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з
Анотація

Матеріал містить вказівки щодо теорії, методики та практики конструювання 

тестів з окремого предмета «Методичні рекомендації зі складання педагогічних 

тестових завдань в системі контролю і оцінки якості навчання учнів (студентів) з 

предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»».

Мотивацією під час виконання даної роботи стали слова А..С. Макаренка: 

«Педагогічна майстерність - це високе мистецтво навчання і виховання, що постійно 

удосконалюється, доступне кожному педагогу, в основі якого лежать професійні знання, 

уміння і здібності».

Методична робота у навчальному закладі надає перевагу особистісно 

орієнтованій технологіям та технології інтерактивного навчання. Це і спонукало автора 

роботи звернутися до інноваційних, якісно складених тестів.

Опрацьовані літературні джерела за темою представленої роботи вказані 

наприкінці рекомендацій, після зроблених висновків апробації педагогічних тестів на 

уроках з предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства».

У вступі надано мотивацію застосування на уроках для контролю та оцінки знань 

учнів (студентів) з визначеного предмета саме педагогічних тестів. Надано визначення, 

що педагогічний (дидактичний) тест - система завдань специфічної форми, яка надає 

можливість якісно й ефективно виміряти рівень і структуру засвоєння учбового 

матеріалу (знань) з предмета.

У теоретичній частині роботи представлений короткий тлумачний словник, мета 

проведення тестування, класифікація тестів, а також помилки та технічні дефекти 

тестових завдань і тестування.

У методичній частині роботи запропоновані інноваційні педагогічні тести:



ш Тест -  загадка;

■ Тест -  кумуляція;

■ Тест -  градуювання;

■ Тест на відповідність;

■ Тест на однорідність;

■ Тест на поєднання;

■ Тест на послідовність;

■ Тест на протилежність;

■ Типова задача (брейкворд);

■ Тест-ф асет;

■ Ситуаційний тест.

Представлена методика конструювання цих тестів.

У практичній частині роботи надано зразок сценарію проведення 

технологічного рингу (конкурсу) «Педагогічний тест» на звання «Smartest 

student» з предмета «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства» з наданням прикладів розроблених педагогічних тестів та 

клічів -  відповідей на них.

Робота може бути цікавою для викладачів предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства» теоретичної підготовки 

професійно-технічних навчальних закладів у контексті контролю знань з 

технології, розвивання цікавості, уваги, швидкої реакції та усного мовлення.
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І. Вступ

Сучасні вітчизняні науково-практичні дослідження сприяють 

розумінню сутності тестів, системи понять тестології, рефлексії практики 

запровадження тестування у сучасній освіті України.

Отже, звернемося до науково-обґрунтованої системи понять тестології. 

Тестологія (наука про тести) -  це напрям наукових досліджень у галузі 

теорії і практики вимірювання та оцінювання якісних характеристик, 

притаманних людині, де методом вимірювання є тестування. Цей метод 

передбачає, що інструментом вимірювання є тест, складений з тестових 

завдань; процедурою вимірювання є тестування; методом оцінювання є 

шкалювання.

Тест -  це сукупність тестових завдань, які укладені за певними правилами та 

процедурами для вимірювання певної властивості. Тест передбачає наявність 

стандартизованої процедури проведення, заздалегідь спроектованої 

технології обробки та аналізу результатів. У педагогіці тестом називають 

специфічну уніфіковану форму контролю знань і навичок. Тестове завдання є 

складовою частиною тесту, що відповідає вимогам до завдань у тестовій 

формі. Тестові завдання дозволяють перевірити рівень засвоєння інформації з 

даного предмета.

Тест -  це інструмент, що складається з:

У вивіреної сукупності тестових завдань,

У стандартизованої процедури проведення,

У заздалегідь спроектованої технології опрацювання та аналізу 

результатів, призначений для вимірювання якостей і властивостей 

особи, зміна яких можлива в процесі систематичного навчання. 

Тестування -  це метод вимірювання певних властивостей особи за 

допомогою тесту, спосіб визначення рівня знань і умінь учнів (студентів) за 

допомогою спеціальних тестових завдань.

Тестовий контроль -  це метод емпіричного дослідження, який складається 

із спеціально підготовленого контрольного комплекту завдань, котрий 

дозволяє за порівняно короткі проміжки часу надійно і адекватно методом
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шкалювання визначити результативність пізнавальної діяльності учнів 

(студентів), тобто оцінити ступінь і якість досягнення кожним учнем 

(студентом) цілей навчання.

Професійно підготовлений і використаний тестовий інструмент дає 

якісну інформацію, яка відповідає реальному стану справ:

> По-перше, тести є об'єктивним способом оцінювання. Об'єктивність 

тестування досягається шляхом стандартизації процедури проведення 

та неможливістю внесення суб'єктивної складової до оцінки знань 

учнів (студентів).

^  По-друге, тести -  «об’ємний» інструмент. Тести орієнтовані на 

визначення рівня засвоєння ключових понять, тем і розділів навчальної 

програми, умінь, навичок. Тестова форма оцінювання дозволяє 

визначити рівень досягнень учня (студента) з усього матеріалу 

дисципліни, що вивчається.

^  Третьою істотною відмінністю тестів від традиційних методів 

контролю є те, що це більш м'який гуманний інструмент, який ставить 

студентів у рівні умови за рахунок використання єдиної процедури і 

єдиних критеріїв оцінювання.

> По-четверте, тест -  «широкий» інструмент. Він розширює традиційну 

шкалу оцінювання знань. Якщо учень (студент) тест виконав на 

«високому рівні» знань, то видно з яким запасом він виконав це 

завдання. Тестування дозволяє розширити шкалу оцінювання не лише 

догори, але і донизу.

> По-п'яте, тести ефективні з економічної точки зору. При тестуванні 

основні витрати часу припадають на складання якісного 

інструментарію. При збільшенні кількості екзаменованих ці витрати 

розподіляються на них пропорційно, що призводить до зниження 

загальних витрат.

Педагогічні тести (тести досягнень, тести успішності) мають на меті оцінку 

успішності оволодіння учнями (студентами) конкретними знаннями і навіть 

окремими розділами навчальних дисциплін, визначення ефективності 

програм, підручників і методів навчання, особливостей роботи окремих
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викладачів, педагогічних колективів тощо.

Отже, педагогічні тести як система взаємопов’язаних предметним 

змістом завдань зростаючої складності та специфічної форми дозволяють 

оцінювати структуру знань і вимірювати ступінь засвоєння учбового 

матеріалу, оволодіння необхідними уміннями й навиками, рівень учбових 

досягнень.

Педагогічний (дидактичний) тест -  система взаємопов’язаних предметним 

змістом паралельних завдань специфічної форми, що дає можливість якісно й 

ефективно виміряти рівень і структуру засвоєння учбового матеріалу (знань), 

сформованість навичок і вмінь, якими опанував тестований. Педагогічні 

тести дозволяють також зробити якісний аналіз ефективності навчальних 

програм, підручників і методів навчання. Педагогічне тестування -  

сукупність організаційних і методичних заходів, що об'єднані спільною 

метою з педагогічним тестом і призначені для підготовки й здійснення 

процедур проведення тесту, опрацювання відповідей і надання його 

результатів
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8
II. Те о р е т и ч н а  ч а с т и н а

2.1. К о р о т к и й  т л у м а ч н и й  с л о в н и к

АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ -  метод, що дає можливість визначити якість 

тестових завдань та їх внесок у мету педагогічного оцінювання, якої має 

досягнути тест. При аналізі спираються на статистичні показники результатів 

виконання тестових завдань, зокрема на їх складність і дискримінаційну 

здатність.

АПРОБАЦІЯ ТЕСТУ -  пробне педагогічне тестування на певній вибірці 

учнів/студентів, яке проводять перед контрольним (сертифікаційним) 

тестуванням для усунення неточностей у завданнях, оцінки складності тесту 

та його окремих частин.

ЗАВДАННЯ ТЕСТОВЕ -  складова частина тесту, що відповідає вимогам до 

завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних 

властивостей.

БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ -  певний перелік тестових завдань з 

багаторівневою ієрархічною структурою (рівень навчальної теми дисципліни; 

рівень навчального модулю дисципліни; рівень дисципліни).

ДНСТРА КТОРН (англ. бізіхасішз) -  у тестових завданнях, неточні, неповні, 

неправильні, але найбільш правдоподібні варіанти відповідей завдань з 

вибором однієї або кількох правильних відповідей.

ЗАВДАННЯ ТЕСТОВЕ -  складова частина тесту, що відповідає вимогам до 

завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних 

властивостей.

ЗАВДАННЯ ТЕСТОВЕ ЗАКРИТОЇ ФОРМИ -  завдання тесту з вибором відповіді 

з декількох запропонованих варіантів.

ЗАВДАННЯ ТЕСТОВЕ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ -  завдання тесту, в якому учень 

(студент) повинен самостійно формулювати свою відповідь.

ЗАВДАННЯ З ОДНІЄЮ ПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ -  тестове завдання, яке 

має кілька варіантів відповідей, із яких учень (студент) має вибирати одну 

правильну. Складається з основи та кількох альтернатив (варіантів 

відповідей).



ЗАВДАННЯ ТЕСТОВЕ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ -

тестове завдання, у якому тестований має встановити правильну 

послідовність елементів, дій, подій, операцій тощо.

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ -  сукупність ключів до всіх завдань тесту.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ -  метод, відповідно до якого учню 

(студенту) пропонують тестові завдання й оцінюють результати тестування. 

НАДІЙНІСТЬ ТЕСТУ -  це показник, який характеризує точність і стійкість 

результатів вимірювання за допомогою тесту при його багатократному 

застосуванні.

ОБСЯГ ТЕСТУ -  кількість завдань, із яких складається тест.

ПЕРЕДТЕСТ -  тест, результати якого опрацьовують, інтерпретують, а 

завдання коригують для укладання остаточного варіанта тесту.

ТЕСТ -  сукупність запитань, які переважно вимагають однозначної відповіді, 

укладений за певними правилами та процедурами, передбачає попередню 

експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам 

ефективності, як валідність і надійність. Тест у вузькому значенні -  

розташований за певними вимогами комплекс завдань, які пройшли 

попередню апробацію, дають можливість виявити в тестованих ступінь 

компетенції, результати якої оцінюються відповідно до попередньо 

визначених критеріїв.

ТЕСТ ПЕДАГОГІЧНИЙ -  система взаємопов’язаних предметним змістом 

завдань специфічної форми, що дозволяють оцінювати структуру і 

вимірювати рівень знань.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ -  складова частина тесту, що відповідає вимогам до 

завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних 

властивостей.

ФОРМА ЗАВДАННЯ -  різновид тестових завдань певної формальної 

структури, спосіб організації, упорядкування та існування змісту тесту. 

Завдання, які використовують у тестах на перевірку успішності, мають такі 

форми: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей; 

завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення 

правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю, відкриті
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завдання з розгорнутою відповіддю.

2.2. Педагогічні тести використовуються на всіх етапах роботи над 

матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити 

або повторити його. Головна мета діагностичного тестування -  виявити 

прогалини в знаннях, уміннях, навичках учнів (студентів), спрямувати їх на 

усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть 

самі учні (студенти). Контрольні тести проводяться як певний підсумок 

роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто 

перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені учнями (студентами) в 

межах одного або кількох тематичних атестацій.

Метою проведення тестування може виступати:

- Навчання учнів (студентів) (самостійне вивчення матеріалу);

- Поточний контроль знань учнів (студентів) (діагностика засвоєння окремих 

тем та розділів);

- Рубіжний контроль знань учнів (студентів);

- Підсумковий контроль знань учнів (студентів) (з усієї навчальної 

дисципліни);

- Контроль залишкових знань (з однієї дисципліни, циклу дисциплін).

За метою використання та місцем у навчальному процесі 

розмежовують тести навчальні, діагностичні й контрольні.

2.3..Тести класифікуються залежно від їх спрямованості в наступні групи:

- Тести здібностей. За результатами, отриманими при їх проведенні можна 

судити про загальні передумови учня, орієнтуватися в завданнях і ситуаціях;

- Тести особистості. Вивчаються реакції навчаючого на завдання тестів, за 

якими можна судити про особливості характеру;

- Тести досягнень. Типовими для цієї групи є дидактичні тести, коли на 

основі результатів виконання завдань судять про рівень оволодіння учнями 

певним навчальним матеріалом.

