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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Стаття вивчає тестові завдання, які є вагомою частиною навчального 
процесу. Вони використовуються у  будь-якій країні. Тести сприяють 
об’єктивності оцінювання, покращання здатності виділяти найважливіші речі, 
загальні риси та особливості певного факту або процесу, виявлення хибних 
висновків, привчатися до самостійності, розвивати добру пам’ять, робити 
коректні висновки тощо. Стаття порівнює структуру та критерії складання 
тестів в Україні та США. Проаналізовано різні види завдань, які 
використовуються у  навчальному процесі. Виявлено, що комп’ютерний тест є 
найкращим засобом перевірки навиків говоріння, коли мова йде про тестування з 
іноземної мови. Це дає можливість перевірити швидкість та зв ’язність мовлення, 
не тільки бідний або багатий лексичний запас, бездоганне знання граматики, 
правильне вживання фразових дієслів. Крім того, таксономія Блума визначається 
як найбільш придатний підхід до викладання іноземної мови.

Ключові слова: тестові завдання, навчальний процес, навчання, перевірка, 
види тестів, комп’ютерний тест, таксономія Блума.

The article assesses test assignments which are known to be the essential part o f 
academic process. They are used in any country. Tests contribute to objectivity o f giving 
marks, improvement o f ability o f outlining the most important things, common features 
and peculiarities o f some fact or process, detecting logical fallacies, training self
sufficiency, developing a retentive memory, drawing accurate inferences etc. The study 
compares the structure and criteria o f test elaboration in Ukraine and the USA. There 
have been analysed different types o f assignments which can be used in academic 
process. Computer testing was found to be the best way o f checking speaking competence 
as regards to foreign language proficiency testing. It enables to check fluency and 
coherence not only poor or excellent vocabulary, perfect knowledge o f grammar and 
correct usage ofphrasal verbs. In addition Bloom’s taxonomy has been determined to be 
the most appropriate approach to foreign language teaching.

Key words: test assignments, academic process, training, checking, types o f tests, 
computer test, Bloom’s taxonomy.

Статья изучает тестовые задания, которые являются существенной 
частью учебного процесса. Они используются в любой стране. Тесты 
способствуют объективности оценивания, улучшению способности выделять 
наиболее важные вещи, общие черты и особенности определённого факта или 
процесса, выявления ложных доводов, учиться самостоятельности, развивать 
хорошую память, делать корректные выводы и т.д. Статья сравнивает 
структуру и критерии составления тестов в Украине и США. Проанализированы 
разные виды заданий, которые могут быть использованы в учебном процессе. 
Компьютерный тест оказался наилучшим способом проверки навыков говорения, 
когда речь идёт о тестировании по иностранному языку. Это даёт возможность 
проверить беглость и связность речи, не только бедный или богатый лексический 
запас, безупречное знание грамматики, правильное употребление фразовых 
глаголов. Кроме того таксономия Блума определяется как наиболее подходящий 
подход к преподаванию иностранного языка.
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Постановка проблеми. Соціально-економічні, політичні та культурні зміни 
в Україні впливають на реформу освіти, яка, у зв’язку з євроінтеграцією, має 
досягти високих освітніх стандартів та відзначатися високою якістю. В останні 
десятиліття невід’ємною складовою української освіти є тестування як метод 
контролю та оцінювання знань учнів і студентів. Педагогічне тестування -  це 
вимірник успішності, рівня та засвоєння знань.

Актуальність зумовлена важливою роллю тестових завдань у сучасному 
освітньому процесі, де на законодавчому рівні тестуванню як обов’язковому 
методу контролю знань надано офіційний статус: державна підсумкова атестація 
для випускників загальноосвітніх середніх шкіл, зовнішнє незалежне оцінювання 
для абітурієнтів вищих навчальних закладів, іспити «Крок-1», «Крок-2», Айфом 
для студентів-медиків тощо.

