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Тестування має давню історію. Його
виникнення та застосування має три істо-
ричні періоди.

Перший період (до кінця XIX століття)
– передісторія з донауковими формами ко-
нтролю засвоєних знань та здібностей.

Другий період (1920-1960 р.р.) – класи-
чний, протягом цього часу створюється
класична теорія тестів.

Третій період (з 1970  р.)  –  технологіч-
ний, протягом якого розроблюються методи
адаптивного тестування та навчання на за-
садах Item Response Theory, що є методоло-
гією ефективної розробки тестів й тестових
завдань для параметричної оцінки людей,
які проходять випробування, за змінюваній
прихованій (латентній) якості.

Англійський вчений Френсіс Гальтон
(1822-1911 р.р.) був одним з перших, хто
намагався виявити та вимірити відмінність
між людьми в галузі елементарних техніч-
них процесів. Він визначив три основні
принципи контролю за допомогою тесту-
вання, які використовуються й зараз, а саме:

1) застосування серії однакових ви-
пробувань до великої кількості людей,  які
приймають участь у випробуваннях;

2) статистична обробка результатів;
3) виділення еталонів оцінки.
Для вимірювання розумових здібностей

при обробці результатів випробувань

Ф.Гальтон використовував роботи бельгійсь-
кого статистика А.Кеттелла.

4) В лабораторії Ф.Гальтона деякий
час працював американський психолог
Дж.Кеттелл. Він вважав тест засобом для
проведення наукового експерименту і роз-
робив вимоги для проведення тестування:

5) однаковість умов для всіх, хто про-
ходить випробування;

6) обмеження часу тестування при-
близно однією годиною;

7) відсутність глядачів в лабораторії,
де відбувається експеримент;

8) обладнання повинно бути якісним й
приваблювати людей до тестування;

9) однакові інструменти і чітке розу-
міння, що треба робити, тих, хто приймає
участь у випробуванні;

10) результати тестування статистично
оброблюються, знаходяться мінімальний,
максимальний і середній результати, обчи-
слюються середнє арифметичне та середнє
відхилення.

11) Ці ідеі Дж. Кеттелла складають ос-
нову сучасної тестології.

Родоначальником сучасних тестів для
визначення рівня розвитку інтелекту вва-
жається французький психолог Альфред
Біне (1857-1912р.р.).

Тестологи продовжували розвивати ме-
тодики обробки результатів тестування. На
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початок 1896 року англійський математик-
статистик Карл Пірсон (1857-1936 р.р.) за-
клав основи теорії кореляції. Ф.Гальтон
першим розробив метод статистичного по-
рівняння двох рядів змінних, ввів коефіці-
єнт кореляції, побудував лінії регресії.

У 1904  році Ч.Спірмен застосував ме-
тод кореляції для психології. Подальший
розвиток тестології визначився потребами
практики. Для тестування великої кількості
людей було розроблено та впроваджено
групові тести. Перші групові тести для по-
треб армії з’явилися в США у 1918 році.
Найбільшого поширення набули тести
А.Отиса, а саме: Альфа-тести для тих, хто
володіє англійською мовою, і Бета-тести
(“немі”) для тих, хто не володіє мовою.
Розроблювались тести для професійного
відбору в різних галузях виробничої діяль-
ності, створювались тести для визначення
інтелектуального розвитку. Найбільш ві-
домим є тест Д. Векслера.

З початку XX  століття виокремився й
педагогічний напрямок у розвитку тестуван-
ня. Американський вчений В.А.Маккол роз-
поділив тести на педагогічні (Eduсational
Test) та психологічні тести (Intelligense Test)
задля визначення розумового розвитку. Ос-
новним завданням педагогічних тестів було
вимірювання успішності учнів по різним
навчальним дисциплінам за конкретний пе-
ріод навчання, а також успішності застосу-
вання методів викладання та організації уч-
бового процесу.

Відомий американський психолог Еду-
ард Лі Торндайк (1874-1915 р.р.) виокре-
мив три етапи впровадження тестування в
практику американської школи.

Перший етап (1900-1915 р.р.) – період
пошуків. На цьому етапі відбувалося усві-
домлення та початкове упровадження тес-
тів пам’яті, уваги, сприйняття та інших тес-
тів, що були запропоновані А.Біне. Розроб-
лювались та перевірялись тести інтелекту,
що дозволяли визначити коефіцієнт розу-
мового розвитку.