2.4. Як правило, тестове завдання складається з чотирьох частин'.

1. Інструкція. Містить вказівку - де і як робити позначки, записи при 

виконанні завдання (обведіть кружком правильну відповідь, впишіть 

пропущене слово, зробіть обчислення і т.д.). Можливе використання однієї
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інструкції для групи однотипних завдань.

2. Текст завдання. Питання, що вимагає однозначної відповіді, твердження, 

що вимагає підтвердження істинності чи хибності, завдання, передбачаюче 

певну дію (підстановка пропущеного слова, визначення відповідності

ПОСЛІДОВНОСТІ І Т .Д .) .

3. Варіанти відповіді. Передбачаються при виконанні завдання, як правило, 

для тестових завдань першого рівня.

4. Правильна відповідь, еталон. Без еталона завдання втрачає сенс, 

стаєконтрольним завданням.

2.5. Якість засвоєння знань і вмінь учнів виявляється при виконанні ними 

відповідної діяльності.

Перший рівень вважається сформованим, якщо учень може дізнатися чи 

впізнати предмет, ознаки на основі вивченого матеріалу.

Другий рівень вважається сформованим, якщо учень може відтворити знання 

з пам'яті і застосовувати їх в типових ситуаціях, тобто формулювати 

відповідь, вирішувати типові завдання.

Третій рівень вважається сформованим, якщо учень може вирішити 

"нетипову задачу" на основі великої практичної діяльності за професією. 

З'ясувати якісний рівень самих завдань, ступінь їх труднощі, важливості 

відібраного для тестів навчального матеріалу, прогалини при вивченні будь- 

яких тем програми.

Для проведення тестування необхідно:

- Підготувати тестові завдання для кожного учня

- Провести інструктаж по порядку виконання завдань;

- Мати еталонні відповіді для перевірки;

- Підготувати форму для заповнення результатів тестування.

Для поточної перевірки знань рекомендується складати тематичні 

набори тестів із загальним числом операцій 20-30, для підсумкового 

контролю бажано, щоб число операцій було не менше 20.
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Категорії навчальних цілей тестування:
12

Категорії навчальних цілей Приклади узагальнених типів навчальних цілей

1. Знання Учень (студент):
У знає терміни, що використовуються; 
У знає конкретні факти;
У знає методи і процедури;
У знає основні поняття;
^  знає правила і принципи.

2. Розуміння Учень (студент):
У розуміє факти, правила, принципи;
У інтерпретує словесний матеріал, схеми, 

графіки, діаграми;
У перетворює словесний матеріал в 

математичні вирази;
У приблизно описує можливі наслідки.

3. Застосування Учень (студент):
У використовує поняття і принципи в 

нових ситуаціях;
У застосовує закони і теорії в конкретних 

практичних ситуаціях;
У демонструє правильне застосування 

методу чи процедури.
4. Аналіз Учень (студент):

У виділяє приховані припущення;
У бачить помилки і недоліки в логіці 

міркувань;
У розмежовує факти і наслідки;
У оцінює значущість даних.

5. Синтез Учень (студент):
У питтте невеликий твір;
У пропонує план проведення 

експерименту;
У використовує знання з різних галузей, 

щоб скласти план розв’язання тієї чи 
іншої проблеми.

6. Оцінювання Учень (студент):
У письмово оцінює логіку побудови 

матеріалу;
У оцінює відповідність висновків наявним 

даним, значущість того або іншого 
продукту діяльності, використовуючи 
внутрішні критерії;

У оцінює значущість того або іншого 
продукту діяльності, використовуючи 
зовнішні критерії.



2.6. Т е с т о в і  з а в д а н н я  з а к р и т о ї ф о р м и  (завдання множинного 

вибору (multiple-choice) на вибір однієї або кількох правильних відповідей) 

ФОРМАТ А (завдання з вибором однієї правильної відповіді) 

Характеристика завдань формату А.

Завдання з вибором правильної відповіді із запропонованих є найбільш 

поширеними та простими. Формат А діагностує знання, розуміння, 

застосування.

Перевагами завдань із вибором правильної відповіді з кількох 

запропонованих варіантів є:

— стислість і зрозумілість;

— простота інтерпретації;

— висока технологічність й чітка структурованість; 

швидкість тестування, об’єктивність тощо.

Недоліком завдань із вибором однієї правильної відповіді з кількох 

запропонованих, є великі часові витрати на складання якісного тесту, 

складність пошуку правдоподібних дистракторів, неефективність для 

оцінювання вміння розв'язувати проблеми, обмежена можливість учнів 

(студентів) виразити себе.

Варіанти завдань формату А:

о завдання з вибором одної правильної відповіді; 

о завдання альтернативної форми (вибір відповідної альтернативи 

“правильно- неправильно”); 

о завдання на вибір з кількох тверджень одного істинного 

(катафатичний тест); 

о вибір зайвої (неправильної) відповіді (апофатичний тест); 

о завдання на встановлення причиново-наслідкових відношень; 

о завдання за принципом кумуляції.

Завдання з вибором одної правильної відповіді

Завдання з вибором одної правильної відповіді -  тестове завдання, яке має 

кілька варіантів відповідей, із яких тестований має вибрати одну правильну. 

Складається з основи та кількох альтернатив (варіантів відповідей).
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Структурна схема завдання формату А

Тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді складається з 

наступних компонентів:

-  інструкція до виконання з пропозицією обрати правильну (або найточнішу) 

відповідь;

-  основа (умова) завдання -  текстова ситуативна задача, яка описує певну 

проблему, ставить запитання, формулює у формі розповідного речення 

твердження або незакінчене твердження);

-  альтернатива: перелік варіантів відповідей (варіантів закінчення

твердження чи альтернативи кількох тверджень), серед яких одна є 

правильною або найкращою, а інші -  дистрактори -  є неправильними 

відповідями;

-  оцінка правильності виконання (ключ правильної відповіді, бал).

Завдання альтернативної форми

Завдання альтернативної форми є модифікацією завдань з однією 

правильною відповіддю, застосовується для перевірки правильності 

констатації фактів. Завдання складається з основи -  твердження або 

запитання, яке тестований має визначити як пра- вильне чи неправильне -  та 

двох альтернатив. Тестований має відповісти “так” або “ні”, “правильно” чи 

“неправильно”, “істинне твердження” чи “хибне” тощо. Перевагами завдань 

альтернативної форми є швидкість, простота, об'єктивність, економність. У 

поєднанні з вправами на інтерпретацію дають можливість оцінювати складні 

результати навчання. Недоліки: ймовірність угадування - 50%, важкість 

уникнути двозначності при складанні завдань, завдання не надають 

діагностичної інформації про прогалини в знаннях тестованого.

Завдання катафатичної форми (вибір з кількох тверджень одного 

істинного) -  інструмент оцінювання, у якому з альтернатив тільки одна 

сформульована як істинне твердження, решта варіантів відповідей -  хибні. 

Завдання на вибір із кількох тверджень -  модифікація завдання на вибір 

однієї або кількох правильних відповідей, у якому після основної інформації 

наведено кілька тверджень. Тестований має визначити, яке (які) з наведених 

тверджень істинне (істинні), і вибрати одну або кілька правильних

14



відповідей.

Завдання апофатичної форми (вибір неправильної відповіді) -  інструмент 

оцінювання, у якому із альтернатив тільки одна сформульована як хибне 

твердження, решта варіантів відповідей істинні. Такі тести рідко 

використовують у практиці тестування, хоча вони мають переваги перед 

катафатичними.

Переваги:

— тестовані працюють з істинними твердженнями, відкинувши незначний 

відсоток хибних; дає можливість включити в тест формулювання завдань із 

таким рівнем варіативності,

— вибірковості й ситуативності, які більш адекватно відображають матеріал; -

— дає змогу включити завдання на узагальнення;

— скорочує довжину тесту (кількість тестових завдань), зберігаючи при 

цьому встановлений рівень змісту валідності й надійності педагогічних 

вимірювань.

Завдання на встановлення причиново-наслідкових відношень

складається з певного твердження й пояснення до нього (формулювання 

причини). Тестований має встановити, чи є обидва твердження істинними, а 

потім визначити, чи правильно пояснено причину.

Завдання за принципом кумуляції формулюється як накопичення 

елементів шляхом підсумування їх кількості в наступній групі до кількості в 

усіх попередніх. Завдання, побудовані за принципом кумуляції, цікаві тим, 

що не завжди остання відповідь є правильною.

Методи підрахунку балів завдань формату А.

Основна форма контролю -  це виконання або невиконання тесту. У 

найпростішому випадку оцінкою учня (студента) є сума балів за правильно 

виконані завдання.

ФОРМАТ Б (завдання із заздалегідь указаною кількістю правильних 

відповідей).

Характеристика завдань формату К

У його запитанні має бути вказана кількість правильних відповідей. Це 

дозволяє пом'якшити вимоги до дистракторів. Вони, як і для формату А,
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можуть бути частково правильними. Правильною відповіддю на запитання 

тестового завдання вважається зазначена в запитанні кількість найбільш 

правильних дистракторів з усього набору. Якщо потрібно вказати не одну 

вірну відповідь, а декілька з великого числа варіантів відповідей, то без 

знання учбового матеріалу вгадати відповідь неможливо, таким чином 

інформаційна цінність завдань цього формату, вища, ніж у завдань з вибором 

однієї правильної відповіді.

Структурна схема завдання формату Б.

Тестове завдання багатовибіркового типу складається з наступних 

компонентів:

-  інструкція до виконання (обов’язково вказується скільки правильних 

відповідей має завдання);

-  основа завдання -  змістовна ситуативна задача, яка описує певну 

проблему, ставить запитання, формулює у формі розповідного речення 

твердження або незакінчене твердження);

-  альтернатива: перелік декількох варіантів відповідей (може бути до ЗО), 

будь-яка кількість з яких -  N -  може бути правильною ((2, 3, 4, ... 12);

-  оцінка правильності виконання (ключ правильних відповідей, бали).

ФОРМАТ В (завдання на встановлення відповідності з 

використанням категорії логічних пар або розширеного вибору). 

Характеристика завдань формату Б_

Формат В передбачає наявність у завданні переліку вихідних умов у колонці 

ліворуч (слів, словосполучень, речень, дат, формул, термінів тощо), до яких 

необхідно підібрати логічні відповідності з деякого набору (список 

відповідей у колонці праворуч). У завданнях цього типу слід встановити 

відповідність між твердженнями з категорії А та твердженнями з категорії 1 

(або твердженнями з категорії 1 та твердженнями з категорії А). Тестований

має порівняти матеріал лівої й правої колонок і утворити правильні логічні

пари. Кількість відповідностей, як правило, перевищує кількість тверджень. 

Деякі відповідності можуть одночасно підходити для кількох тверджень, 

тобто у одних завданнях відповідь можна вибирати тільки один раз, у інших - 

кілька разів. Порядок тверджень не має значення. Варто звернути увагу, що
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завдання цього формату мають значну чутливість до невідповідних ключів. 

Варіанти завдань формату В:

-  завдання на встановлення відповідностей;

-  завдання на встановлення зв’язку;

-  завдання перехресного вибору;

-  завдання з форматом логічних пар або встановлення аналогій.

Структурна схема завдання формату В.

Тестове завдання на відповідність складається з наступних компонентів:

-  інструкція до виконання (може бути ще й додаткова інструкція);

-  основа завдання або спільне запитання;

-  альтернатива: перелік декількох варіантів висхідних умов (від 4 до 20), до 

яких потрібно встановити відповідність із запропонованим форматом 

відповідей (кожен варіант відповіді може використовуватися один раз, 

більше одного разу або зовсім не використовуватися);

-  оцінка правильності виконання (ключ правильних відповідей, бали).

ФОРМАТ Г (завдання на встановлення правильної послідовності). 

Характеристика завдань формату Г\_

Різновид цього формату в тому, що порядок тверджень має значення (подія 

А передує події В). Завдання добре структуроване й чітке. Як правило, 

запитання тестового завдання цього формату вимагає розташувати по 

порядку набір тверджень, що описують будь-які дії або відсортувати 

твердження за будь-якою ознакою. Завдання на встановлення правильної 

послідовності перевіряє сформованість алгоритмічного мислення.

