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У статті рекомендовано різні види тестування студентів з метою перевірки глибини 

знань з біології, уміння узагальнювати і конкретизувати матеріал, аналітично вирішувати 

проблемні ситуації. 

В основі ефективності навчального процесу лежить розуміння педагогом того, що 

мета навчання, виховання і розвитку студентів досягаються в першу чергу за рахунок 

глибокої, органічної єдності, злагодженості з вмістом навчального матеріалу, навчально-

пізнавальної діяльності. 

Мета тестування студентів - визначення рівня опанування знаннями, уміння ними 

користуватися або узагальнювати вивчене. 

Тестування є систематизацією знання. Це упорядкування засвоєного матеріалу в 

єдину систему. В основі логіки узагальнення і систематизації знань лежить діяльність 

студентів по включенню частини в ціле, тобто переведення засвоєних власних знань у 

систему раніше вивчених. 

Ефективність узагальнення в цілому залежить від вміння організувати пізнавальну 

діяльність студента, націлити його на виділення головних питань теми, на встановлення 

зв'язку між поняттями і складання цілої системи, на засвоєння системи знань 

навчального матеріалу, а не його окремих фрагментів, на розуміння практичного 

характеру біологічних знань, їх світоглядної значущості [3]. 

Запам’ятовування - це відображення знань у пам'яті. Міцність знань залежить від 

таких факторів, як рівень сформованості пізнавальних мотивів, від характеру і якості 

викладання предмету; від рівня пізнавальної активності, від акценту викладача на 

запам'ятовування сут і. 

Застосування знань пов'язано із включенням студентів у діяльність для пояснення 

різних явищ реальної дійсності, рішення задач, перенесення знань у різні галузі. Тут 

багато залежить від навчальної літератури, підбору вправ, практичних знань, 

дидактичних матеріалів. 

Дидактичне завдання тестування - запрограмований результат, який несе три 

функції: навчання, виховання та розвитку. Реальний результат виражається перш за все в 

тих знаннях, уміннях, навичках, які набуті студентами. 

Тестування може бути використане для вхідного контролю знань (з метою 



вирішення рівня підготовки з біології в межах шкільної програми); для поточного 

контролю, як узагальнення пройденого матеріалу з даної теми; для підсумкового 

контролю з метою систематизації та перевірки знань з певного блоку дисциплін [1]. 

Головне при підготовці тестових завдань - це опора на теоретичні закономірності, 

що лежать в основі процесу засвоєння знань. Складання тестів потребує 

диференційованого підходу, що відповідає певному рівню підготовки студентів. 

Найбільш простими є тести такого плану, де треба вибрати одну вірну відповідь. 

Як правило, з таким завданням справляється найбільша частина студентів. Але тут є 

елемент вгадування вірної відповіді. Щоб цьому запобігти, треба розробляти тести з 

підвищеним рівнем складності, тести, які вимагають від студента аналітико-сині етичної 

діяльності, узагальнення, уміння виділити головне. 

Для розвитку предметно-логічного мислення можна запропонувати тести, де є 

декілька вірних і кілька невірних відповідей, відповіді з неточними узагальненнями, 

неповні або логічно невірні. Серед них треба вибрати тільки вірні. Це ускладнює 

завдання студента а викладачеві допомагає з'ясувати, чи має студент фрагментарні 

знання, або він повністю опрацював заданий матеріал, добре володіє мїжпредметними 

зв’язками. 

Прикладом такого тестування можуть бути тези з біохімії травлення. 

З приведених тверджень вибрати вірні: 

а) соляна кислота активує ферменти трипсин І хімотрипсин; 

б) продуктами розщеплення багатьох полісахаридів є гексози і їхні похідні; 

в) ліпіди переварюються і всмоктуються; 

г) переварювання складних вуглеводів починається в ротовій порожнині. 

Серед перерахованих тез вірними будуть тільки б) і г) і тільки повне оволодіння 

матеріалом з біохімії травлення дозволяє виявити глибину знань. 

Можна запропонувати задачі на предметно-логічні зв'язки, де треба підібрати пари 

до визначення. Наприклад, у темі “Вітаміни”: підібрати відповідну цифрову пару до 

букви А-цинга, Б-рахІт, В-куряча сліпота, Г- анемія; 

авітаміноз за вітаміном Д; 

 авітаміноз за вітаміном А; 

 авітаміноз за вітаміном С; 

 авітаміноз за вітаміном В12. 

(Вірні відповіді: А-3, Б-t, В-2, Г-4.) 

З метою формування аналітико-синтетичного мислення можна рекомендувати 

тести на порівняльну характеристику тез. Наприклад, порівняти твердження і поставити 



у відповіді А>В. А=В, А<В. 

 молярна маса ДНК; 

 молярна маса РНК, що допомагає студентам розібратися з темою “Нуклеїнові 

кислоти"’. (Відповідь: А>В). 

Однією з кращих форм тестування варто вважати біологічні диктанти, де 

студентам можна запропонувати серію тез під різними номерами, з яких треба вибрати 

тільки вірні. 

Такі тести добре допомагають в узагальненні знань. Є такі види узагальнення: 

первинне, унаслідок чого складається загальне уявлення про предмет; локальне 

(понятійне), що зв'язано з виявленням внутрішньої суті досліджуваного об'єкта, 

унаслідок чого здійснюється засвоєння окремих понять; тематичне, результатом якого є 

засвоєння системи знань; підсумкове; його результатом є засвоєння системи понять з 

курсу даної дисципліни; мІжлредметні (узагальнюючі), унаслідок яких формується 

система міжпредметних понять [2]. 

Однією з форм тестування, що формує систему понять, є тести, де треба вписати 

ключове слово. Наприклад, завдання з теми “Біосинтез білка”. Напишіть пропущене 

слово у визначення: “Процес перенесення інформації в первинній структурі білка з ДНК 

на і-РНК. називається .” (Відповідь: транскрипція) 

Саме тести такого плану дозволяють перевірити вивчення студентами біологічних 

термінів. 

Тобто, проведення періодичного тестування дозволяє вирішити головне завдання 

навчання: систематизацію знань на основі провідних Ідей, використання їх для 

діалектико-матеріалістичкого пояснення біологічних явищ, розкриття ролі науки у 

розвитку практики. Це дозволяє об'єктивно оцінити знання студентів, при цьому 

перевіряються й оцінюються не стільки знання фактів, скільки опанування системою 

понять, вміння знаходити зв’язки між поняттями, узагальнення, використання на 

практиці біологічних закономірностей та теорії. 

У зв'язку з тотальною комп'ютеризацією суспільства доцільно проводити 

тестування на базі комп'ютерного класу, де в програму тестування можуть входити крім 

перелічених форм тестування графічні малюнки, схеми та навіть анімаціині тестові 

завдання (за наявності відповідних програм), що дозволяє ще більш об'єктивно оцінити 

загальний об’єм знань студента. 

Таким чином, тестування має мету: перевірити комплексне використання знань, 

умінь та навичок з біології. Для цього є важливим: актуалізація знань, вмінь та навичок, 

необхідних для творчого використання, застосування їх в нових умовах, контроль і 



самоконтроль засвоєного матеріалу. 
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