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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 
 
Однією з особливостей сучасного шкільного навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках з різних предметів. Адже, застосування різноманітних програм дає можливість організувати творчу 

діяльність як вчителя, так і учня. Тому, в умовах сьогодення особливої актуальності набуває проблема розробки, 

створення та впровадження освітніх програм, використання яких сприятиме адаптації учнів до життя в 

інформаційному суспільстві. У світі досить активно розробляють програмне забезпечення, за допомогою якого дає 

змогу провести контроль знань учнів. Стаття присвячена аналізу програмних засобів, безкоштовних платформ, 

використання яких може допомогти учителеві під час контролю знань на уроках інформатики. 
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Постановка проблеми. На даний час в 

освіту широко впроваджують метод тестування 

для визначення рівня навчальних досягнень, 

оскільки використання якісно створеної прог-

рами дає змогу провести оцінювання знань уч-

нів, що обумовлює подальший об’єктивний 

аналіз результатів їхньої теоретичної та 

практичної підготовки.  

Тестування – це дослідницький метод, 

використання якого дозволяє виявити рівень 

знань, умінь, навичок, здібностей та інших якостей 

особистості, а також їх відповідність певним 

нормам шляхом аналізу способів виконання, які 

подаються у низці спеціальних завдань [1].  

Тому метою написання статті є ознайом-

лення з програмними засобами, безкоштов-

ними платформами, використання яких може 

допомогти учителеві під час контролю знань на 

уроках інформатики. 

Основні результати дослідження. Сучас-

ність ставить перед системою освіти безліч но-

вих завдань, які певною мірою пов’язані з роз-

робкою педагогічних стратегій в умовах 

комп’ютеризації та інформатизації всіх сторін 

життя суспільства.  

Швидкі темпи науково-технічного розвитку 

призводять до істотних змін в інформаційному 

середовищі, відповідно особистість повинна 

«йти в ногу з часом». А ні для кого не секрет, 

що навчання має передувати розвитку.  

На превеликий жаль, у системі освіти розви-

вається недостатня ефективність традиційних 

підходів до навчання та контролю його резуль-

тативності, а особливо в галузях пов’язаних з 

інформаційними технологіями.  

Тому, вчителі інформатики в навчально-ви-

ховному процесі зобов'язані постійно підви-

щувати кваліфікацію,  освоювати нові знання та 

застосовувати творчий підхід під час роботи з 

різними програмними засобами в процесі кон-

тролю знань учнів, а також обов'язково повинні 

користуватися інструментами вимірювання нав-

чальних досягнень. Саме тому найбільшої акту-

альності набуває питання застосування та вдос-

коналення методик, пов’язаних з визначенням 

рівня навчальних досягнень з інформатики. 

Одним із ефективних засобів інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) є педагогічні 

програмні засоби (ППЗ), використання яких 

останнім часом набуває все більшої ваги у якос-

ті засобів навчання, а також контролю знань з 

інформатики. Важливим моментом є те, що все 

більше на ринку розробок з’являється можли-

вість користуватися не лише готовими навчаль-

ними програмами, а й, у разі необхідності 

створювати власні дидактичні матеріали за 

допомогою інструментальних програм. Також 

зручним є те, що працювати можна як у режимі 

online, так і offline, та за допомогою програм 

для створення презентацій з ігровими елемен-

тами (Power Point, Slide Rocket Pro, Prezi, Zoho 

Show, Google Presentations, Slide Rocket Free, 

280 Slides), що є цікавинкою під час не лише 

уроків, а й саме моменту контролю знань.  

Вище зазначене є досить важливим, оскільки 

момент створення подібних програм не потребує 

знати мови програмування. Достатньо володіти 

базовими уміннями і навичками роботи за 

комп’ютером та мати методично-професійну 

підготовку, бажання та творчий потенціал. 
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Адже діти звикли до стандартних контроль-

них та самостійних робіт і рівень підготовки 

помітно падає, особливо з інформатичних дис-

циплін. Багато хто із вчителів стикався з такими 

фразами школярів: «Навіщо читати підручник, 

писати конспект, вчити його… якщо у нас урок 

ІНФОРМАТИКИ!». Можна зробити висновок, 

що коли у своїй навчальній діяльності викорис-

товувати нові технології контролю знань, у ді-

тей підвищиться рівень активності та з’явиться 

бажання здобувати знання більш інтенсивно. 

Проте, не потрібно забувати, що перенасичу-

вати урок такими технологіями не можна, бо 

учні можуть відволіктись від засвоєння 

навчального матеріалу». 