Варіанти завдань формату Г\

-  завдання на встановлення правильної послідовності, порядку 

(упорядкування елементів послідовності);

-  завдання на систематизацію, перестановку;

-  завдання на групування.

Структурна схема завдання формату Г.

Тестове на встановлення правильної послідовності складається з наступних 

компонентів:

-  інструкція до виконання завдання (встановлення правильної послідовності,
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порядку;

здійснення систематизації, перестановки, групування);

-  основа -  формулювання завдання (проблеми);

-  альтернатива: пронумерований список елементів;

-  оцінка правильності виконання (підрахунок правильних пар подій або 

послідовностей).

2.7. Те с т о в і  за п и т а н н я  в ід к р и т о г о  т и п у  (завдання на надання

відповіді).

ФОРМАТ Д (завдання з вільно конструйованою відповіддю). 

Характеристика завдань формату Д.

Формат Д -  це відкритий формат, який передбачає наявність запитання і 

відповіді учня (студента) у довільній формі без указаних можливих варіантів 

відповідей. Варіанти відповідей в цьому форматі не використовуються. 

Відкритий формат є потужним засобом перевірки знань, оскільки студент 

повинен самостійно, без наведених варіантів відповідей правильно відповісти 

на запитання завдання. Формат Д передбачає обов’язкову є участь тьютора 

(експертів) та критеріїв оцінки відповідей.

Дослідники зазначають низку недоліків тестових завдань відкритого типу:

-  оцінювання результатів є трудомістким і потребує багато часу;

-  оцінювання таких завдань є найбільш суб'єктивним порівняно з іншими 

формами завдань;

-  складно розрахувати час, необхідний для виконання завдання;

-  складно передбачити результати тестованих через високий ступінь свободи 

щодо структури твору (есе), стилю викладу та глибини розкриття теми;

-  каліграфічний почерк, задовільне естетичне оформлення роботи й 

фальсифікації під час проведення тестування (списування, порушення 

процедур тощо) підвищують оцінки, а поганий почерк, орфографічні й 

пунктуаційні помилки їх знижують.

Варіанти завдань відкритого типу з короткою текстовою відповіддю 

формату Д:

о завдання з пропусками частин речення у запропонованому тексті; 

о завдання з підкресленням частин речення;
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о завдання з короткою числовою відповіддю або розрахунком за 

формулою.

Варіанти завдань відкритого типу з розгорнутою текстовою відповіддю 

формату Д:

о завдання з довільною розгорнутою відповіддю; 

о завдання на завершення відповіді, її доповнення; 

о завдання у формі мікротвору, есе.

Структурна схема завдання формату Д.

Тестове завдання відкритого типу складається з наступних компонентів:

^  інструкція до виконання;

^  основа завдання -  запитання, твердження, тест, речення;

^  альтернатива: виконання студентом завдання згідно з власним 

баченням, яке має являти собою твердження з невідомою змінною;

^  оцінка правильності виконання (критерії оцінки, бали).

Завдання на інтерпретацію

Завдання на інтерпретацію складається з блоків завдань до текстового чи 

графічного матеріалу. Ефективні для вимірювання складних результатів 

навчання.

Приклади завдання на зіставлення та інтерпретацію:

1.3а якими ознаками можна констатувати, що страва готова до споживання?

Наведіть приклади власних спостережень.

2. Біфштекс натуральний обсмажують основним способом до утворення на 

поверхні рум”яної скоринки. Під час дегустації з’ясовується, що він 

напівсирий (витікає кров з виробу)..

Чим пояснити такий парадокс?

2.8. ПОМИЛКИ ЗМІСТУ ТЕСТІВ

1. Завдання тесту не відповідають цілям тестування.

2. Недостатня кількість завдань, яка не охоплює змісту дисципліни або теми, 

яку перевіряють тестами.

2. Неякісний тест, граматична невідповідність між умовою та варіантами 

відповідей. Нечіткість формулювання, що породжує неоднозначність, а, 

отже, і дезорганізує навчальну роботу учнів (студентів).
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4. Підбір завдань та використання тестів без урахування їх складності.

5. Завдання у тесті не упорядковані (не представлений блок основної 

інформації, завдання не згруповано за формою тощо).

6. Відсутність інструкцій або їхня двозначність, що знижує предметну 

чистоту змісту завдання, створює перешкоди для його розуміння 

тестованими.

7. Частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти, що вимагає 

введення пункту “усі відповіді правильні” і “усі відповіді невірні”,

“нічого з вищезазначеного”, які трактуються як логічні підказки.

8. Надмірність інформації в тексті завдання, багатослівність відповідей- 

дистракторів. Надмірність вихідних даних (особливо у підсумкових 

тестах) об'єктивно заважає учневі (студентові) сприйняти суть завдання в 

умовах психологічної напруги, пов'язаної з процесом тестування. 

Намагання автора тестових завдань вкласти у тест якнайбільше корисної 

інформації виправдано лише у навчальних завданнях тестової форми для 

самопідготовки та самоперевірки засвоєння знань учнями (студентами). 

Згодом розгорнуті завдання скорочуються до ключових формулювань і 

набувають вигляду контролюючих тестів. Чим коротше відповіді- 

дистрактори, тим швидше учень (студент), який знає матеріал, зробить 

правильний вибір.

9. Пропозиції виконання невластивих тестовому завданню дій -  пояснити 

відповідь, якщо це не стосується завдань у формі тестів, коли викладач, 

використовуючи письмові тести, дає учням (студентам) можливість усно 

обгрунтовувати свої відповіді у формі дискусій під час практичних 

занять.

10. Виключне застосування небажаної питальної форми основної частини 

завдання.

11. Використання дистрактора, що “не працює”. Якщо частота вибору 

дистрактора дорівнює нулю, тобто дистрактор ніхто з учнів (студентів) 

не вибрав жодного разу, то це означає, що його “неправильність” явно 

впадає в око навіть дуже слабким студентам. Він зайвий. Замінивши 

такий дистрактор, ми підвищуємо якість тестового завдання.
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12. До правильної відповіді включені слова чи фрази з умови, що підвищує 

ймовірність відгадування учнями (студентами) правильної відповіді.

13. Правильна відповідь найдовша та найбільш деталізована, тобто 

спостерігається стилістична неоднорідність варіантів відповідей або 

нелогічний порядок цих варіантів.

14. Одноманітність побудови завдань (форм); зорієнтованість на неістотне, 

другорядне.

15. Цифрові показники подані безсистемно (не в єдиному форматі).

16. Умови тестового завдання складні або заплутані.
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III. М е т о д и ч н а  ч а с т и н а
22

3.1. Класифікація тестів за рівнями засвоєння

3.1.1. Нульовий рівень {рівеньрозуміння) — рівень, коли учень/студент) 

усвідомлено сприймає нову для нього інформацію (фактично йдеться про 

попередню його підготовку).

3.1.2. Перший рівень {упізнавання) —упізнавання об'єктів, що вивчаються, 

при повторному сприйнятті раніше засвоєної інформації про них або дій над 

ними, наприклад, коли виділяють окремий об'єкт із ряду запропонованих.

- Тести на пізнання;

- Тестові завдання з одного правильної відповіді;

- Тести із часткою «НЕ»;

- Тестові завдання на технологічні терміни;

- Тестові завдання з допомогою малюнків.

Тести на пізнання.
У тесті на пізнання учневі ставиться питання, який від нього альтернативного 
відповіді: «так» чи «немає»; «є» чи «перестав бути».

Тестові завдання із часткою «НЕ».

Іноді на питання включається негативна частка «НЕ», слова «НЕ МОЖНА», 

«НЕ СЛІД» тощо. За виконання завдань цього учні (студенти)часто вже не 

звертають уваги на заперечення у питанні. Тож перевірки знань на базовому 

рівні такі завдання можуть даватися тільки після кількаразових вправ. Аби 

привернути увагу учнів до заперечення у питанні, його треба підкреслити чи 

виділити шрифтом. Проте скласти завдання з запереченням «НЕ» дуже 

складно, оскільки вимагає підібрати три правильних відповіді і тільки один 

неправильний. Ці завдання орієнтують учнів в інший, складніший характер 

розумової роботи і найчастіше перевищують рівень обов'язкового засвоєння.

Тестові завдання з допомогою малюнків.

Для тестової перевірки знань можна використовувати малюнки. Завдання з 

малюнками розвивають образне мислення учнів (студентів), вчать 

розпізнавати об'єкти та викладачу встановлювати зв'язок між ними, 

перевіряють сформованості вміння спостерігати. Завдання з малюнками 

можуть бути дуже різноманітними. Найчастіше орієнтують вплинув на вибір



одноієї правильної відповіді.

3.1.3. Другий рівень (відтворення) — відтворення засвоєних раніше знань 

від буквальної копії'до застосування в типових ситуаціях, наприклад, 

пригадування вивченого напам'ять, розв'язання типових задач за зразком 

тощо.

- Тести з кількох правильних відповідей;

- Тест «на підстановку»;

- Тестові завдання на класифікацію об'єктів і процесів;

-Тестові завдання визначення послідовності подій.

3.1.4. Третій рівень (:застосування) — це такий рівень засвоєння інформації, 

коли учень (студент) може самостійно відтворити й перетворити засвоєну 

інформацію, пояснити відомі об'єкти й застосувати інформацію в нетипових 

ситуаціях. При цьому він здатний генерувати нову для нього інформацію про 

об'єкти, що вивчаються, наприклад, розв'язати нетипову задачу, вибрати 

необхідний алгоритм з-поміж раніше вивчених алгоритмів для розв'язання 

конкретної задачі.

3.1.5. Четвертий рівень (творча діяльність) — рівень володіння навчальним 

матеріалом теми, коли учень (студент) може створювати нову інформацію, 

раніше нікому не відому, наприклад, розробити новий алгоритм розв'язання 

задачі. Завдання складають для кожного з п'яти рівнів. Спочатку проводять 

тестування, використовуючи завдання рівня 0, потім рівня 1, 2...5. Перш ніж 

перевести тестованого на наступний рівень, визначають рівень засвоєння 

навчального матеріалу на цьому рівні та встановлюють можливість переходу 

на наступний рівень. Щоб виміряти рівень знань, якому відповідає 

тестований на кожному рівні, використовують коефіцієнт, який виражає 

співвідношення між кількістю правильно виконаних суттєвих операцій під 

час тестування (проходження рівня) та загальною кількістю суттєвих 

операцій у тесті. Під суттєвими розуміють операції, які виконують на рівні, 

що перевіряється. Отже, визначений рівень засвоєння навчального матеріалу 

можна використати для оцінювання якості знань і виставлення оцінки.
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3.2. Проведення тестування

Щоб звести до мінімуму вплив на результати тестування суб'єктивних 

чинників, необхідна максимальна стандартизація умов його проведення та 

аналізу результатів.

Стандартизація умов тестування забезпечується:

- об'єктивністю проведення тестування, що вимагає для всіх, хто 

тестується, однакових умов його проведення. Для цього стандартизується 

сам процес вимірювання. Тільки тоді, коли дотримано однакових умов 

експерименту, результати вимірювання можна порівнювати між собою 

(співставляти);

- об'єктивністю опрацювання результатів, що вимагає їх фіксації, 

накопичення, аналізу та збереження;

- об'єктивністю інтерпретації результатів, що вимагає однакової 

інтерпретації одних і тих же результатів вимірів різними дослідниками.

3.3. Довжина тесту:

Кількість тестових завдань об'єднаних в одному тесті визначається 

поняттям «Довжина тесту» або «Обсяг тесту». Для тематичної перевірки 

знань студентів у процесі експрес - контролю можна використовувати тест 

довжиною в 15—20 тестових завдань; підсумкова перевірка знань та вмінь 

з того чи іншого навчального курсу вимагає включення до тесту ЗО—60 

тестових завдань. В цілому банк тестових завдань з дисципліни повинен 

містити не менше 150 тестових завдань, адже деякі із завдань в процесі 

апробації можуть вилучатися. Фахівці підкреслюють, що надійність і 

об'єктивність тестової перевірки знань та вмінь зростає зі збільшенням 

довжини (обсягу) тесту.

