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У публікаціях чергового випуску збірника наукових праць висвітлюються питання, 
пов’язані з реформуванням системи вищої освіти України та її інтегруванням до 
європейського освітнього простору в контексті Закону України «Про вищу освіту». 

Статті, що ввійшли до збірника, розглядають як першочергові завдання щодо 
імплементації нових нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, так і практику 
роботи вітчизняних вищих навчальних закладів щодо інтегрування до європейського та 
світового науково-освітнього простору, зокрема впровадження інноваційних технологій 
у діяльність ВНЗ, особливості підготовки навчально-методичних комплексів окремих 
дисциплін, забезпечення випереджувального характеру освітніх послуг у підготовці фахівців.

The issues related to the reform of higher education in Ukraine and its integration into the 
European educational space in the context of the Law of Ukraine "On Higher Education" are 
covered in the collection of scientific works.

The articles included in the collection, touch on the priorities of implementation of new legal 
documents in the field of higher education as well as the practice of  domestic higher educational 
institutions concerning integration into the European and world scientific and educational space, in 
particular, introduction of innovative technologies into university activities as well as peculiarities 
of preparation teaching  methods for  some disciplines, providing of advanced educational services 
in training specialists.
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ТЕСТУВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Староста В.І.,
доктор педагогічних наук, професор

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

The article is a review of studies of domestic scientists 90 years of 
XX -beginning of  XXI  century in the field testing. It is shown that is the 
creation of a national school of educational measurement, but should 
be more widely to study the experience of foreign countries where 
pedagogical testing effectively used for a long time.

Keywords. tasks in test form, teaching test, testing, pedagogical 
research.

Постановка проблеми. Важливим завданням сьогодення є під-
вищення якості національної освіти, а одним із шляхів його ви-
рішення стає використання в навчальному процесі тестування, 
розвитку незалежної системи оцінювання якості освіти тощо. Ка-
бінетом Міністрів України було прийнято постанову «Деякі питан-
ня запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості 
освіти» (№ 1095 від 25.08.2004 р.), що сприяло впровадженню тес-
тування в практику роботи як загальноосвітніх, так і вищих на-
вчальних закладів.

У роботі В.А. Ландсмана на основі аналізу світового досвіду 
показано, що в більшості розвинутих і постсоціалістичних кра-
їн (Австралія, Австрія, Азербайджан, Велика Британія, Болгарія, 
Ірландія, Італія, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Нідер-
ланди, Німеччина, Португалія, Росія, Румунія, Словенія, США, 
Угорщина, Узбекистан, Фінляндія, Франція та інші країни) саме 
зовнішнє тестування є інструментом об’єктивного вимірювання 
навчальних досягнень учнів [2]. Про вимогу об’єктивності під час 
оцінювання знань та вмінь учнів зазначала і Р. Оросова [9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но розв’язання цієї проблеми свідчить, що тестування як один із 
ефективних методів контролю навчальних досягнень стає важли-
вим інструментом в освітньому процесі. 

Вивчення сучасної вітчизняної та зарубіжної психолого-педа-
гогічної літератури дозволяє виокремити таких дослідників про-
блем контролю навчальних досягнень учнів і студентів та тесту-
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вання, як: В. Аванесов, А. Анастазі, Ж. Байрамова, В. Беспалько, 
О. Бугайов, І. Булах, Т. Ільїна, К. Інгенкамп, М. Кларін, Є. Коршак,  
О. Ляшенко, О. Петращук, Дж. Равен, С. Раков, Ю. Романенко,  
Т. Тализіна та ін.). 

Виокремлення актуальних питань  досліджуваної проблеми, 
яким присвячена ця стаття. З нашого погляду недостатня ефек-
тивність традиційних методів контролю та необхідність їх урізно-
манітнення, підвищення об’єктивності сприяла пошуку можливих 
підходів до використання тестів під час контролю навчальних до-
сягнень учнів шкіл, студентів вищих навчальних закладів, курсан-
тів післядипломної освіти тощо. Таким чином, тестування стає 
важливим інструментом в освітньому процесі та предметом чис-
ленних педагогічних досліджень.

