нових 
технологій навчання. Завдяки можливості залучення значних 
матеріальних та людських ресурсів, використанню здобутків провідних 
світових університетських центрів, небачених досі можливостей для 
збору статистичних даних для вдосконалення  навчального контенту, 
корекції освітніх методик та політики діючі платформи зуміли 
напрацювати та надати у відкритий доступ надзвичайно цінні навчальні 
засоби. Ці засоби, зокрема лекційні демонстрації, засоби візуалізації та 
симуляції, принципи взаємодії із студентами, методичні прийоми 
викладання, можуть бути з успіхом інтегровані [6] в існуючі електронні 
навчальні курси на базі платформ ATutor та Moodle, які застосовуються 
в українських університетах. 

Наведемо кілька прикладів вдалого використання інформаційних 
технологій в рамках відкритих дистанційних курсів. Як правило, від 
студента такого курсу очікують, що він перегляне відеолекції, прочитає 
додатковий навчальний матеріал, виконає завдання у вигляді тестів або 
есе, братиме участь у форумах, де обговорюватимуться важливі питання 
програми. Деякі курси встановлюють чіткий календарний план виходу 
відеолекцій та контрольних заходів (це, зокрема, курси на платформах 
edx.org, coursera.org, iversity.org), відхилення від якого робить успішне 
завершення неможливим, інші (як p2pu.org, udacity.com, openuped.eu) 
дають можливість повністю самостійно встановлювати навчальний 
графік („learning at own pace”). Обов’язковим для онлайн-курсів є чітке 
визначення цілей навчання, переліку компетенцій, яких слухач набуде 
після успішного завершення курсу, зазначення вимог до його 
початкового рівня підготовки та приблизна оцінка часу, який необхідно 
буде затратити, щоб впоратися з завданнями. Як правило, реєстрація на 
курс передбачає зобов’язання не порушувати певні етичні норми 
(„honor code”), не списувати та не поширювати розв’язків. 

Вже традиційним стало використання відеолекцій та 
відеосемінарів (рис. 1), запис яких розміщують на серверах відкритого 
доступу (наприклад, youtube.com чи vimeo.com). Це дозволяє студентові 



переглядати пояснення викладача довільну кількість разів у зручний 
час, повертатися до нього, за потреби, на наступних етапах навчання. 

 
Багато курсів надають вільний доступ до навчальних матеріалів 

(підручників, віртуальних тренажерів, студентських версій 
комп’ютерних програм), доступ до яких на загальних підставах є 
обмеженим або платним. Це дозволяє і студентам відчути себе на 
рівних зі своїми однолітками – слухачами провідних університетів, і 
викладачам (приєднавшись до дистанційного курсу в ролі студента) 
підвищити свою кваліфікацію, ознайомитися із новими науково-
методичними здобутками закордонних закладів освіти.  

В умовах загрозливого скорочення фактичного бюджету часу, 
виділеного на вивчення фундаментальних дисциплін, та 
катастрофічного розриву між декларованим та дійсним рівнем знань 
вступників використання ресурсів масових відкритих онлайн-курсів 
може стати дієвим елементом інформаційного забезпечення навчальних 
курсів. Проблема впровадження інструментів оцінювання навчальних 
досягнень, які є достатньо інформативними, достовірними та 
забезпечують коригуючу функцію, є одною з найбільш важливих [2]. У 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя системи тестового контролю (СТК) електронних навчальних 

Рисунок 1. Використання відеосемінару на платформі edx.org в курсі 
Massachusetts Institute of Technology „8.01x Classical Mechanics” (зліва) та на 
платформі ATutor в курсі ТНТУ „Фізика: дистанційний підготовчий курс” 
(справа) 



курсів, які є компонентом навчально-методичного забезпечення, 



застосовуються вже впродовж кількох років [6]. Оптимальне 
застосування СТК полягає у поєднанні їх із традиційними, добре 
розвиненими та апробованими методами контролю. Як безперечні 
переваги електронної СТК слід відзначити оперативність обробки 
результатів та можливість одночасного контролю знань великої 
кількості студентів, звільнення викладача від монотонної роботи. Слід 
відзначити, що СТК масових онлайн-курсів природничо-математичного 
напряму неодмінно включають набір задач різної складності з 
поелементною перевіркою розв’язків у формі тестів з відкритою 

відповіддю, яка автоматично перевіряється навіть і в аналітичній формі 
(див. рисунки 2, 3).  