Огляд останніх публікацій. Тестові завдання, їх критерії, призначення, 
способи розробки, підготовки, упорядкування тестів ставали предметом 
дослідження багатьох учених (В. Аванесов, О. Антонова, Л. Гриневич, 
О. Коваленко, Г. Мюнстерберг, І. Пєтухова, І. Сікорський, Т. Тартарашвилі, 
В. Штерн). Серед вагомих останніх публікацій слід відзначити роботи 
В. Аванесова, І. Пєтухової та Т. Тартарашвилі. Науковці вивчають досвід 
складання тестів протягом ХХ ст., здійснюють порівняльний аналіз тестових 
завдань початку та середини ХХ ст. з тестами кінця ХХ -  початку ХХІ ст., 
визначають позитивні та негативні риси тестування як методу контролю, 
удосконалюють класифікацію тестів, що використовуються наразі в педагогічному 
процесі в усіх розвинених країнах.

В Аванесов виділяє один з найважливіших критеріїв складання тестів -  
критерій розуміння сенсу завдань, який відіграє ключову роль в умовах часового 
ліміту (1-3 хвилини). Це стосується як простих, так і складних завдань.

І Пєтухова вивчає феномен тестування в Україні наприкінці ХІХ -  першої 
третини ХХ ст. Дослідниця висвітлює процес розвитку застосування тестів у 
вітчизняній педагогічній науці, а також надає порівняльну таблицю характеристики 
тестових завдань першої третини ХХ ст. й сьогодення.

У науковій праці Т. Тартарашвилі відображено головні риси освітнього 
процесу в США, зокрема приділено увагу тестуванню як одному з невід’ємних 
методів контролю в американських вищих навчальних закладах. Вчений висвітлює 
етапи складання тестів з урахуванням політкорректності (жодне з питань не 
повинно містити образливого підтексту для національних меншин США), 
характеризує розробку тестів різного рівня складності, підготовку до пробного 
тестування, заходи щодо забезпечення рівних умов для всіх, хто проходить 
випробування, а також відображає сам процес тестування в екзаменаційному класі 
або аудиторії.

Ціль статті полягає у здійсненні порівняльного аналізу змісту та 
характеристик тестів з метою визначення найбільш ефективних завдань для 
перевірки знань іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Виклад матеріалу. За кордоном набуто багатий досвід по складанню і 
розробці тестів, у деяких країнах навіть створено національні тестологічні школи 
(США, Австралія). Процес підготовки тестових завдань в Україні і в Західній 
Європі значно відрізняється. На Заході тестові завдання складають не ті
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спеціалісти, які ведуть практичні заняття. Існують призначені спеціальною 
організацією або комісією фахівці, які розробляють тести, виходячи з 
компетентностей, які повинні набути студенти. Наприклад, студенти-філологи, 
спеціальність яких пов’язана з викладанням іноземної мови, мають оволодіти 
такими спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями, як бездоганна 
вимова, орфографічна грамотність, знання граматичної будови мови, вільне 
читання і розуміння іншомовного тексту, володіння багатим лексичним запасом, 
високими комунікативними якостями, швидкістю та зв’язністю мовлення. 
Фахівець, що складає тест для таких студентів, має врахувати кожну зі спеціальних 
компетентностей і розробити тестові завдання за рівнем складності. Певну 
проблему представляє перевірка навиків speaking (говоріння), що включає 
швидкість та зв’язність мовлення, вміння вживати вирази та стійкі 
словосполучення для висловлення думки, здатність вільно спілкуватися іноземною 
мовою. Однак в останній час ця проблема знайшла своє рішення, зокрема в США, 
де все частіше використовують для цієї цілі комп’ютерний тест: ті, що проходять 
тестові випробування, висловлюють свою думку з заданої тематики в диктофон 
комп’ютера (напр., TOEFL для іноземців).

Західноєвропейські та американські фахівці зі складання тестів набули 
багатий досвід у розробці та проведенні тестування, що дозволяє спеціальним 
комісіям або організаціям об’єктивно оцінити студентів за різними критеріями та у 
той же час мати уявлення про якість викладання. Наприклад, у США для коледжів 
такою організацією є Служба педагогічного тестування -Educational Testing Service 
або ETS. До того ж у США найпоширеніші тести SAT (Scholastic Achievement 
Tests) і ACT (American College Test) щороку оновлюються, визначаються переваги 
та недоліки попереднього тесту.