Метою статті є огляд наукових праць вітчизняних учених 90-х 
років XX – початку XXI стст. у галузі тестування з метою виявлен-
ня загальних тенденцій розвитку цих досліджень.

Виклад основного матеріалу статті. В дослідженні О. Чаркі-
ної визначена структура якості вищої педагогічної освіти, таких її 
компонентів: якість навчально-пізнавальної діяльності як результат 
педагогічної праці (в осучасненому розумінні – суб’єкт-суб’єктна 
взаємодія учасників освітнього процесу); якість навчально-мето-
дичного забезпечення; якість професійної підготовки та кваліфі-
кації педагогічних і науково-педагогічних кадрів (професійно- та 
комунікативно-педагогічна компетентність викладачів вищої шко-
ли); якість ресурсного забезпечення та навчального середовища, у 
якому відбувається освітній процес (нормативно-правового, фінан-
сового, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного); 
якість студентського контингенту (особистісні риси, наприклад 
спрямованість, мотивація та рівень загальних академічних здіб-
ностей студентів); якість та ефективність державно-громадського 
управління системою вищої освіти; якість контрольно-діагностич-
них процедур, інтерпретації отриманих даних, тобто проведення 
моніторингових досліджень [7].

Тестові технології та моніторинг у системі освіти України про-
аналізовані авторами О.І. Ляшенко та С.А. Раковим [3]. Різні ас-
пекти тестування як предмета педагогічного дослідження викла-
дені в багатьох дисертаціях, наприклад:

• В. Ландсман– системна організаційно-педагогічна діяльність 
із впровадження зовнішнього стандартизованого тестування 
в Україні [2];
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• О. Масалітіна – педагогічні умови ефективності застосуван-
ня тестів успішності як засобу контролю навчально-пізна-
вальної діяльності учнів [4];

• О. Петращук – теоретичні основи тестового контролю іншо-
мовної комунікативної компетенції учнів [5]; 

• Л. Плетньова – лінгводидактичні засади системи тестів з 
морфології української мови в основній школі [6];

• О. Чаркіна– педагогічне тестування як засіб контролю за на-
вчальним процесом [7]  та інші.

Зокрема, О.Чаркіна описує основні етапи розвитку тестології як 
самостійної галузі знань, а саме:

- донауковий (стародавні часи – до поч. XX століття);
- класичний (1930–1970 рр);
- сучасний чи кваліметричний (з кінця 70-х рр. – середини  

90-х рр. ХХ ст.);
- кризовий, притаманний зарубіжним країнам, характеризуєть-

ся різкою критикою з позицій компетентнісного підходу до 
вищої освіти та супроводжується вдосконаленням теоретико-
методологічних аспектів тестового методу педагогічної діа-
гностики (середина 90-х рр. ХХ ст. – до сьогодення) [7].

Розглянемо підходи до трактування основних понять, яким 
належить центральне місце в системі тестового контролю на-
вчальних досягнень учнів і студентів, – педагогічний тест, тест 
навчальних досягнень, завдання в тестовій формі і тестове за-
вдання. 

Як зазначає В.С. Аванесов, саме тестове завдання є одним з ви-
дів педагогічного завдання, яке можна визначити як засіб інтелек-
туального розвитку, освіти і навчання. При цьому інтелектуальний 
розвиток визначається як здатність розуміти, міркувати, логіч-
но аргументувати, знаходити закономірності в явищах і в змінах 
об’єктів, критично оцінювати мислення, своє і інших, так само як 
і діяльність. Освіта розуміється як цілеспрямований процес ви-
ховання і навчання в інтересах людини, суспільства і держави. Її 
також можна визначити як процес і результат пізнання себе і на-
вколишнього світу. Педагогічні завдання формулюються як у тес-
товій, так і в нетестовій формах, їх корисно розділити на навчальні 
і контролюючі.