Рисунок 2. Задача з автоматизованою перевіркою розв’язку в 
аналітичній формі на платформі coursera.org в курсі Rice 
University  „Fundamentals of Electrical Engineering” 



Неможливо переоцінити важливість впровадження в дистанційний 
курс засобів візуалізації (рис. 4), які дозволяють студентові, самостійно 
експериментуючи з явищем чи приладом, «відчути» його та розвинути 

Рисунок 4. Візуалізація електричного поля диполя у курсі 
Massachusetts Institute of Technology „8.02x Electricity and Magnetism” на 
edx.org 

Рисунок 3. Задача з автоматизованою поетапною перевіркою розв’язку в 
курсі Massachusetts Institute of Technology „8.02x Electricity and Magnetism” на 
edx.org 



наукову інтуіцію, а також симуляторів технічних установок та 
електричних схем (рис. 5). Ці засоби суттєво підвищують мотивацію до 
самостійної роботи та глибину засвоєння матеріалу. 

Як позитивні, так і негативні наслідки має використання в 
навчальних цілях соціальних мереж („social networking”). До негативних 
можна віднести небезпеку розсіяння уваги студента на сторонні речі, 
неможливість повністю контролювати навчальне середовище і 
уникнути проникнення реклами, нетолерантних та провокаційних 
матеріалів. До позитивних – розвиток навичок професійної співпраці, 
фахового обговорення, навіть формування професійної мережі (див. 

Рисунок 5. Інструменти побудови та аналізу електричних схем в курсі 
Massachusetts Institute of Technology „6.002x Circuits and Electronics” на edx.org 

Рисунок 6. Приклад обговорення теми, що сягає за рамки програми, у 
форумі  курсу Columbia University „MOS Transistors” на платформі 
coursera.org 



рис. 6). Найбільша користь від форумів у відкритих дистанційних 
курсах полягає в тому, що студент може у будь-який час доби знайти 
підтримку та пораду або отримати додаткову мотивацію, надавши таку 
підтримку іншим. Останнє спонукає вивчати матеріал курсу навіть 
більш глибоко, ніж це передбачено програмою. З досвіду можемо 
стверджувати, що активна робота з дистанційним курсом дає 
можливість відчути задоволення від навчання, що є потужним стимулом 
для самостійної роботи над своєю освітою впродовж всього життя. 

Цікавим явищем, яке виникло на платформі coursera.org, є взаємне 
оцінювання робіт студентами („peer grading”) за критеріями, 
визначеними інструктором. Така практика дозволяє підняти рівень 
відповідальності студентів та дає їм додаткову можливість вчитися у 
своїх колег (рис. 7).  

З огляду на необхідність постійного розвитку методів та засобів 
навчання, на кафедрі фізики ТНТУ вже близько року діє експеримент з 
використання елементів масових відкритих онлайн-курсів 
“Nanotechnology: the basics”, “Fundamentals of Electrical Engineering” на 
платформі Coursera та “Circuits and Electronics” на платформі edX як 
додаткових навчальних ресурсів до курсів фізики та електроніки. 
Оскільки про ефективність впровадження новацій в освіті слід судити 
лише на підставі аналізу достатньої кількості об’єктивних даних, якими 
є результати навчання (наприклад, статистика контролю навчальних 
досягнень), експеримент, що триває в ТНТУ, не може поки-що привести 
до конкретних висновків чи рекомендацій, на відміну від масових 
відкритих онлайн-курсів, для яких статистичні дані були глибоко 
проаналізовані [3, 7]. Однак, вже на основі перших спостережень можна 
стверджувати, що впровадження елементів зовнішніх онлайн-курсів 
підвищує мотивацію та робить дискусію в аудиторії більш жвавою та 
кваліфікованою, хоч і створює певну поляризацію всередині 
студентської групи, ще більше розділяючи активних та пасивних 
учасників навчальної діяльності. Як для викладача, так і для студента 
широкий інструментарій відкритих онлайн-курсів розширює горизонт 
досяжного. Зокрема, студенти, які успішно завершили кілька онлайн-
курсів з комп’ютерних мереж, будуть значно краще підготованими до 