Слід додати, що за кордоном невалідними тестами, тобто тими, які «не 
працюють», вважаються тести, на які 100% студентів дали всі правильні відповіді, 
а також тестові завдання, де жоден студент не зміг дати правильної відповіді. Якщо 
студент, який має академічну заборгованість або більшість незадовільних оцінок, 
інтуїтивно відповідає на тестові питання правильно, то такий тест теж вважається 
неправильно складеним.

По закінченні вивчення технології складання та розробки тестів можна 
постулювати, які ж тести вважаються валідними, правильно складеними. 
«Правильні» тести повинні мати різне формулювання питання щодо одного й того 
ж явища або процесу у різних варіантах / картках з метою уникнення звикання до 
тесту; у той же час формулювання питання має бути чітким і коректним (критерій 
розуміння сенсу запитань за Р. Торндайком та Е. Хагеном, В. Аванесовим), 
запобігання двозначній трактовці завдання; у тестах повинні бути представлені 
вірогідні варіанти відповідей; не містити запитання з неправильною відповіддю 
(приміром «позначте неправильний варіант \ відповідь \ термін \ схему \ формулу» 
тощо); враховувати всі варіанти правильної відповіді; довжина варіантів відповідей 
повинна бути приблизно однаковою; тести мають бути розташовані (упорядковані) 
за різним рівнем складності.

Після врахування всіх критеріїв щодо складання тестів доцільно звернути 
увагу на їхню класифікацію. Найповніше класифікація тестів представлена в одній 
з останніх наукових публікацій з педагогіки -  роботі І. Пєтухової, де за формою 
проведення тести поділено на індивідуальні \ групові, усні \ письмові, вербальні \ 
невербальні. За структурою побудови тести класифікуються на завдання вибору

228



правильної відповіді, на встановлення відповідності, відкритих завдань з короткою 
чи розгорнутою відповіддю, вибіркові, співставні, з пропусками, прямого питання, 
оцінки правильності твердження [6, с. 15 -  16]. В окрему групу І. Пєтухова виділяє 
тести залишкових знань, поточного, проміжного та підсумкового контролю, а 
також комп’ютерні тести.

При підготовці тестів з іноземної мови слід складати комбіновані тести -  
певна частина завдань містить тести прямого питання з короткою чи розгорнутою 
відповіддю, інша частина орієнтована на тестові завдання вибору правильної 
відповіді, на встановлення відповідності, з пропусками. Для перевірки 
комунікативних навичок можна застосовувати комп’ютерний тест, як на TOEFL. 
Тести повинні бути різного рівня складності. При розробці тестів має сенс 
застосовувати таксономію Б. Блума, як вважають фахівці (Л. Андерсон, 
Т. Аношкова). Шостирівнева піраміда знань, запропонована Б. Блумом, широко 
використовується за кордоном. Таксономію Б. Блума доцільно використовувати на 
практиці при складанні тестових завдань з іноземної мови у нашій країні. 
Наприклад, Т. Аношкова пропонує завдання для перевірки навичок низького рівня 
мислення -  вивчити слова, перекласти речення, переказати текст. Завдання на 
перевірку навичок високого рівня мислення орієнтовані на аналіз декількох текстів 
з заданої тематики та поділ їх на групи, висловлення власної думки з певного 
твердження. До речі такі завдання схожі на завдання американського предметного 
теста SAT або ACT (American College Test, Тест американського коледжу до вступу 
у вуз). На нашу думку, тестові завдання з іноземної мови слід розширити. По- 
перше, їх слід поділити на шість розділів \ рівнів за таксономією Б. Блума. По
друге, оцінювання навичок низького та високого рівня мислення повинно 
відрізнятися: наприклад, за переклад словосполучення або речення нараховувати 1 
бал, за порівняння декількох текстів та виділення в них спільної думки -  2-3 бали, 
висловити власну думку або довести точку зору наведенням переконливих 
аргументів -  4 бали. Останнє випробування (оцінка, аргументація, докази) має сенс 
проводити у двох формах: усному (з застосуванням комп’ютера) та письмовому. 
При цьому завдання повинні бути різними під час проведення усного та 
письмового контролю. Так, при одній формі контролю (усній чи письмовій) 
студентові запропоновано висловити свою думку щодо інноваційних технологій у 
медицині, доцільності смертної кари, вживання фастфуду, визначення критеріїв 
товарів першої необхідності тощо. При іншій формі контролю студент повинний 
навести аргументи або захистити свою точку зору з тематики, не пов’язаної з 
попереднім контролем знань. Наприклад, якщо письмово студентові дають 
завдання про технології у медицині, то усно має розповісти про доцільність 
смертної кари або вплив соціальних мереж на життя сучасної людини, недоліки 
вживання фастфуду, переваги та недоліки судової системи в тій чи іншій країні, 
однак в жодному разі й надалі не пропонувати розвивати думку щодо технологій у 
медицині. Так усний та письмовий контроль виконують дві функції: здатність 
студента висловлюватися з різної тематики і здатність критично мислити та 
оцінювати дійсність.