Завдання в тестовій формі – перше основне поняття педагогіч-
ної теорії вимірювань. Воно визначається як педагогічний засіб, 
що відповідає вимогам (одночасно це їх ознаки):
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• мета (кожне завдання створене з певною метою);
• лаконічність;
• технологічність;
• логічна форма висловлювання;
• наявність певного місця для відповідей; 
• однаковість правил оцінки відповідей;
• адекватність інструкції формі і змісту завдання; 
• правильність розташування елементів завдання;
• однаковість інструкції для всіх випробовуваних; 
• правильність форми;
• коректність змісту.
Тестове завдання – це складова одиниця тесту, що відповідає ви-

могам до завдань у тестовій формі і крім того статистичним вимогам: 
• відома складність (частка неправильних відповідей); 
• здатність до диференціації (достатня варіація тестових балів);
• позитивна кореляція балів завдання з балами усього тесту, а 

також інші математико-статистичні вимоги [1, с.7].
Л. Плетньова відзначає, що існують різні визначення поняття 

«педагогічний тест», проте всі вони містять такі істотні ознаки 
цього поняття: 

• спеціально підготовлений і випробуваний набір завдань спе-
цифічної форми та зростаючої складності; 

• система завдань дає змогу якісно оцінити структуру знань 
учнів, ефективно виміряти рівень навчальних досягнень [6]. 

Педагогічний тест трактується як система паралельних завдань 
зростаючої трудності, специфічної форми, яка дозволяє якісно та ефек-
тивно виміряти рівень і структуру підготовленості тестованих [1, с.7].

Тести навчальних досягнень є різновидом педагогічних тестів, 
вони створюються для перевірки знань, умінь і навичок учнів від-
повідно до навчальної програми і використовуються на різних ета-
пах контролю.

Таким чином, тест – це сукупність запитань, які переважно ви-
магають однозначної відповіді, укладений за певними правилами 
та процедурами, передбачає попередню експериментальну пере-
вірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як валід-
ність і надійність. 

Тестування дослідники трактують як процес і результат педаго-
гічних вимірювань, засіб педагогічної діагностики та контролю за 
навчальним процесом, різновид педагогічних технологій, що вклю-
чає: тест як інструмент педагогічного вимірювання; процедуру, ал-
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горитм, засоби використання цього інструменту для об’єктивізації 
ефективності, репрезентативності вимірювання рівня навченості; 
програмну обробку та інтерпретацію результатів тестування [7].

Погоджуємось з В.А. Ландсманом, що основна перевага тес-
тування – технологічність, оскільки тестування як один з методів 
педагогічної діагностики навчальних досягнень учнів і студен-
тів за умов належної попередньої підготовки спроможне найкра-
ще, у порівнянні з іншими формами та методами контролю знань 
(усне опитування, письмові роботи, співбесіди або інтерв’ю), за-
довольнити найважливіші критерії якості вимірювання, а саме: 
об’єктивність, точність, надійність, валідність [2].

Система тестового контролю на прикладі іншомовної комуні-
кативної компетенції (ІКК) наведена О.П. Петращук і містить такі 
складники: цілі, функції, принципи, об’єкти тестового контролю, 
його типи (підтипи), види (підвиди), форми, етапи, прийоми, спо-
соби, засоби, тест навчальних досягнень  іноземною мовою, ви-
моги до якості тесту, діяльності тестованого, розробника тесту, 
адміністратора тестування, екзаменатора (рейтера), методи оціню-
вання відповідей тестованих, результати тестування (рис.1).

О. Петращук визначає керуючу функцію як основну щодо педа-
гогічного тестування, а додаткові функції – мотиваційно-орієнту-
вальна, контролююча, констатуюча, оцінна, навчальна, освітньо-
виховна, розвивальна, коригувальна і прогнозувальна [5].

Рис. 1. Система тестового контролю іншомовної комунікативної  компетенції
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Здійснений Н.В. Чорною аналіз оригінальних американських 
джерел дав змогу з’ясувати основні функції тестів успішності в 
американській школі, а саме:

• з точки зору американських дослідників головною функці-
єю тестів успішності є вимірювання навчальних досягнень учнів, 
тому тести є значущими для діагностики навчального процесу, 
створюючи умови для його корекції;

• друга важлива функція тестів успішності полягає в мотиву-
ванні й спрямовуванні навчання. Якщо учні заздалегідь поінфор-
мовані про тестування і тести будуть належним чином вимірюва-
ти досягнення важливих завдань курсу, то їхній мотиваційний та 
спрямовуючий вплив буде особливо вагомим;

• процес конструювання тестів спонукає вчителя глибоко 
осмислювати навчальні цілі курсу та виражати їх мовою конкрет-
них операційних завдань, що сприяє уточненню змісту освіти та 
вимог до навчальних досягнень учнів;

• тести досягнень дають змогу забезпечити зворотний зв’язок 
із метою корекції та підвищення ефективності навчального проце-
су. Процес тестування з подальшим обговоренням його результатів 
може мати значний навчальний ефект. 