3.4. Загальні підходи до розроблення тестових завдань:

Основними елементами тестового завдання є: 

о інструкція; 

о завдання; 

о варіанти відповідей; 

о критерії оцінювання.
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Основні методичні вимоги до складання тестових завдань: 

о адекватність інструкції формі і змісту завдання; 

о логічна форма висловлювання у завданні; 

о наявність у відповідях на завдання разом з правильними 

відповідями неправильних відповідей (дистракторів); 

о наявність в завданні місця для відповідей; 

о єдині правила оцінювання відповідей.

Не рекомендується включати в тестові завдання: 

о дискусійні запитання і відповіді; 

о завдання, що мають громіздкі формулювання;

о завдання, що вимагають складних розрахунків за допомогою 

калькулятора.

3.5. Інструкція:

Інструкція -  визначає, що слід робити випробуваному. Інструкція повинна 

бути сформульована коротко, чітко і зрозуміло, наприклад, у таких 

формах:

■ «Відзначити правильну відповідь»;

■ «Вказати номери правильних відповідей»;

■ «Доповнити»;

■ «Встановити відповідність»;

■ «Встановити правильну послідовність» і т.д.

Форма інструкції повинна відповідати формі завдання.

З.б.Форми (формати) тестових завдань, представлених у 

рекомендаціях

3.6.1. Перша форма - завдання з вибором однієї або кількох правильних 

відповідей.

Тестове завдання цієї форми складається з двох частин:

— умови, яка описує певну проблему та ставить завдання 

перед екзаменованим;

— варіантів відповідей, серед яких, як мінімум, одна є правильною чи 

найкращою відповіддю, а решта -  дистрактори -  є неправильними 

відповідями.

25



Для цих завдань необхідною є інструкція:

Наприклад:

У У завданнях 1-5 вибрати усі правильні відповіді.

У У завданні 2 вибрати одну найкращу відповідь.

У У завданні 4 вибрати одну правильну відповідь.

Завдання першої форми мають три варіанти відповідей:

а) вибір однієї правильної відповіді;

б) вибір найбільш правильної (повної) відповіді;

в) вибір кількох правильних відповідей.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Принципи добору відповідей:

1 .Ззагадка -  тест.

2. Протилежність.

3. Однорідність .

4. Кумуляція.

5. Поєднання.

6. Градуювання.

7. Фасет.

Загадки - це короткі твори, в основі яких лежить дотепне метафоричне 

запитання, що передбачає відповідь на нього. Щоб знайти відповідь - 

відгадку, потрібно вміти зіставляти життєві явища на основі їх 

спорідненості чи подібності за певними ознаками, рисами, 

характеристиками. Звідси і назва «загадка» від «гадка» - думка, «гадати» - 

думати, мислити.

Загадки-тести -  віршовані загадки про їжу, на які надані три варіанти 

відповіді. Слід обрати одну відповідь і отримати свої бали.

Протилежність - цей принцип може виявлятися в 3 варіантах.

Перший варіант -  три можливі стани.

Другий варіант -  протилежні поняття поділяються за принципом тризначної 

логіки.

Третій варіант -  протилежність вводиться всередині самої відповідіки. 

Однорідність -  добираються такі відповіді, які відносяться до одного роду,
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виду, відображають основні сторони явища. При створенні завдань за 

принципом однорідності істотним моментом є використання подібних за 

написанням або звучанням літер, цифр, знаків, слів і словосполучень. 

Кумуляція -  зміст другої відповіді включає в себе (кумулює) зміст першої, 

зміст третьої - другу і т.д. Використовуються сполучник «і», коми.

Тестові завдання, у відповідях яких застосовано принцип кумуляції, 

доцільно використовувати для перевірки повноти знань та умінь. 

Запитальна частина таких завдань переважно має порівняльний зміст: одна з 

декількох відповідей має бути найкращою, найбільш правильною, найбільш 

повною, такою, що частіше зустрічається. У зв’язку з цим, у запитальній 

частині завдань рекомендується використовувати вирази типу «як правило», 

«звичайно», «найбільш часто», «головна причина», «найчастіше», «частіше 

над усе» тощо.

Поєднання -  використовується поєднання двох-трьох-чотирьох слів у 

кожній відповіді. Цей принцип може бути використаний у трьох варіантах: 

Перший варіант:

поєднання більш-менш однорідних і правдоподібних відповідей.

Другий варіант', одне поняття поєднується з кількома іншими.

Третій варіант', правило ланцюжка, коли останнє слово в першій відповіді 

стає першим у другій відповіді і т.д.

Градуювання -  завдання з трьома і більшою кількістю відповідей дає 

можливість використовувати принцип градуювання.

Фасет — набір змінних елементів завдання, що представляються в 

фігурних дужках для випадкового вибору під час автоматизованого 

тестування. Застосування фасета дозволяє в процесі контролю виключити 

списування та інші форми спотворення результатів, відомі з досвіду 

проведення іспитів, заліків та інших традиційних форм перевірки знань.

Ідея фасета асоціюється з відомою педагогічною практикою створення 

кількох варіантів однаково складних завдань для проведення контрольних 

робіт. Принцип фасетності змісту завдання є головним при композиції 

професійно розроблених тестових завдань. Він дозволяє створювати одразу 

декілька варіантів одного й того ж завдання, а, отже, і варіантів тесту.
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Під час комп’ютерного тестування, випробуваний отримує з фасета тільки 

один варіант змісту завдання. Наприклад, якщо потрібно перевірити знання 

фонетики російської мови в підсумковому контролі, то випробуваному, 

швидше за все, дістанеться тільки одна літера з фасета.

28

Аналіз переваг та недоліків завдань з однією правильною відповіддю:

Переваги Недоліки

^  Оцінювання результатів швидке, 
легке, об'єктивне, надійне.

> Завдання достатньо 
структуровані-і й чіткі.

^  Дають можливість вимірювати-і 
результати навчання від простих 
до складних.

^  Неправильні варіанти
відповідей-і дають діагностичні 
відомості про рівень 
сформованості знань і вмінь.

^  Результати менше залежать від—і 
угадування порівняно із 
завданнями з альтернативними 
відповідями.

> Складання завдань потребує 
багато часу.

^  Часто складно знайти-і 
правдоподібні дистрактори.

^  Завдання неефективні-, для 
оцінювання вмінь 
розв'язувати проблеми.

> Рівень сформованості-. 
навичок читання може 
впливати на результати 
оцінювання.

3.6.2. Друга форма -  завдання відкритої форми .

У завданнях відкритої форми не даються готові відповіді, випробуваному 

потрібно вписати правильну відповідь у відведеному місці. Завдання 

відкритої форми вимагають від тестованого самостійно сформулювати 

правильну відповідь на поставлене запитання та відповідно її оформити 

(записати одним словом, цифрою, буквою, словосполученням або 

підготувати розгорнуту відповідь на кілька сторінок).

До завдань відкритого типу належать:

1) завдання з пропусками;

2) завдання на доповнення;

3) завдання з короткою відповіддю;

4) завдання з розгорнутою відповіддю.

Завдання з короткою відповіддю відзначаються високим ступенем 

регулювання відповіді. Результати навчання, які оцінюються -  знання та 

навички обчислення, знання фактів, правил, термінів тощо.



Завдання з розгорнутою відповіддю характеризують високий ступінь 

вільності у відповідях, оцінювальні результати навчання -  розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, оцінювання.

Завдання з розгорнутою відповіддю

Таке завдання перевіряє, як учні (студенти) засвоїли комунікативну лінію 

програми, сформованість їхньої мовленнєвої компетенції. Учень (студент) 

мусить побудувати письмове висловлення, що передбачає обґрунтоване 

доведення (через ствердження чи спростування) запропонованої тези. 

Схожу форму тестових завдань, а саме есе, широко використовують у 

Європі. Під час написання есе потрібно не просто пригадати знання, щоб 

вибрати правильну відповідь, а також пов’язати між собою факти та 

принципи, забезпечити логічність викладу і обґрунтувати добір цих фактів. 

Таке завдання містить відомості про процеси мислення й такі якості 

випускника, як критичне мислення, здатність інтерпретувати ідеї, відрізняти 

факти від суджень, робити обґрунтовані висновки тощо. Такими завданнями 

найліпше перевіряти, як тестовані вміють створювати власні 

висловлювання, формулювати думки, ідеї, дотримуватися певної структури 

тексту. Відповіді в таких завданнях істотно варіюються від стислої й точної, 

сформульованої кількома реченнями, до розгорнутої довільної форми й 

обсягу. В останньому разі тестованого можуть досить жорстко обмежувати 

щодо часу виконання роботи чи її обсягу, матеріалу, на який можна 

спиратися, або структури тексту

3.6.3. Третя форма -  завдання на встановлення відповідності.

У завданнях цієї форми встановлюється відповідність елементів одного 

стовпця елементам іншого. Цей формат належить до категорії логічних пар і 

називається ще форматом розширеного вибору. Завдання цього типу 

складається з інструкції-завдання та двох колонок. Одна колонка (ліворуч) -  

це перелік вихідних умов (слів, словосполучень, речень, дат, формул, 

термінів тощо), до яких тестований має відшукати відповідь у другій 

колонці (праворуч), яку називають списком відповідей. Тестований має 

порівняти матеріал лівої й правої колонок та утворити правильні логічні 

пари. Перед основою записують інструкцію.
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зо
Визначають дві модифікації завдання:

□ завдання, у яких відповідь можна обирати тільки один раз,

□ завдання, у яких відповідь можна обирати кілька разів.

Завдання можуть бути складені у формі вибору відповідей і у формі 

вписування відповідей (до умови в лівій колонці самостійно вписати 

відповідь, утворивши логічну пару). Такі завдання використовуються при 

поточному, тематичному контролі і самоконтролі. У відповідях завдань 

можуть бути не одна, а дві, три правильні відповіді.

Вимоги до завдань на встановлення відповідності:

□ назви стовпців повинні бути короткими і стосуватися усіх елементів 

представленого класу;

□ елементи стовпців повинні виражати зміст завдання. Причому, 

кількість відповідей у правій колонці має бути в два-три рази 

більшою кількості завдань у лівій колонці. Завдання нумерують, а 

відповіді позначають літерами.

Аналіз переваг та недоліків завдань на встановлення відповідносте:

Переваги Недоліки

> Оцінювання результатів легке, 
об'єктивне й надійне.

^  Запитання мають компактну—і 
форму, тому що набір відповідей 
відповідає тій самій основі, 
завдання перевіряє кілька 
подібних фактів.

^  Щоб прочитати завдання та—і 
вибрати варіанти ві дпові дей, 
тестований витрачає небагато 
часу.

^  Завдання легко складати, якщо-, 
об'єднати кілька завдань, що 
мають однаковий набір варіантів 
відповідей.

^  Переважно оцінюють прості 
результати навчання на рівні 
знань, що базуються на 
асоціаціях.

> Важко складати завдання,-! які 
містять достатню кількість 
однорідних відповідей.

^  Значна чутливість до-і 
невідповідних «ключів».

3.6.4. Четверта форма -  завдання на встановлення правильної

послідовності.

У цьому тестовому завданні тестований має встановити правильну 

послідовність елементів, дій, подій, операцій тощо. У зарубіжній 

класифікації цю форму не виокремлюють, а розглядають як варіант



завдання з вибором правильної відповіді або як завдання відкритого типу, 

коли тестований сам має вписати правильну, на його думку, послідовність. 

Завдання четвертої форми застосовуються для реалізації обох функцій 

тестів - контролюючої та навчальної, призначена насамперед для перевірки 

сформованості алгоритмічного мислення та алгоритмічних знань і умінь, 

навичок пізнавальної діяльності. Цей формат завдань природніший для 

гуманітарних дисциплін, наприклад, історії. У завданнях четвертої форми 

також може бути використаний прийом фасета. Відповіді в завданнях 

позначаються прямокутниками, в яких піддослідні проставляють цифри, що 

позначають послідовність процесу, подій, дій і т.д.

Аналіз переваг та недоліків завдань на встановлення правильної
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послідовності:

Переваги Недоліки

> Перевіряють сформованість 
алгоритмічного мислення.

> Читання варіантів відповідей-, 
потребує мало часу.

> Завдання достатньо 
структуроване-. й чітке.

^  Результати менше залежать 
від—і угадування, ніж у 
завданнях з однією 
правильною відповіддю.

> Обмежуються переважно 
оцінюванням простих 
результатів навчання.

^  Такі завдання обмежують-, 
творчу діяльність тестованих.