На необхідність застосування ППЗ в навча-

льному процесі наголошують і багато науков-

ців, які займаються впровадженням ІКТ у про-

цес професійної підготовки майбутніх вчителів 

інформатики  Р.С. Гурін, Л.І. Морська, П.І. Сер-

дюков, М.І. Жалдак[6], Н.В. Морзе[7], та ін. [4; 5]. 

Критерії  вибору прикладного  програмного 

засобу чітко не визначені. Проте можна з впев-

неністю сказати, що під час розробки та вибору  

програмного додатку потрібно звертати увагу 

на такі критерії, які має задовольняти доско-

нала програма перевірки якості знань: 

 кількість питань у тесті має визначати 

вчитель, або та людина, яка проводить тестування;  

 кількість балів, що надається за 

правильну відповідь також повинен вказувати  

безпосередньо вчитель;  

 процес редагування запитань і варіантів 

відповідей повинен бути простим, легким та 

доступним в тому числі й для тих, хто має лише 

основні навички в роботі з комп’ютером; 

 процес створення тесту та його проведен-

ня повинен бути простим і доступним як для 

вчителя, так і для учнів; 

  аналіз виконаної роботи повинен 

проводитися досить швидко та легко. 

Програмне забезпечення можна розділити 

на дві великі групи: безкоштовне та те, за яке 

потрібно заплатити, щоб використовувати у 

своїй діяльності. У системі освіти отримати ко-

шти для закупівлі програм у навчальні заклади 

не завжди можна. Тому розглянемо кілька 

прикладів програм для контролю знань із серії 

безкоштовних (вільно поширюваних). 

Для зручності можна користуватися розробка-

ми компанії СМІТ – визнаний лідер на ринку 

педагогічних програмних засобів і електронних 

підручників. Їх продукти із задоволенням вико-

ристовують учні та вчителі.  Компанія надає змо-

гу користуватися найсучасними мультимедійни-

ми технологіями: велика кількість анімацій, ві-

деосюжети, звуковий супровід, динамічність. 

Учителям також подобається зручний інтерфейс, 

ретельно продумана до дрібниць система 

оцінювання та контролю знань. Позитивний 

момент – компанія розробляє серію ППЗ для 

вищої школи. 

Важливо зазначити, що ADSoftTest – 

абсолютно безкоштовний пакет програм, однак 

практично не поступається своїм платним 

аналогам за функціональністю. До характеристик 

пакету входить необмежена кількість питань у 

тесті та кількість варіантів відповідей. У програмі 

передбачено п’ять типів запитань: одиничний 

вибір; множинний вибір; введення відповіді з 

клавіатури; відповідність; порядок [2]. 

LearningApps.org – безкоштовний онлайновий 

сервіс, використання якого дозволяє створювати 

динамічні вправи. Це конструктор з розробки 

різноманітних завдань для використання на 

уроках, та в позаурочний час. 

Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для 

підтримки освітніх процесів у навчальних зак-

ладах різних типів. Конструктор Learningapps при-

значений для розробки, зберігання динамічних 

завдань з різних предметних дисциплін, за до-

помогою яких учні можуть перевірити і закрі-

пити свої знання в ігровій формі, що сприяє фор-

муванню їхнього пізнавального інтересу. Викорис-

тання сервісу Learningapps надає можливість 

отримання коду для того, щоб динамічні 

завдання були розміщені на сторінки сайтів або 

блогів вчителів та учнів[3]. 

Програма – MyTestХ – система для створення 

та проведення комп’ютерного тестування, збору 

й аналізу їх результатів. Програма має простий та 

зручний у використанні інтерфейс. Вчителі та уч-

ні швидко освоюють додаток. Серед відгуків ко-

ристувачів можна відмітити досить велику кіль-

кість саме позитивних. Програма MyTestX пра-

цює з десятьма типами завдань: одиничний вибір, 

множинний вибір, встановлення порядку розта-

шування, встановлення відповідності, вказівка 

істинності чи хибності тверджень, ручне введен-

ня числа, ручне введення тексту, вибір місця на 

зображенні, перестановка букв, заповнення про-

пусків. Таким чинок вчитель має змогу викорис-

тати потрібний, на його думку, певний тип зав-

дань. У завданнях з вибором відповіді (одинич-

http://learningapps.org/
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ний, множинний вибір, вказівка істинності) мож-

на використовувати до 10 (включно) варіантів 

відповіді [8]. 

Програма УТК, (Універсальний тестовий 

комплекс), створена для проведення тестуван-

ня безпосередньо в комп'ютерному класі, яка 

складається з двох частин — генератора та 

тестера [13]. 