Слід зазначити, що письмовий та усний контроль, кожен зокрема, мають свої 
переваги. Одна форма контролю не може замінити іншу. За допомогою усного 
контролю перевіряється швидкість мовлення, що неможливо зробити у письмовій 
формі. У свою чергу, письмова форма контролю дозволяє перевірити роботу 
студента на наявність орфографічних, граматичних та пунктуаційних помилок.
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т~ч • • u u /“ u и ' u •Відповідно, найвищий бал отримає той студент, який успішно пройшов усне і 
письмове тестове випробування. Менший бал виставляється студенту, який 
продемонстрував здатність критично мислити, володіння великим лексичним 
запасом, вміння використовувати складні граматичні конструкції, але мав 
орфографічні або пунктуаційні помилки, або не продемонстрував швидкості 
мовлення. Студент, який володіє лише примітивними граматичними 
конструкціями, обмеженим лексичним запасом, і при цьому не вміє розкрити тему, 
довести свою точку зору, отримує низький бал.

Висновки. У ході дослідження виявлено, що тестові завдання активно 
використовуються у вищій школі відповідно до вимог сучасного педагогічного 
процесу. Упорядковано та з’ясовано критерії складання тестів, а також надано 
порівняльну характеристику тестових завдань у США і Україні. При розробці 
тестів слід дотримуватися певних правил: уникати питань з вимогою позначити 
неправильну відповідь; запобігати двозначного розуміння тестового запитання; 
упорядковувати тести за рівнем складності; добирати відповідний навчальний 
матеріал для тестових завдань; поширювати практику застосування комбінованих 
тестів як найбільш об’єктивних.

Визначено, що комбіновані тести, розроблені на базі таксономії Б. Блума, 
вважаються найбільш валідними, тому що дозволяють перевірити одночасно 
навички низького та високого рівня мислення.
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СУЧАСНІ НАУКИ ПРО ПОЯВУ ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ У ЛЮ ДИНИ

Головною темою статті є огляд сучасних уявлень про прадавні витоки 
формування у  попередників Homo Sapiens і самої людини спроможності до чіткого 
мовлення як основи інтелекту й усіх успіхів сучасного людства у  завоюванні Землі 
та перетворення у  гегемона біосфери. Вказано, що на Заході термін «інтелект» 
використовується тільки в однині, а от у  темі «майбутнє» науковці аналізують 
не один-єдиний варіант (як у  нас в радянські часи), а широку множину з 
різноманітними пропозиціями руху вперед. На жаль, найбільш поширені прогнози 
(приклад -  теорія глобального потепління) є помилковими. В аналізі минулого 
сучасні молоді науки швидко накопичують точні факти, що дає змогу об ’єктивно 
розглянути еволюцію мовлення і використати її для удосконалення викладання
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