програм, які пропонує мережева академія CISCO при ТНТУ чи інших 
подібних програм професійної підготовки.  



Щоб відповідати вимогам Європейського простору вищої освіти, 
програми підготовки інженерних спеціальностей необхідно постійно 
оновлювати та вдосконалювати, враховуючи вимоги сучасного ринку 

Рисунок 7. Взаємна перевірка розв’язків студентами курсу École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne „Mécanique I” на платформі 
coursera.org 



праці. Одними з найбільш розвинутих елементів онлайн-курсів є 
системи оцінювання знань слухачів [7]. Загальновизнано, що, 
незважаючи не певні недоліки, засоби автоматизованого контролю 
знань мають переваги швидкого та неупередженого оцінювання великої 
кількості студентів. Неможливо не віддати належне багаторівневим 
тестам, які базуються на практичнх задачах, в деяких курсах з розділів 
фізики, математики та технічних наук. Тестові засоби системи 
управління навчанням ATutor, яку використовує наш університет, не 
володіють тим ступенем гнучкості засобів оцінювання, яка властива 
найбільш розвинутим платформам coursera.org та edX.org. Проте, наша 
платформа має ту перевагу, що може бути відповідним чином 
модифікована на рівні університету, при підтримці працівників 
Інституту дистанційного навчання. Гнучкість системи контролю 
навчальних досягнень можна покращити [8], комбінуючи три 
компоненти: зовнішні пропедевтичні тести з спеціально підібраного 
відкритого онлайн-курсу, тестову систему локальної платформи ATutor 
та традиційні письмові тести (єдині, які передбачають особисте 
спілкування студента та викладача). В такий спосіб переваги різних 
підходів можуть взаємно підсилюватися. З іншого боку, скоординоване 
використання внутрішніх та зовнішніх навчальних засобів може 
розглядатися як певний щабель інтеграції [9] національної освітньої 
системи та глобального освітнього простору.  

Варто також відзначити, що масові відкриті онлайн-курси, які 
пропонують університети не лише з США та Європи, але з усього світу, 
здатні прискорити процес культурної адаптації студентів, які 
навчаються чи планують навчатися за програмами подвійних дипломів, 
розвиваючи їх вміння пристосовуватися до нових умов та вимог і 
залучаючи студентів до інтенсивної міжкультурної комунікації.  
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Забезпечення конкурентноздатності випускників університетів за рахунок високої 