3.7. ОРІЄНТОВНА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАГИ 
ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДНОГО ФОРМАТУ

Форми (формат) завдань Час викона
ння одного 
завдання у хв.

Критерії оцінювання 
завдань (кількість балів 
за правильну відповідь)

Завдання з вибором однієї 
правильної відповіді 
(завдання з множинним вибором)

1-1,5 1 бал

Завдання на встановлення 
хибності або істинності 
твердження
(“Вірно-невірно” або “Так-ні”)

1 1 бал

Завдань із завершенням відповіді 1 1 бал
Завдання на відтворення вірної 
послідовності.

2 2 бали

Завдання з вибором кількох 
правильних відповідей.

2 2 бали
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Завдання з підбором відповіді. 2 3 бали
Завдання відкритої форми з 
короткою відповіддю.

5 3 бали

Завдання на встановлення 
хронологічної послідовності.

3 3 бали

Завдання на завершення за 
власним вибором, заповнення 
пробілу.

5 3 бали

Завдання для аналізу 
психологічного документа або 
фрагмента першоджерела.

10 3 бали

Завдання на перевірку вміння 
формулювати та аргументувати 
власну думку (творче есе).

10 5 балів

Завдання відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю 
(наприклад, проблемне питання, 
психологічна задача тощо).

10 5 балів

3.8. МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Одним із головних питань є визначення результатів об’єктивного 

тестового контролю.

Під час підготовки тесту викладач, розробник тесту готує бланк 

еталонних відповідей («ключ») на тест, де зазначає номер тестового завдання 

та еталонну відповідь, а також визначає межі оцінок, які може отримати 

учень (студент) за свої відповіді.

Для розрахунку оцінки можна використати наступні критерії:

> якщо на 91-100% тестових завдань дані вірні відповіді -  високий 

рівень знань;

^  на 71-90% тестових завдань -  достатній;

> на 51-70% тестових завдань -  середній;

^  на 50% і менше тестових завдань -  початковий.

Визначивши критерії оцінювання можна достроково розрахувати межі 

оцінок. Тобто, виходячи з кількості правильних відповідей, викладач одразу 

може визначити оцінку за тест.



IV. Практична частина 

4.1. Зразок сценарію проведення технологічного рингу (конкурсу) з «Педагогічний тест» 

на звання «Smartest student» з предмета «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства».

Хід технологічного рингу

Звучать фанфари. На сцені стяг України.

Девіз заходу «Успіх приходить до тих, хто впевнено крокує до нього».

Ведуча: Доброго всім дня! Я рада вітати Вас сьогодні на нашій грі - технологічному 

ринзі. Сьогоднішню нашу зустріч хочу розпочати з притчі. В одному селі жив лікар. 

Якось його викликали до чоботаря, який був дуже хворим. Прийшовши, лікар побачив, 

що чоботар вмирає. Але його родичі сказали, що вони чули, як у сусідньому селі одній 

людині допоміг дуже простий засіб: молоко, яке треба було пити з часником декілька 

разів на день. Вони запитали лікаря, чи не буде це шкідливо. Лікар, упевнений, що 

чоботар усе одно помре, дозволив це спробувати. Він повернувся додому й описав 

випадок у своєму щоденнику. Дуже він був здивований, коли через декілька місяців його 

повідомили, що чоботар одужав. Через певний час лікаря викликали в сусіднє село, де 

скотар захворів на ту саму хворобу. Лікар порадив йому рецепт, який урятував чоботаря. 

Але через тиждень скотар помер. Будучи дуже педантичною людиною, лікар зробив у 

своєму щоденнику ще один запис. Як ви думаєте, яким був цей запис?

(Відповідь: Кожному своє, або що допомогло одному, те не допоможе іншому).

Слова, які записав лікар у свій щоденник, я, як педагог, можу трактувати так: методи, 

прийоми, форми організації роботи, завдяки яким один учень успішно опановує знання, 

для іншого учня можуть виявитися партії.
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неефективними. Саме тому одним із важливих дидактичних принципів у 

педагогіці є індивідуалізація та диференціація навчання.

В свій час Леонардо да Вінчі сказав: «Без індивідуального підходу залізо 

іржавіє, не знаходячи застосування, стояча вода на холоді замерзає, а розум 

людини марніє». Ці слова не втратили актуальності і в сьогоденні 

Підготовка сучасної високоосвіченої і конкурентоздатної людини, здатної до 

творчості, є одним із першочергових державних завдань вищого 

професійного училища ресторанного господарства.

І наш технологічний ринг -  це інтелектуальний конкурс, метою якого є:

1. Перевірити та удосконалити знання, уміння і навички учнів, отримані 

під час вивчення начального матеріалу з предмета: “Технологія 

прготування їжі з основами товарознавства”.

2. Розвивати усне мовлення, осмислення, розуміння матеріалу, швидкої 

реакції.

3. Спонукати учнів до уміння колективної співпраці з метою досягнення 

успіху.

Форма роботи: малі групи, три команди по 3 чоловіка.

Методи та прийоми проведення: гра-бій, змагання.

Епіграфом сьогоднішнього свята я пропоную слова Конфуція: «Те, що я 

чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й 

обговорюю, — я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, 

— я набуваю знань. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром».

Я  переконана, кожен з вас хоче стати майстром у професії «Кухар». Тому 

сьогодні ви не просто будете ділитися своїми знаннями з предмета 

«Технологія приготування її з основами товарознавства», а позмагаєтеся за 

звання «Smartest student» під час технологічного рингу.

Що означає слово «ринг»? Це майданчик для боксу; форма короткочасної 

згоди про скупку певного товару; частина головної зали торгової біржі, де 

перебувають торгові агенти; короткочасне угрупування в середині політичної
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На мою думку, для нас актуальні перше та останнє тлумаченім, бо наші учасники 

поділені на три групи - «1», «2», «З», - які будуть вести бої, демонструючи отримані 

знання з одного предмета, а саме: «Технологія приготування її з основами

товарознавства».

А також команда суддів», яка буде оцінювати рівень засвоєних знань і вмінь 

наших учасників технологічного рингу.

1. Вправа «Миттєве фото» (2 хв)

- На ринзі традиційно оголошують імена бійців, перераховують їх перемоги. Ми ж, 
сьогодні, почуємо від самих учасників рингу про їх налаштування на змагання.

(Презентація кожної команди своєї емблеми, назви, девізу та прізвища учасників). 
Ведуча: Дякуємо командам.

А я хочу представити авторитетне і незалежне журі, яке буде оцінювати результати 

технологічного рингу:

1. голова журі.

2 .

3.

Допомагати в роботі журі буде лічильна комісія у складі:

1.

2 .

На технологічному ринзі «Педагогічний тест» присутні: заступник директора з 

навчальної роботи заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, 

викладачі, майстри виробничого навчання та учні - вболівальники.

Ведуча: Пропоную до вашої уваги глосарій.

Тестування - це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою 

тесту. Широке впровадження тестування зумовлене: високою технологічністю 

перевірки результатів тестування;
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незалежністю результатів тестування від суб’єктивної думки тих, 

хто перевіряє.

S  Тестологія (від англ. test -  проба, грецьк. logos -  знання) -  

міждисциплінарна наука про створення якісних та науково 

обґрунтованих вимірювальних діагностичних методик. Ключовим 

поняттям тестології є поняття «педагогічний тест».

К «Педагогічним тестом називається система завдань специфічної 

форми, певного змісту, складності, що зростає -  система, яка 

створюється з метою об’єктивного оцінювання структури і 

вимірювання рівня підготовленості тих, хто навчається».

Ведуча: На технологічному рингу у бій вступають не класичні, а інноваційні 

тести, а саме:

ш Тест -  загадка;

■ Тест -  кумуляція;

■ Тест -  градуювання;

■ Тест на відповідність;

■ Тест на однорідність;

■ Тест на поєднання;

■ Тест на послідовність;

■ Тест на протилежність;

■ Типова задача (брейкворд);

■ Тест-ф асет;

■ Ситуаційний тест.

Новітні технології під час складання тестів дають можливість 

отримати позитивний результат в освітньому процесі:

■ певний рівень розумового розвитку учнів;

■ уміння самостійно працювати;

■ здатність до творчого виконання завдань;

■ формування творчої соціально-орієнтованої особистості;

■ різноманітність форм і методів навчання, неможливість універсалізації

■ певних засобів і форм.

36



Умови проведення технологічного рингу «Педагогічний тест»:

1. Викладачам: дотримуватися регламенту роботи (до 5хв. на кожне тестове 

завдання), знайомити учасників команд з умовами та критеріями оцінювання 

кожного завдання, визначати правильні та неправильні відповіді.

2. Учасникам рингу, бути уважними, дисциплінованими, поважати думку 

кожного, чітко виконувати тестові завдання, дотримуватися поставленого 

часу, про готовність команди до відповіді, капітану звітувати рефері.

3. Нагороди:

— За перемогу команди у технологічному ринзі «Педагогічний тест».

2. Номінація -  «За отримання учасником рингу звання «Smartest student» з 

предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»». 

Ведуча: Розпочинаємо технологічний ринг «Педагогічний тест».

Шановні гравці! У Вас, сьогодні, все нормально?

У мене немає часу. І буквально.

На тесті тест. Скажу Вам по секрету - їх не два.

Ви скаржитесь, що мало. Оце так да.

Це дуже складно. Вчиш. Й собі гадаєш,

Чи вже достатньо всього знаєш.

А ти все вчиш і тижні йдуть.

І тести блищими стають.

Тестів різних є багато.

Складно їх порахувати.

Вчителі складають їх завзято.

А учням слід відповідь на них надати.

А сьогодні — незвичайне свято.

Педагогічний тест необхідно розв’язати.

Дати відповідь на всі питання,

Прикласти до цього неабиякі старання.

Всім бажаю добре попрацювати.

Переможцями у технологічному рингу стати!

Ведуча: Технологічний ринг складається з трьох турів, у кожному з яких є 

раунди. Завданя тестів надані кожній команді і журі з ключем відповіді на
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них. Працювати бійці починають по моїй команді. За роботою учасників 

рингу спостерігають рефері:

Команда 1 -  

Команда 2 -  

Команда 3 -

Ведуча: Перш ніж розпочати перший тур, пропоную розм’ятися:

Конкурс «Розминка».

Це завдання - тест: Відгадайте загадки

Загадки - це короткі твори, в основі яких лежить дотепне метафоричне 

запитання, що передбачає відповідь на нього. Щоб знайти відповідь - відгадку, 

потрібно вміти зіставляти життєві явища на основі їх спорідненості чи 

подібності за певними ознаками, рисами, характеристиками.

Звідси і назва «загадка» від «гадка» - думка, «гадати» - думати, мислити. 

Умови проведення розминки «Загадка - тест»:

Участь приймають усі команди. Та команда, яка знає відповідь і підіймає 

руку першою, надаючи відповідь, отримує бали на свій рахунок. Якщо 

відповідь не правильна, то право надати правильну відповідь переходить до 

наступної команди.

Критерії оцінювання:

Кожна правильна відповідь оцінюється у “2” бали.

Максимальна кількість балів -  “24”
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Розроблено 12 загадок-тестів.

Загадка-тест 1: Загадка-тест 2

Морква, біб і цибулина,

Бурячок і капустина,

Ще й картопля - шусть у горщик. 

Ну й смачний ми зварим... 

(супчик; борщик; пловчик)

Довго з тіста їх ліпили,

У окропі поварили.

Потім дружно ласували, 

Ще й сметанки додавали, 

(кляр; вареники; пампушки)
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Загадка-тест 3 Загадка-тест 4

І поживне, і смачне, 

Біле, пінне, запашне. 

Залюбки малята п'ють, 

Здоровенькими ростуть, 

(молоко; квас; кисіль)

У воді росте кохається, 

Вкинь у воду - злякається, 

(цукор; сіль; перець)

Загадка-тест 5 Загадка-тест 6

Солодкий, як мед,

Білий, як сніг 

У пошані у всіх;

До рота попав, там і пропав, 

(варення; джем; цукор)

Є і чорна і червона,

А поживна ж бо яка!

Зветься цей продукт чудовий 

Не інакше, як...

(риба; печінка; ікра)

Загадка-тест 7 Загадка-тест 8

Запах, колір -  все відмінне, 

Посміхнешся неодмінно.

Як серединку кусати,

Скривить так, що й не впізнати, 

(яблуко; абрикос; лимон)

Як навколо об’їси -  

Серединки не проси. 