Проте, як засвідчує Н.В.Чорна, на сучасному етапі розвитку 
американської освіти дидактична функція тестів успішності на-
буває гіпертрофованої форми. З’ясовано, що в сучасній амери-
канській школі тести успішності все частіше виступають не в ролі 
засобів оцінювання, а в ролі засобів навчання. Чим більшої ваги 
набувають тести, особливо стандартизовані, тим частіше виявля-
ється, що вони «диктують», яким має бути зміст навчання,  зву-
жуючи й обмежуючи його. Це породжує серйозні проблеми для 
шкіл, оскільки вчителі змушені основну частину навчального часу 
витрачати не на системне засвоєння знань, а на підготовку учнів до 
виконання тестів. Фактично це означає зведення навчального про-
цесу до виконання стандартних вправ, спрямованих на поліпшен-
ня результатів майбутнього тестування. Встановлено також, що 
надмірна орієнтація американської школи на тести й тестування, 
а не на особистість учня, приводить до певного обмеження авто-
номності та творчості вчителя, вносить елемент рутинності у його 
діяльність, заважає враховувати у навчальному процесі інтереси та 
нахили дітей [8].

Нами проведений огляд дисертаційних досліджень в Україні 
(1995-2011 рр.), що мали за предмет дослідження саме тестування 
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(педагогічні та технічні науки) чи одним із дослідницьких завдань 
була розробка та застосування педагогічних тестів. Результати 
представлені у табл.1 за роками – кількість дисертаційних дослід- 
жень, а також спрямованість змісту в галузі педагогічних наук 
на вивчення тестування в загальноосвітніх навчальних закладах 
(ЗНЗ), вищих навчальних закладах (ВНЗ) та в т.ч.аналіз зарубіж-
ного досвіду. 

Таблиця 1
Кількість дисертаційних досліджень у галузі тестування  

в Україні (1995-2011 рр.)

Роки
Загальна кількість

(педагогічні та 
технічні науки)

Пед.
науки

Спрямованість змісту в галузі 
педагогічних наук

ЗНЗ ВНЗ Зарубіжний 
досвід

1995 3 3 3
1996 1 1 1
1997 2 2 2
1998 1 1 1
1999 2 2 2
2000 5 4 3 1
2001 3 3 1 2
2002 3 1 1
2003 3 2 1 1
2004 4 1 1
2005 3 3 2 1 2
2006 4 4 2 2
2007 2 2 1 1
2008 10 5 2 3 1
2009 7 2 2
2010 8 5 2 3 1
2011 4 2 2
1995-
2011 65 43 20 23 4

На основі даних табл. 1 можна зазначити таке: 
• проходить створення національної школи з педагогічних ви-

мірювань, загальна позитивна динаміка щодо зростання кількості 



88

досліджень у галузі тестування, хоча їх кількість, з нашого погля-
ду, не можна вважати достатньою;

• кількість дисертаційних досліджень за спрямованістю зміс-
ту щодо загальноосвітніх та вищих навчальних закладів у цілому 
збалансована  (сумарна за 1995-2011 рр. у галузі педагогічних наук 
відповідно 20 та 23);

• незначна кількість дисертаційних досліджень, які спрямова-
ні на вивчення зарубіжного досвіду (нами виявлено тільки чотири 
роботи).

Висновки. Таким чином, можна зазначити, що тестування 
упродовж кінця XX-початку XXI століття є достатньо поширеним 
предметом педагогічних досліджень в Україні, проходить створен-
ня національної школи з педагогічних вимірювань, проте доціль-
но більш широко вивчати досвід зарубіжних країн, де педагогічне 
тестування ефективно застосовують тривалий час.

Вважаємо,що подальші дослідження доцільно спрямувати на 
вивчення та деталізацію методики конструювання тестів, прове-
дення тестування та оброблення його результатів.
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