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Вступ. Діяльність вищого навчального закладу прова- 

літься на принципах автономії та самоврядування (Закон 

України «Про вищу освіту» розділ VI, ст. 32, п. І), вищі 

навчальні заклади мають право самостійно визначати 

форми навчання та форми освітнього процесу, самостійно 

розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

(розділ VI, ст. 32, п. 1). 
В інноваційну еру електронних інформаційних тех- 

нологій впроваджуються все нові і нові методи конт- 

ролю знань студентів, які дозволяють більш швидко та 

об’єктивно здійснити контроль засвоєння студентом ма- 

теріалу практичного заняття та ефективніше перерозподі- 

лити робочий час викладача з академічною групою під час 

проведення аудиторного заняття. 
Основна частина. Альтернативою традиційному 

контролю успішності студентів на кафедрі анатомії лю- 

дини Вінницького національного медичного університе- 

ту ім. М.І. Пирогова у 2015-2016 навчальному році став 

комп’ютерний тестовий контроль. Для контролю знань 

студентів використовували тести різних рівнів складності 

та напрямків контролю: тести першого рівня складності 

направлені на контроль засвоєння базового рівня знань 

(вони побудовані на виборі однієї правильної відповіді з 

п’яти можливих): тести; в яких використовуються фото- 

графії препаратів та малюнки з анатомічних атласів; тес- 

ти, в яких необхідно самостійно ввести латинські назви 

анатомічного утворення згідно міжнародної анатомічної 

термінології; ситуаційні задачі з відкритої бази тестів 

«Крок 1» за останні 10 років. 
Висновки. Таким чином, тестування студентів на 

кожному практичному занятті дозволило перерозподі- 

лити час, відведений на аудиторну роботу студента та- 

ким чином, що менше часу витрачається на опитування, 

а більше на засвоєння практичних навиків та розбір но- 

вого матеріалу, ситуаційних задач, анатомічної терміно- 

логії. Комп’ютерне тестування є достатньо об’єктивним, 

адекватним методом оцінювання студентів, порівнюючи 

з усним опитуванням, так як виключається фактор «ви- 

кладача», відображає справжній рівень знань Тестування 

забезпечує можливість одночасного опитування великої 

кількості студентів. 
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