Ми такі гостинці: 

Дірка в серединці, 

(еклери; бублики; канапе)

Загадка-тест 9 Загадка-тест 10

І пухкенькі, і смачні.

Із пшениченьки вони. 

Зі здобного тіста, 

Просяться, щоб з’їсти, 

(чебуреки; пельмені; пампушки)

Наче сонечко, жовтеньке, 

А розтане -  то м’якеньке. 

Молочко у ньому є,

Смак до каші додає, 

(морозиво; масло; курага)

Загадка-тест 11 Загадка-тест 12

Я росла в темній темниці,

Як зросла— взяли в світлиці, 

3 мене шкуру всі деруть, 

Мене варять, мене труть, 

Пироги з мене печуть. 

Відгадайте, хто ж я є,

І назвіть ім’я моє.

(редиска; капуста; картопля)

Холодильник похвалився, 

Що на дім перетворився, 

Де смачна і свіжа 

Проживає ...

(каструля; кришка; їжа)
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Ведуча: Розважилися? Молодці. А тепер - бій.

Ведуча: Розпочинаємо І тур технологічного рингу.

Він складається з чотирьох раундів, а саме:

■ тести на кумуляцію та градуювання;

■ тест на відповідність;

■ тест на однорідність;

■ тест на поєднання.

І  ТУР

І раунд складається з двох тестів розрізнення: -  кумуляції та 

градуювання.

Критерії оцінювання:

Завдання
Максимальна
кількість
балів

Отримана
кількість
балів

Сумарна 
кількість балів

Тест- кумуляція 2

_ и 1Тест- градуювання 2

Тест -  кумуляція:

Завдання, побудовані за принципом кумуляції — зміст другої відповіді 

включає в себе (кумулює) зміст першої, зміст третьої - другу і т.д. 

Використовуються сполучник «і», коми.

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1 .  До яєчно-масляних соусів належать: ^ ----------

а) польський; ґ  Команда 1 \

б) польський і голландський; ( 1 - -  ?  )
в) польський, голландський і сухарний. ^ ^

1. В'язку кашу з додаванням молока для приготування запіканки
готують з крупи:

а) рисової; ґ  Команда 2 \

б) рисової і манної; \  1 _ ?  )в) рисової, манної і пшоняної. ^
1. Рибу припускають:

а) цілою;
б) цілою і пластами (2-3 кг);
в) цілою, пластами і порціонними кусками.

Команда З 

1 ?



Тест -  градуювання:

Завдання з трьома і більшою кількістю відповідей дає можливість 

використовувати принцип градуювання.

Виберіть правильну відповідь.
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1. Маса перлової каші під час варіння:
а) зменшується; /
б) залишається незмінною; '
в) збільшується.

1. Маса макаронних виробів для гарніру під час варіння^^.
а) зменшується; Команда 2
б) залишається незмінною; \  1 ?  /в) збільшується. \ ------------- /

1. Маса квасолі під час варіння:
а) зменшується;
б) залишається незмінною;
в) збільшується.

Команда З 

1 ?

II раунд

Тест на відповідність (три завдання):

Завдання складені у формі вибору відповідей і у формі вписування 

відповідей (до умови в лівій колонці самостійно вписати відповідь, 

утворивши логічну пару).

Критерії оцінювання:
Завдання: Максимальна кількість 

балів
Отримані бали Сумарна кількість 

балів
А 4

і” ГБ 7
В 12

Команда 1.

А. Завдання, у яому відповідь можна обирати тільки один раз.
Установіть відповідність, згідно класифікації,
між овочами та підгрупами овочів:__________________

Перелік овочів Список відповідей
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1. Естрагон А Капустяні овочі
2. Капуста савойська Б Пряні овочі
3. Горох В Бобові овочі
4. Спаржа Г Десертні овочі

д Томатні овочі

Б гл  ^  • • • • •Завдання, у якому одна або дві правильні відповіді.
Установіть відповідність між формою нарізки овочів та їх кулінарним 
використанням:_________________________________________________

Перелік овочів Список відповідей

1. Капуста (тттатттки)
2. Морква (гребінці)
3. Картопля (соломка)
4. Капуста білоголова (соломка)

А Борщ флотський 
Б Маринад
В Для смаження у фритюрі 
Г Розсольник 
Д Щі зі свіжої капусти 
Е Капуста тушкована 
Ж Борщ полтавський

В. Завдання, у яких дві або три правильні відповіді.
Установіть відповідність між технологічним процесом приготування та 
виготовленням напівфабрикату з м'яса, птиці:______________

Перелік технологічного процесу Список відповідей

1. Котлетна маса
2. Натурально-січена маса
3. Натурально-порціонна
4. Кнельна маса

А Котлети 
Б Шніцелі 
В Бефстроганов 
Г Ромштекс 
Д Г алушки 
Е Кнелі 
Ж Биточки

Команда 2.

А. Завдання, у яому відповідь можна обирати тільки один раз.
Установіть відповідність, згідно класифікації,
між овочами та підгрупами овочів:__________________

Перелік овочів Список відповідей

1. Батат
2. Часник
3. Дині
4. Пастернак

А Коренеплоди 
Б Гарбузові овочі 
В Бульбоплоди 
Г Цибулеві овочі 
Д Капустяні овочі

Б Г Л  ^  • • • • •_. Завдання, у якому одна або дві правильні відповіді.
Установіть відповідність між формою нарізки овочів та їх кулінарним 
використанням:
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Перелік овочів Список відповідей

1. Картопля (брусочки)
2. Морква (брусочки)
3. Картопля (часточки)
4. Буряки (великі скибочки)

А Для бульйонів 
Б Для смаження у фритюрі 
В Для шпигування м'яса 
Г Борщ український 
Д Борщ полтавський 
Е Борщ флотський

В. Завдання, у яких дві або три правильні відповіді.
Установіть відповідність між зазначеними продуктами та асортиментом 
борщів:__________________________________________________

Перелік технологічного процесу Список відповідей

1. Капуста (шашки)
2. Картопля (кубики)
3. Сало шпик
4. Картопля (часточки)

А Борщ український 
Б Борщ флотський 
В Борщ сибірський 
Г Борщ київський 
Д Борщ полтавський 
Е Борщ чернігівський

Команда 3.

А. Завдання, у яому відповідь можна обирати тільки один раз.
Установіть відповідність, згідно класифікації,
між овочами та підгрупами овочів:__________________

Перелік овочів Список відповідей

1. Гарбуз
2. Васильки
3. Ревінь
4. Баклажани

А Десертні овочі 
Б Томатні овочі 
В Бобові овочі 
Г Гарбузові овочі 
Д Пряні овочі

Б Г |  • • • • •_ . Завдання, у якому одна або дві правильні відповіді.
Установіть відповідність між формою нарізки овочів та їх кулінарним 
використанням:________________________________________________________

Перелік овочів Список відповідей

1. Картопля (середні скибочки)
2. Картопля (кружальця)
3. Капуста червоноголова 

(соломка)
4. Селера (брусочки)

А Для окрошки у вареному вигляді 
Б Для смаження 
В Для салатів у вареному вигляді 
Г Для запікання 
Д Для салатів у сирому вигляді 
Е Для бульйонів 
Ж  Для шпигування

В. Завдання, у яких дві або три правильні відповіді.
Установіть відповідність між напівфабрикатом та видом худоби, з якої його 
виготовляють:
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Перелік технологічного процесу Список відповідей

1. Свинина А Ескалоп
2. Яловичина Б Антрекот
3. Баранина В Лангет
4. Телятина Г Котлета натуральна

Д Шніцелі
Е Ромштекс

III раунд

Рівень засвоєння знань і вмінь учнів — учнівський 

Тест на однорідність (два завдання):

До завдань добираються такі відповіді, які відносяться до одного роду, 

виду, відображають основні сторони явища.

Критерії оцінювання:
Завдання Максимальна 

кількість балів
Отримані
бали

Загальна
кількість
балів

№ -1 3 >№ - 2 3

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Команда 1.

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

Завдання 1
1. Напівфабрикат для приготування риби “кольбер” ( риби 3

зелениммаслом) перед паніруванням у білій паніровці, змочують у:
а) льєзоні;
б) яйцях; \  1_?  /в) збитому білку сирих яєць. \ /

Завдання 2
1. Розрізняють такі види смаження: /------------ 7

а) пасерування; І - ?
б) фритюр;
в) обсмалювання. /  /

Команда 2.

Завдання 1
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1. Напівфабрикат для приготування котлети пожарської, перед 

тепловою обробкою, панірують у:
а) хлібі, нарізаному соломкою;
б) хлібі, нарізаному дрібними кубиками;
в) хлібі, натертому на тертці.

Завдання 2
1. Молочні супи готують на: І І 

/  /

а) пастеризованому молоці;
б) згущеному молоці з цукром;
в) незбираному коров'ячому молоці.

Команда 3.
Завдання 1

1. Для приготування страви “Картопля 
напівфабрикат смажать на:
а) маслі вершковому;

фрі”, підготовлений

/  /  
і - ?

б) рослинній олії; /  /  / /
в) маргарині. /  /

Завдання 2
1. Підготовлений напівфабрикат для страви “Котлети

натуральні” смажать: / /
а) основним способом; 1 - ?
б) у фритюрі;

/в) на відкритому вогні.

IV раунд

Тест -  поєднання ( три варіанти завдань):

Використовується завдання на поєднанні двох-трьох-чотирьох слів у кожній 

відповіді.

Критерії оцінювання:
Варіант Максимальна 

кількість балів
Отримані
бали

Загальна 
кількість балів

Перший 2
Другий 2

^1
6 к

Третій 2

Завдання: Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте

літеру.

Команда 1.

Перший варіант'. Поєднання більш-менш однорідних і правдоподібних 

відповідей.



46
1. Біфштекс -  напівфабрикат

а) порційний натуральний та панірований;
б) порційний натуральний та смажений;
в) порційний натуральний і тушкований.

Другий варіант: Одне поняття поєднується з кількома іншими.

2. До вегетативної групи овочів належать такі, як:
а) коренеплоди та цибулеві овочі;
б) коренеплоди та томатні овочі;
В) коренеплоди і зернові овочі.

Третій варіант: Правило ланцюжка, коли останнє слово в першій

відповіді стає першим у другій відповіді і т.д.

3. Борщ -
а) це національна українська страва і подається з пампушкалгах^.
б) подається з пампушками і заправляється часником; С 3 -?  /
в) заправляється часником і буряковим квасом. \ _____/

Команда 2.

Перший варіант:

Поєднання більш-менш однорідних і правдоподібних відповідей.

1. Азу -  напівфабрикат
а) натуральний дрібношматковий та тушкований;
б) натуральний дрібношматковий та смажений;
в) натуральний порційний і тушкований.

Другий варіант: Одне поняття поєднується з кількома іншими.

2. До осетрової родини риб відносять: ґ  \
а) осетер, форель і севрюга; 2 - ?
б) осетер, севрюга і калуга;
В) осетер, сарданела і карась. ^ )

Третій варіант: Правило ланцюжка, коли останнє слово в першій

відповіді стає першим у другій відповіді і т.д.

3. Соус польський -  це:
а) холодний і яєчно-масляний соус;
б) яєчно-масляний соус і дуже калорійний;
в) дуже калорійний і заправляється льєзоном.

Команда 3.
Перший варіант: Поєднання більш-менш однорідних і правдоподібних 

відповідей.
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1. Ромштекс -  напівфабрикат:
а) натуральний порційний панірований та тушкований;
б) натуральний порційний панірований та смажений;
в) натуральний порційний і смажений.

Другий варіант : Одне поняття поєднується з кількома іншими.

2. До плодової групи овочів належать такі, як:
а) гарбузові та десертні овочі;
б) гарбузові та зернові овочі;
в) гарбузові і пряні овочі.

Третій варіант: Правило ланцюжка, коли останнє слово в першій

відповіді стає першим у другій відповіді і т.д.

3. Котлета полтавська готується з:
а) натурально-січеної маси м'яса і часнику;
б) часнику і круто варених яєць;
в) круто варених яєць і сала шпик.

Ведуча: Завершено І тур технологічного рингу. Бій пройшов чудово. 

Конкурсанти дуже старалися і за це вам нагорода -  «Хвилинка - веселинка». 