якості навчання є одним з фундаментальних принципів Європейського простору вищої 
освіти [1]. Разом з тим, підвищення якості підготовки вимагає не лише інтенсивної роботи 
науково-педагогічних працівників, не лише методичного та технічного забезпечення 
навчального процесу, але також достатнього рівня готовності студентів на початку 
навчання та їх постійної мотивації до здобуття знань, необхідних для оволодіння 
майбутньою спеціальністю. На жаль, ситуацію з рівнем підготовки вступників з 
математики та фізики аж ніяк не можна вважати задовільною [2, 3]. Зокрема, аналіз 
статистичної інформації [2] про розв’язування завдань зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) з фізики у 2014 році вказує, що переважна більшість випускників не 
впоралися із задачами середнього рівня складності. Загалом, від 18% до 53% дали 
правильну відповідь на завдання з варіантами відповідей, які стосувалися  механіки, від 
35% до 48% – на завдання з молекулярної фізики, від 16% до 51% – з електромагнетизму. 
Показовим є те, що результативність розв’язування задач, до яких варіантів відповідей не 
було запропоновано, виявилася значно нижчою: від 12% до 17% на задачі з механіки, від 
0,75% до 31% на задачі з молекулярної фізики, від 2% до 11% на задачі з 
електромагнетизму. Отже, 
випускники загальноосвітніх 
шкіл, в переважній більшості, 
не мають навичок розв’язування 
навіть простих задач, не кажучи 
про задачі, які виникають в 
наукових дослідженнях. 
Зазначимо, що серед студентів 
першого курсу ТНТУ, 
навчальна програма підготовки 
яких передбачає вивчення 
фізики, близько 30% не здавали 
ЗНО з фізики (наприклад, у 
групі РМ-11 фізики на ЗНО не 
здавав жоден студент!). 
Результати вхідного контролю, 
який був проведений кафедрою 
фізики за тою ж методикою, що 
й у попередні роки, показали, 
що лише 25% першокурсників 
здатні набрати більше від 60% 
балів за простий тест по матеріалу шкільної програми з фізики. Таким чином, як і в 
попередні роки, необхідні інтенсивні заходи з адаптації студентів першого курсу до умов 
навчання в університеті.  
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З огляду на необхідність постійної додаткової роботи в позаурочний час із 
студентами різного рівня початкової підготовки, у 2014-2015 н.р. кафедрою фізики була 
започаткована діяльність наукових гуртків. Концепцією [4] діяльності цих гуртків 
передбачено забезпечення поглибленого вивчення студентами фундаментальної 
дисципліни, розвиток вмінь практичного застосування знань, набутих під час вивчення 
шкільної програми з дисципліни та перших етапів навчання в університеті. Участь в 
роботі гуртків, зокрема, повинна усунути недоліки базової підготовки з фізики, 
забезпечити здатність засвоювати навчальний матеріал курсів фундаментального циклу і, 
в подальшому, професійно-орієнтованих дисциплін. До програм роботи гуртків включено 
також питання, які недостатньо глибоко вивчаються за програмами середньої школи, але є 
важливими для реалізації освітньо-професійної програми підготовки студентів. Робота в 
гуртках не замінює консультацій з дисципліни. Діяльність гуртків спрямована на 
систематизацію знань, набуття стійких навичок розв’язування найпростіших наукових 
задач, розвиток та підтримку самостійної навчальної та, в подальшому, наукової роботи 
студентів. Слід відзначити, що на даний час до роботи гуртків долучилися близько 30% 
студентів, яким це було рекомендовано. 

В умовах дефіциту часу, виділеного на вивчення фундаментальних дисциплін, 
використання онлайн-ресурсів може стати дієвим елементом інформаційного 
забезпечення навчальних курсів. Для методичної підтримки студентів-першокурсників, 
які потребують повторення основних елементів шкільного курсу фізики, кафедра 
використовує електронний ресурс „Фізика: дистанційний підготовчий курс” [5], 
створений у 2013 році для підтримки школярів, які бажають вступати в ТНТУ. До цього 
ресурсу вже долучилися понад 150 першокурсників, які тепер мають можливість в 
асинхронному режимі повторювати базовий теоретичний матеріал, навчатися 
розв’язуванню задач, переглядаючи відеосемінари, створені інструкторами, підтримувати 
зв’язок між собою та з викладачами через форуми й пошту курсу, самостійно оцінювати 
свої знання за допомогою тестової системи. Крім іншого, таким чином студенти вчаться 
організовувати самостійну роботу з навчальною та науковою літературою, в т.ч. з 
електронними ресурсами та дистанційними курсами, що в сучасних умовах набуває 
великої ваги для забезпечення якості навчання. 
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