За допомогою генератора створюють та реда-

гують комп'ютерні і бланкові тести, проводять 

мережеве тестування та виводять звітність. 

Програма використовує Microsoft Word, тому її 

потрібно встановити на Ваш комп'ютер. Також 

потрібно зробити реєстрацію в Інтернеті (безко-

штовно), щоб мати можливість використовувати 

генерат в повній мірі. 

Наприклад, питання та відповіді в УТК 

версії 1.51 можуть бути трьох типів: А – вибір 

правильних відповідей із наданих варіантів, В – 

введення власноруч правильної відповіді, D – 

встановлення правильної послідовності. Будо-

ва питань така, що є можливість створити та 

роздрукувати паперовий варіант для тестуван-

ня в класі. Розв’язані тести легко експортують-

ся та імпортуються в програму. 

За допомогою програми тестер є можли-

вість проводити тестування та видавати відпо-

віді учням, які проходять тестування.  

Недолік – варіанти відповідей не перемішуються. 

Проте, результати тестування є чіткими та доступ-

ними для розуміння, зберігаються в файлі, їх можна 

переглянути та роздрукувати. 

Якщо Ви вчитель і у Вас виникає необхід-

ність швидко перевірити рівень засвоєння мате-

ріалу групою школярів за допомогою комп'ю-

тера, то один із кращих варіантів – це викорис-

тання можливостей  програми Асистент 2 

Програма «Асистент» поширюється абсо-

лютно безкоштовно, ліцензується, а не прода-

ється. Права власності та авторські права на 

програму належать автору – Іваненко Федору 

Григоровичу [14]. 

Які ж можливості  програми «Асистент»? 

 Програма може працювати в режимі 

«Тренажер». У даному режимі, після вибору 

відповіді, біля правильної відповіді виводиться 

або веселий або сумний смайл.  

 Питання в рандомному порядку і 

відповіді виводяться в різній послідовності, що 

ускладнює списування.  

 За допомогою програми можна вести ста-

тистику, а результати може зберігати локально 

або передавати на сервер статистики. 

 Є можливість для обмеження часу на  від-

повідь як на одне питання, так і  на загальний 

час тестування. 

 Забороняє вибір двох варіантів відпо-

відей, якщо буде зазначений як «правильний» 

тільки один варіант.  

 Програма «Асистент» може не нарахову-

вати балів, якщо при правильних декількох 

варіантах, обраний тільки один. 

 До питань можна додавати коментарі. 

 Можна використовувати зображення під 

час створення питань, а також відповідей . 

 У кінці тестування додаток видає кіль-

кість правильних відповідей і виставляє оцінку, 

що є дуже зручно та заощаджує час. 

За допомогою програми Kahoot! дозволяє пода-

вати завдання у форматі опитувань і тестів. Це зруч-

но тим, що є можливість налагодити зворотній зв’я-

зок з учнями. Таким чином, можна обіграти нові те-

ми у формі простих запитань і відповідей. Також 

провести моніторинг знань за допомогою  тесту-

вання у цікавій для школярів формі та з викорис-

тання їхніх мобільних телефонів. Важливо й те, що 

в даному випадку мобільний пристій буде викорис-

тано з користю. Kahoot! розрахований на застосу-

вання у класі – вчитель показує матеріал на голов-

ному екрані, а в цей час школярі відповідають на 

питання і обговорюють матеріал, використовуючи 

спеціальний клієнт-сервіс для комп’ютерів або 

браузер на смартфонах (Android, iOS, Windows 

Phone) [9].  

Використання даного програмного додатку 

дозволяє зробити аналіз відповідей на запитан-

ня коженого учня, або будувати діаграми успі-

шності всього класу. Діти ж можуть побачити 

свої результати в спеціальних таблицях. Про-

грама Kahoot! безкоштовна і після реєстрації 

можна вільно користуватися усіма можливос-

тями додатку.  

Використаннея ClassMarker надає можливість 

робити опитування з різними форматами відпо-

відей – крім звичних варіантів, є навіть есе. Для 

початку роботи вчителю потрібно створити вір-

туальний клас і розіслати запрошувальні коди 

учням [10].  

Проте, значним недоліком додатку є те, що у 

безкоштовному варіанті ClassMarker можна 

створити не більше 100 тестів. Звісно, що цього 

замало, а надалі 400 тестів на місяць обійдуться 

http://mishakokhanych.com/goto/https:/getkahoot.com/
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у $16.50, а 1000 тестів – вже $33. Разом з тим, 

надаються щорічні пакети для тих, хто рідко 

проводить онлайн-тестування.  