А цей час лічильна комісія підведе підсумки роботи конкурсантів за І тур.

( «Хвилинка - веселинка» ).

Ведуча: Слово надається журі.

Дякую за роботу журі.

Критерії оцінювання:

Команди

Розминка І тур Всього 
за І тур

Разом за 
«Розминку» 
та І тур

Максимальн 
а кількість 
балів

Тести: кумуляція 
та градуювання

Тест на 
відповідність

Тест на 
однорідність

Тест — 
поєднання

Максимальна 
кількість балів

Максимальна 
кількість балів

Максимальна 
кількість балів

Максимальн 
а кількість 
балів

Максимальн 
а кількість 
балів

Команда 1 (53 (ЗД (53 (ЗД (ЗД (53
Команда 2 (53 (ЗД (53 (ЗД (ЗД (53
Команда 3 (53 (ЗД (53 (ЗД (ЗД (53

Максимальна кількість балів за «Розминку» та І тур -  «63». 

Ведуча: Розпочинаємо II тур технологічного рингу.

Він складається з двох раундів:

■ тест на протилежність;

■ тест на послідовність.
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II тур

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

V раунд

Тест на протилежність ( три варіанти завдань):

Критерії оцінювання:
Завдання Максимальна 

кількість балів
Отримані
бали

Загальна
кількість
балів

Варіант 1 2 "-'і
Варіант 2 2

г  6
>-

Варіант 3 2 — —

Команда 1.
Перший варіант -  три можливі стани

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. Кашу з манної крупи готують:
а) в'язкої консистенції;
б) рідкої консистенції;
в) розсипчастої консистенції.

і - ?

Другий варіант -  протилежні поняття поділяються за принципом 

тризначної логіки.

Виберіть правильну відповідь.

2. Людина вживає питну воду у: /  \
а) зв'язаному стані;

<■> 9 \б) вільному стані; V Vв) відстояному стані. \ /
Третій варіант -  протилежність вводиться всередині самої відповіді. 

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

3. Зрази (січеники) з м'яса яловичини:
а) варять;
б) смажать основним способом;
в) спочатку смажать основним способом, потім 

доводять до готовності у жаровій шафі.

Команда 2.
Перший варіант -  три можливі стани

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.
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1. Відсутність вітамінів у їжі спричиняє захворювання:

а) авітаміноз;
б) гіповітаміноз; \  1 - ?
в) гіпервітаміноз.

Другий варіант -  протилежні поняття поділяються за принципом 

тризначної логіки. Виберіть правильну відповідь.

2. За способом обробки, гладеньку, блискучу поверхню має рис:
а) шліфований; /  \
б) полірований; \  2  - ? /
в) подрібнений шліфований. \  /

Третій варіант -  протилежність вводиться всередині самої відповіді. 

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

3. Пельмені смажені:
а) варять у злегка підсоленій воді;
б) смажать основним способом;
в) спочатку варять у злегка підсоленій воді, потім 

смажать основним способом.

З - ?

Команда 3.
Перший варіант -  три можливі стани

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. Прості вуглеводи називаються:

а) моносахаридами;
б) дисахаридами;
в) полісахаридами.

Другий варіант -  протилежні поняття поділяються за принципом 

тризначної логіки.

Виберіть правильну відповідь.

2. Перші страви готують з манної крупи марки: /  \
а) М (з м'якої пшениці); / \
б) Т (з твердої пшениці);

\ 2 - ?  /в) МТ (із суміші м'якої і твердої пшениці). \ /
Третій варіант -  протилежність вводиться всередині самої відповіді. 
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

3. Котлети по-київські:
а) запікають у фользі;
б) смажать у фритюрі;
в) спочатку смажать у фритюрі, потім 

______ доводять до готовності у жаровій шафі.

З - ?
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VI раунд

Тест на послідовність ( три варіанти завдань): 

Завдання на встановлення правильної послідовності.
Критерії оцінювання:

Завдання Максимальна 
кількість балів

Отримані
бали

Загальна
кількість
балів

Варіант 1 7
Варіант 2 7 21
Варіант 3 7 __ __ -

Команда 1.
Перший варіант_____________________________________________________

1. Установіть правильну послідовність способів розбирання риби з 
кістковим скелетом:

А Розбирання риби на філе зі шкірою, реберними хребетними 
кістками (метод пластування).

Б Розбирання риби на кругляки.
В Розбирання риби цілою тушкою (з головою та без неї).________
Г Розбирання риби на чисте філе.
Д Підготування риби до фарширування.
Е Розбирання риби на філе зі шкірою без кісток.
Ж Розбирання риби на філе зі шкірою і реберними кістками.

Другий варіант

2. Визначте вміст води в продуктах харчування зазначених у 
таблиці. Розташуйте дані послідовно, починаючи від 
найменшого показника (застосовуйте логічне мислення):

Літера Продукт Вміст, %

А Крупи 10 -  14

Б Овочі 70 - 9 5

В Риба 6 2 - 8 4

Г Молоко 8 7 - 9 0

\ д М ’ясо 5 8 - 7 4
\

> Е Цукор о ч* 4 1 О ч*

/ Ж Фрукти 70 -  95

Третій варіант
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/  \
3. Установіть правильну послідовність технологічного процесу 

приготування борщу чернігівського:
А Проціджений киплячий бульйон.
Б Квасоля з відваром.
В Картопля (часточки).
Г Капуста білоголова (соломка).
Д Свіжі яблука, томати (часточки).
Е Тушковані буряки і пасеровані овочі (соломка).
Ж Спеції, лавровий лист._______________________

/ 3 -
/ \

9 9 9 9 9 9 9

Команда 2.
Перший варіант
1. Установіть послідовність процесу кулінарної обробки м'яса

А Розморожування.
Б Обмивання і обсушування.
В Розрубування туші на частини.
Г Зачищання забруднених місць і видалення тавра.
Д Приймання, перевірка якості за органолептичними ознаками.
Е Обвалювання, жилкування і зачищання від сухожилків, грубих плівок. 
Ж Приготування напівфабрикатів.___________________________________

Другий варіант
2. Визначте вміст білків в продуктах харчування

зазначених у таблиці. Розташуйте дані послідовно, починаючи 
від найменшого показника (застосовуйте логічне 
мислення) :

Літера Продукт Вміст, %

А Овочі 5
Б Риба 8 - 2 2

В Яйця 12,7

Г М’ясо 20

д Молоко 2,8

Е Хліб 6 - 8

Ж Бобові 23

Третій варіант______________________________________________
3. Установіть правильну послідовність технологічного процесу 

приготування борщу полтавського:
А Проціджений киплячий бульйон з курки.
Б Капуста білоголова (шашки).
В Спеції і лавровий лист.
Г Заправляють салом шпик, розтертим з ріпчастою цибулею. 
Д Настоюють 20 хвилин.
Е Картопля (кубики).

 Ж Тушковані буряки і пасеровані овочі (скибочки ).______



Перший варіант
Команда 3.
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1. Установіть правильну послідовність процесу первинної 
кулінарної обробки артишоків:

А Обрізання верхньої колючої частини листя.
Б Видалення ложкою м'якої волокнистої серцевини.
В Промивання. І / 4^
Г Зберігання протягом години у підкисленій холодній воді.
Д Відтискання стебла і зачищання днища від сухого листя.
Е Перев'язування шпагатом для збереження форми.
Ж Натирання лимоном, щоб запобігти потемнінню._______

Другий варіант____________________________________________________
2. Визначте вміст жиріє в продуктах харчування

зазначених у таблиці. Розташуйте його послідовно, починаючи 
від найменшого показника (застосовуйте логічне 
мислення):

Літера Продукт Вміст, %

А Риба 6,8 -  ЗО

Б Вершкове масло 82,5

В Олія 99,9

М ’ясо 1,2 -- 49

Молоко 3,2

Гречана крупа 2,6

Ж Вівсяна крупа 5,8

Третій варіант

3. Установіть правильну послідовність технологічного процесу 
приготування борщу дніпровського:
А Проціджений киплячий рибний бульйон.
Б Рибні консерви, пасероване борошно.
В Картопля (часточки), обсмажена на олії.
Г Тушковані буряки і пасеровані цибуля з морквою (соломка).
Д Капуста (соломка).
Е Варена квасоля з відваром.
Ж Солодкий перець (соломка)._____________________________

/і
3 -

/  \
/  \  *

9 9 9 9 9 \ \ ............
V ;

Ведуча: Завершено II тур технологічного рингу. Бій був напружений, але 

пройшов чудово. Конкурсанти старалися і за це їм знову нагорода -  

«Хвилинка - веселинка». А лічильна комісія за цей час підведе підсумки 

роботи конкурсантів за II тур та оголосить кількість балів, які команди 

отримали за два тури.
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( «Хвилинка - веселинка» ). 

Ведуча: Слово надається журі.

Дякую за роботу журі.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів за «Розминка», І тур та II тур -  «90».

Команди

Разом за 
«Розминку» 
та І тур

II тур
Всього 
за II тур

Разом за 
«Розминку», 
І тур 
та II тур

Тест на 
протилежність

Тест -
послідовність

Максимальн 
а кількість 
балів

Максимальна 
кількість балів

Максимальна 
кількість балів

Максимальна 
кількість балів

Команда 1 О со
Команда 2 О со ссд
Команда 3 О со

Ведуча: Розпочинаємо III тур технологічного рингу. 

Він теж складається з двох раундів:

■ тест -  типова задача (брейкворд);

■ тест -  фасет.

III тур
VII раунд

Тест -  типова задача (брейкворд) з чотирма задачами:

Критерії оцінювання:
Задача Максимальна 

кількість балів
Отримані
бали

Загальна
кількість
балів

№  -1 5 ^5
№ - 2 5 >- 20 > -№ - 3 5
№ - 4 5 J

Команда 1.
Ознайомтесь з кросвордом із набору запропонованих літер і знайдіть 
заховані речення з назвами риб родини осетрових.

Б Л Г А С Е

О І У 3 Т В

К А л Р Е Р
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п Е Я У р ю

І Р Д л г г

ш К ь и н А

X Я ю ч к Б

Відповідь занесіть у таблицю:

Команда 2.
Ознайомтесь з кросвордом із набору запропонованих літер і знайдіть 
заховані речення з назвами круп, які дістають з пшениці.

А р т Е к Е

П Е У 3 т В

О Р л Р Е Р

л л о У Р Ю

т А в с Ь К

ш М А н Н А

X Я Ю ч К Б

Відповідь занесіть у таблицю:

Команда 3.
Ознайомтесь з кросвордом із набору запропонованих літер і знайдіть 
заховані речення з назвами натуральних порційних напівфабрикатів, які 
виготовляють з яловичини.

А р Р с А Е

П Б О к Н В

О І М Е Т Р

Т Ф ш Т Р Ю

л А н Г Е Т
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ш м т о к А
ф І л я к Б

Відповідь занесіть у таблицю:

VIII раунд

Тест -  фасет (три варіанти завдань):

Фасет - набір значень однієї ознаки (метод класифікації). При цьому 

методі класифікації початкова множина об'єктів може незалежно 

поділятися на класифікаційні угруповання з використанням однієї з 

образних ознак. Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, яка 

є списком значень цієї класифікації (колір: червоний, зелений; професія: 

інженер, бухгалтер). Фасети взаємно незалежні. Кожний об'єкт може 

одночасно входити в різні класифікаційні угруповання.

Критерії оцінювання:

Завдання Максимальна 
кількість балів

Отримані
бали

Загальна
кількість
балів

Варіант 1 2
Варіант 2 2

г 6
>-

Варіант 3 2 — —

Команда 1.

Варіант І
Фасетом називається набір змінних елементів завдання, що представляються 
в фігурних дужках для випадкового вибору під час автоматизованого 
тестування.
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. Котлета (натуральна) відноситься до:
а) порційних натуральних напівфабрикатів;
б) не порційних натуральних напівфабрикатів;
в) ні порційних, ні не порційних напівфабрикатів.
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Варіант II
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. Каву чорну (глясе) подають:
а) з молочними плівками, знятими при топленні молока;
б) не з молочними плівками, знятими при топленні молока;
в) ні з молочними плівками, знятими при топленні молока, 

ні не з молочними плівками, знятими при топленні 
молока.

2 -  ?

Варіант III
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. Редиску для вінегрету (овочевого) нарізують:
а) кружальцями; < 3 9
б) не кружальцями; '
в) ні кружальцями, ні не кружальцями._____________

Команда 2.
Варіант І
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. (Ескалоп) нарізують:
а) зі свинини;
б) не зі свинини; '   ̂ ^
в) ні зі свинини, ні не зі свинини.________________

Варіант II
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. До страв з сиру (відварних) належать: / \
а) вареники; (  2 - ? )б) не вареники; \ /
в) ні вареники, ні не вареники. \ /

Варіант III
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. Перед подаванням у склянку з кавою чорною (по-віденському) 
обережно вводять:

а) морозиво; ( 3  9
б) не морозиво; ’
в) ні морозиво, ні не морозиво._______________

Команда 3.
Варіант І
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

1. Напівфабрикат (антрекот) перед тепловою обробкою:
а) відбивають;
б) не відбивають; '   ̂ ^

в) ні відбивають, ні не відбивають.___________________

Варіант II
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.



57

1. Для приготування пудингу з сиру (звареного на парі) ,-----
замість манної крупи можна використовувати: /
а) манну кашу; 2 - ?
б) не манну кашу; \
в) ні манну кашу, ні не манну кашу.________________________

Варіант III
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь й позначте літеру.

У кисіль із ягід чорниць (свіжих) додають:
а) 2г лимонної кислоти на 1000г кисілю;
б) не 2г лимонної кислоти на 1000г кисілю; у 3 - ?
в) ні 2г лимонної кислоти на 1000г кисілю, 

ні не 2г лимонної кислоти на 1000г кисілю.

Ведуча: Завершено III тур технологічного рингу. Бій був дуже цікавий. 

Учасники технологічного рингу заслуговують на нагороду -  «Хвилинка - 

веселинка». А лічильна комісія за цей час знову буде працювати, щоб 

оголосити загальну кількість балів, які команди отримали за «Розминку» та 

три тури.

( «Хвилинка - веселинка» ).

Ведуча: Слово надається журі.

Команди

III тур
Всього 
за III тур

Тест -  типова 
задача

Тест — фасет

Максимальна 
кількість балів

Загальна
кількість
балів

Максимальн 
а кількість 
балів

Загальна
кількість
балів

М аксимальна 
кількість балів

Загальна
кількість
балів

Команда 1 СО О (ОС
Команда 2 (ОС О ОС
Команда 3 (ОС СО (О

Ведуча: Максимальна кількість балів за технологічний ринг -  «116».

Команди

Разом за 
«Розминку» 
та І тур

II тур III тур Разом за 
«Розминку», 
І, II та III 
тури

Отримане 
місце за 
технологіч
ний ринг

Максимальн 
а кількість 
балів

Загальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балів

Загальна
кількість
балів

Максимальна 
кількість балів

Загальна
кількість
балів

Команда 1 СО (О СО
Команда 2 со (О СО
Команда 3 со СО СО)



Ведуча: Дякую за роботу журі та лічильну комісію.

Завдяки знанням предмета «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства» учасниками технологічного рингу та клопіткої роботи журі 

визначився переможець технологічного рингу, а саме: 

команда ........................

Ми поздоровляємо переможців, але за умовами рингу оголошена номінація 

«За отримання учасником рингу звання «Smartest student» з предмета 

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства»».

І право на бій за перемогу надається команді-переможцю. Ви -  переможці 

технологічного рингу. Але цей бій буде між учасниками вашої однієї 

команди. Кожен з трьох учасників команди претендує на таке почесне 

звання. Тому я пропоную дуже цікавий «Турнір ерудитів» - професійний 

ситуаційний тест (творче есе). Це - завдання на перевірку вміння 

формулювати та аргументувати власну думку, а саме: буде оголошена 

виробнича ситуація, на яку слід надати відповідь. Всі уважно слухають 

проблему, яка виникла на виробництві і якщо хтось з учасників знає 

відповідь, підіймає руку і вирішує проблему.

Журі визначає переможця по наданій ним відповіді.

Увага на екран.

Ситуаційний тест — це цілеспрямований набір тестових завдань, 

призначених для розв’язання проблемних ситуацій, що притаманні
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професійній діяльності.

№
з\п

Виробнича ситуація Бажана відповідь:

1. Ви варите картоплю „ в мундирі „ 
для салату, акожина починає 
тріскатися, картопля деформсується. 
Як цього запобігти ? Ваші дії ?

Щоб кожина на картоплі, 
яка вариться „ в мундирі „ 
не тріскалася, треба у 
воду, у якій вона вариться 
додати кілька краплин 
оцту.

2. Ви готуєте борщ на воді і бажаєте 
покращити його смак та більш 
збагатити вітамінами.
Як на Вашу думку можна цього 
досягти ? Ваші дії ?

Цього можна досягти, 
якщо додати в готову 
першу страву свіжий сік з 
моркви, томатів, капусти : 
це покращує смак борщу і 
збагатить страву вітаміна
ми. Страву після додаван
ня соку не треба
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кип’ятити.

3. Вам необхідно приготувати 
біфштекс натуральний, але під час 
смаження основним способом, 
напівфабрикат прилипає до 
сковороди. Як цього запобігти ? 
Ваші дії ?

У такому випадку, можна 
покласти у жир до сково
роди кілька кружалець 
сирої обчищеної моркви і 
продовжити смаження.

4. Ви смажите рибу і Вам 
забажалося, щоб вона набула 
специфічного смаку і аромату. 
Як цього досягти ? Ваші дії ?

Цього можна досягти, 
якщо в розігріту олію 
додати трошки розтертого 
мускатного горіха.

5. Вам необхідно приготувати стра
ву: „ Оселедець під шубою На 
Ваше пдприємство завезли 
оселедець міцного посолу, але він 
має м'ясо ніжне і дуже м’яке. Як 
вийти з цієї ситуації ? Ваші дії ?

Необхідно у даному 
випадку вимочити цього 
оселедця у міцній заварці 
чаю (дубильні речовини 
чаю запобігають розм’як
шенню м’якоті оселедця 
при вимочуванні).

6.
Вам необхідно приготувати 
бутерброди з копченої ковбаси, але 
оболонку з неї зняти дуже важко. 
Згідно до вимог якості бутерброд-

дів, ковбаса повинна бути акуратно 
зачищена і нарізана. Як вийти з 
цієї ситуації ? Ваші дії ?

Якщо оболонку копченої 
ковбаси зняти важко, то 
ковбасу занурюють на 1 -  
2 хвилини у холодну воду,

обтирають насухо рушни
ком, потім надрізують 
шкіру і обчищають.

Ведуча: Пропонується завершальний методичний прийом «Прес»

Умови завдання: Капітани команд висловлюють свої думки стосовно

технологічного рингу за алгоритмом:

□ М и вивчили ... (Метою застосування цього методу є надання учням 

можливості під час проведення відкритого заходу навчитися 

формулювати й висловлювати свою думку аргументовано в чіткій та 

стислій формі).

□ М и навчилися ...

П Нас зацікавило ...

□ Отже, я  вваж аю... (Узагальніть свою думку, зробіть висновок про

проведений захід «Педагогічний тест»),

(Капітани команд висловлюють свою думку).



Ведуча: От і завершилась гра -  бій технологічного рингу «Педагогічний

тест - 2015» на звання «Smartest student» з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства».

Вимоги сьогодення: новизна, інновація, в яких ми повинні бути

компетентними. І це довели наші учасники технологічного рингу, які всі, 

сьогодні, виграли, здобувши чергову перемогу над собою. Це головне!

Дякуємо вам за свято, яке ви нам подарували.

Бажаємо майбутнім фахівцям з професії «Кухар» професійного зростання та 

досягнення поставленої мети!

Гострих Вам ножів, гармонії смаків під час приготування страв, творчих 

фантазій, успішних шедеврів і пощани від Ватних споживачів!
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Дякуємо всім! До нових зустрічей.



P. S. Якщо загальна кількість балів за III раунди технологічного 

рингу у трьох або двох команд однакова і не можна визначити переможця, 

пропонується додаткове завдання для капітанів цих команд або учасникам 

технологічного рингу, які претендують отримати звання «Smartest student» з 

предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 

«Бліцкриг» — блискавична відповідь.

Мета: розвиток уваги, логічного мислення, спонукання учнів до швидкої 

клопіткої роботи, навичок давати точне і коротке визначення понять. 

Внесення елементу змагальності підвищує пізнавальний інтерес учнів.

Умови конкурсного завдання: Ця інтелектуальна гра допомагає учням 

швидкоплинно досягти перемоги. Викладач знайомить капітанів команд або 

претендента на отримання звання «Smartest student» з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства» з умовами гри, пояснюючи їм, 

що їх відповідь складається з одного слова і повинна бути блискавичною. 

Шанс на відповідь має той, хто перший підняв руку, але, якщо відповідь була 

надана не правильна, тоді шанс отримати бал має суперник.

Відповіді треба дати лише на 5 запитань, кожне з яких оцінюється в «1» бал. 

Хто з капітанів чи учасників бліцкригу набрав більшу кількість балів за 

це завдання, та команда або учасник технологічного рингу 

стає переможцем.
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V. Висновки
Найпоширеніша інновація, що лежить в основі розвитку сучасних 

закладів професійної освіти, -  широке впровадження технологічного підходу 

у організацію навчально-виховного процесу. І це є об’єктивним процесом, 

новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до 

супроводу і забезпечення процесу природного розвитку учнів. Поняття 

“технологія” в педагогіку прийшло з виробництва, і визначається як 

сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та 

їхня послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином 

“технологія” виступає як алгоритм, за допомогою якого отримується 

запланований результат. Усі педагогічні технології об’єднує те, що на зміну 

традиційному навчанню має прийти новий, інший тип організації навчально- 

виховного процесу -  інноваційний. Це -  інтелектуальні і якісні тести.

Застосування тестової перевірки знань учнів (студентів) підвищує 

ефективність педагогічного контролю з будь-якої дисципліни, дозволяє 

більш об’єктивно й надійно оцінювати рівень засвоєння знань, набуття умінь 

і навичок, сприяє підвищенню мотивації навчання, формує адекватне 

самооцінювання учнями (студентами) результатів власної діяльності.

Розробка системи тестування -  це складний процес, який вимагає 

високого рівня професійної підготовки в галузі теорії тестових завдань (Item 

Response Theory) та спільної роботи багатьох авторів-розробників, 

запровадження надійного програмного забезпечення, використання 

різноманітних науково обґрунтованих та ефективних технологій 

контролюючої (моніторингової) діяльності, врахування психологічно- 

педагогічних аспектів процесу модернізації університетського навчання.

Мистецтво конструювання тестових завдань вимагає, крім знання 

основних принципів тестології, досконалого знання свого навчального 

предмета самим викладачем, відповідальність за семантичну коректність 

(коректність питань, варіантів відповідей, логічну пов’язаність питань 

модуля) покладається на провідного викладача.

Значення перевірки знань учнів (студентів) з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства»
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Перевірка знань і умінь - важливий ланцюг у навчанні технології 

приготування їжі. Вона спрямована на досягнення цілей навчання:

^  формування основ товарознавства продуктів харчування;

^  оволодіння технологічним процесом первинної обробки 

продуктів харчування;

^  опанування раціональних способів кулінарної обробки продуктів;

^  застосування способів і методів приготування та подавання страв, 

напоїв, виробів з тіста на виробництві.

Вивчення стану технологічної підготовки учнів (стулентів) - неодмінна 

умова вдосконалення навчально-виховного процесу. Систематична перевірка 

виховує у учнів (студентів) відповідальне ставлення до навчання, дає змогу 

виявити індивідуальні особливості учнів (студентів) і застосувати 

диференційований підхід у навчанні. Вона надає більш достовірну 

інформацію про досягнення учнів і прогалинах у тому підготовці, дозволяє 

вчителю управляти пресом навчання.

Систематична перевірка знань сприяє виробленню в учнів (студентів) 

установки на тривале запам'ятовування, на заповнення прогалин під час 

підготовки до уроку, на повторення і включення раніше придбаних знань з 

тем навчальної програми з предмета.

Застосовуючи представлені в даних методичних рекомендаціях такі 

розвивальні, інтелектуальні та якісні тести викладачем на уроках, навчають 

учнів не лише користуватися вже набутими знаннями, а й викликають 

велику зацікавленість їх до вивчаємого матеріалу з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства».
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