Plickers – мобільний додаток для вчителів, за 

допомогою якого можна влаштовувати опиту-

вання у класі. Учням видаються спеціальні 

бланки з варіантами відповідей (A, B, C і D) – 

почувши питання, вони піднімають потрібні 

картки, які вчитель сканує камерою смартфону. 

Педагог має можливість аналізувати результа-

ти окремого учня або вивчати статистику 

усього класу. Додаток працює на операційних 

системах Android і iOS та завантажується 

безкоштовно [11].  

З використанням сервісу Quizzy можна шви-

дко створювати тести із застосуванням різних 

технічних пристроїв. Програма оснащена прос-

тим та зручним інтерфейсом. Тести можуть бу-

ти публічними або приватними. Готовим тес-

том можна поділитися за допомогою посилан-

ня. Після виконання завдань тесту користувач 

побачить на екрані результати роботи з тестом [12]. 

Google Форми – частина офісного інстру-

ментарію від компаніїї Google. Є один з най-

швидших і простих способів створити своє 

опитування або тест: пишемо завдання, вибира-

ємо тип відповіді  – готово! Одержаний тест мо-

жна відправити учням електронною поштою 

або вбудувати на свій сайт за допомогою спеці-

ального коду. Додаток є повністю безкоштов-

ним. Для доступу потрібно мати лише власний 

Google акаунт. 

Висновки та пропозиції. Вище перерахова-

но далеко не весь арсенал програмних засобів 

та додатків, за допомогою яких можна прово-

дити контроль знань на уроках інформатики. 

Проте, проаналізувавши їх, можна зробити вис-

новок, що деякі є схожі між собою за принци-

пами роботи та характеристиками, але є й ті, які 

суттєво відрізняються методикою проведення. 

Оскільки наведені програмні засоби та плат-

форми є безкоштовними у використанні, то кожен 

вчитель має змогу збагатити власну методичну 

скарбницю, розробивши свою систему оцінювання 

знань з інформатики. Адже електронна перевірка 

знань є заощадженням власного часу під час діа-

гностики навчальних результатів. Потрібно лише  

один раз затратити час, а використовувати можемо 

безліч разів. До того ж серед можливостей засто-

сування, які надають інтернет-сервіси позитивним 

є те, що в будь-який момент можна змінити або 

додати запитання чи варіант відповіді.  

Щодо ефективності, зрозуміло, що зловжи-

вати використанням програмних засобів під час 

контролю знань не потрібно. Адже діти повин-

ні мати можливість продемонструвати прак-

тичні навички й вміння та отримати оцінку їх 

якісної роботи. Таким чином, використання но-

вих інформаційних технологій під час контро-

лю знань здатне підвищити ефективність нав-

чального процесу лише в інтеграції з традицій-

ними педагогічними технологіями. 

Звісно розвиток науки й освіти не стоїть на 

місці. Тому й розробка програм набуває біль-

шої популярності. Залишається лише обирати  

якісні та зручні у використанні додатки, щоб з 

розумом заощадити власний час та зацікавити 

учнів. 
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Мельник С.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

Одной из особенностей современного школьного обучения является использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках по различным предметам. Ведь, применение различных программ дает 

возможность организовать творческую деятельность как учителя, так и ученика. Поэтому в сегодняшних условиях 

особую актуальность приобретает проблема разработки, создания и внедрения образовательных программ 

использование которых будет способствовать адаптации учащихся к жизни в информационном обществе. В мире 

достаточно активно разрабатывают программное обеспечение, с помощью которого позволяет провести контроль 

знаний учащихся. Статья посвящена анализу программных средств, бесплатных платформ, использование которых 

может помочь учителю при контроле знаний на уроках информатики. 

Ключевые слова: программное средство, контроль знаний, информатика, педагогическое программное средство 

(ППС), сервис онлайн. 

 

Melnyk S. V. 

USE OF SOFTWARE DURING THE KNOWLEDGE CONTROL ON INFORMATION LESSONS 

One of the features of modern schooling is the use of information and communication technologies in lessons in various subjects. 

After all, the use of various programs makes it possible to organize creative activities for both teacher and student. Therefore, 

in today's context, the problem of developing, creating and implementing educational programs that will help students to adapt 

to life in the information society becomes especially relevant. Software is being actively developed around the world to help 

control students' knowledge. The article deals with the analysis of software, free platforms, the use of which can help the teacher 

in the control of knowledge in computer science lessons. 

Keywords: software, knowledge control, computer science, pedagogical software, online service. 
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