Другий етап (1916-1930 р.р.) – роки
широкого розповсюдження тестів в Аме-
риці. Перший стандартизований педагогіч-
ний тест був створений під керівництвом

Е.Л.Торндайка. Це був тест на розв’язу-
вання арифметичних задач, який вперше
був забезпечений “нормами”. Було розроб-
лено та впроваджено тести О.Стоуна з
арифметики, Б.Зекингема для перевірки
правопису, Е.Торндайка з діагностики бі-
льшості шкільних предметів. Т.Келлі роз-
робив спосіб вимірювання інтересів та на-
хилів учнів при вивченні алгебри. Ч.Спір-
мен запропонував загальні основи кореля-
ційного аналізу для стандартизації тестів.

За ці 15  років було розроблено тести
успішності за всіма навчальними дисцип-
лінами, створено “інтелектуальні” тести
для всіх шкіл США. Ці тести називалися
“національними”, перед кожним розділом
тестів американськими тестологами було
подано зразкові вправи.

В Європі розповсюдження тестів йшло
достатньо повільно.

Росія на початку XX століття беззасте-
режно прийняла тестову основу об’єктив-
ного шкільного контролю.

В СРСР практичне значення тести на-
були після 1925 року, коли була створена
тестова комісія при педагогічному відділі
Інституту методики шкільної роботи. Зада-
чею цієї комісії була розробка стандартизо-
ваних тестів для радянської школи. На базі
американських було розроблено тести з
природознавства, суспільствознавства, ліч-
бі, розв’язуванню задач, знань географічної
карти, на розуміння читання та правопису.

Тести розробляли видатні російські пси-
хологи і педагоги П.П.Блонський, М.С.Берн-
штейн, С.М.Василейський та інші.

М.С.Бернштейн систематизував основ-
ні принципи складання тестів:

1) обмеження за часом, тількі 5 % учнів
можуть закінчити опрацювання тесту за
відведений час, тобто показник рівня роз-
витку інтелекту залежить від швидкості
виконання завдань тесту;

2) наявність детальної інструкції відпо-
відно проведення та оцінювання;

3) запровадження тестів з завданням
обрання правильної відповіді, у випадку
незнання або сумніву відповідь підкреслю-
вати навздогад;

4) ретельна статистична обробка та екс-
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периментальна перевірка.
Ці принципи в подальшому лягли в ос-

нову методології групових тестів.
З 1931 року починається сучасний етап

розвитку шкільного тестування. Пошуки
тестологів спрямовані на підвищення якості
шкільного тестування, створення неперерв-
ної системи шкільної тестової діагностики
та нових засобів обробки тестів, накопичен-
ня діагностичних відомостей.

Але в СРСР відношення до тестування
кардинально змінюється. В 1936 році
з’являється постанова ЦК ВКП(б) “О педа-
гогических извращениях в системе Нар-
компроса”, що негативно вібилась на роз-
виткові тестології в країні. Тестування було
визнано буржуазним знаряддям дискримі-
нації учнів і було “вижениним” з радянсь-
кої школи.

У школах розвинених країн упроваджен-
ня та удосконалення тестів йшло швидко.
Розповсюджувались діагностичні тести ус-
пішності, накопичувався статистичний ма-
теріал, друкувались збірники тестів.

У зарубіжних школах контроль та облік
успішності, діагностування навченості ма-
ють характер об’єктивної констатації ре-
зультатів. Ці заходи не передбачають пік-
лування про освіту кожного учня, викону-
ється один з підходів принципу індивідуа-
лізації навчання, а саме: кожний йде своїм
шляхом та темпом,  навчається за своїми
можливостями та потребами.

З 1960 року в СРСР знову вивчаються
можливості контролю засвоєних знань та
набутих умінь і навичок за допомогою тес-
тів. Питання створення та застосування те-
стів віддзеркалені в роботах В.А.Аванесо-
ва, В.П.Беспалька, Н.Н.Лосєвої, І.П.Підка-
систого, З.І.Слєпкань, І.А.Цатурової та ін-
ших. З 1990 року відмічається підвищення
інтересу до проблеми тестування. Цей ін-
терес був пов’язаний з певними недоліками
традиційних методів діагностування успі-
шності учнів і студентів:

– на традиційному усному іспиті викла-
дач лише на основі відповіді на один білет
оцінює рівень засвоєння всієї програми;

– суб’єктивізм та помилка в оцінці
знань викладачем знижають мотивацію

навчальної діяльності студентів;
– не співпадання вимог різних викладачів;
– різниця в професійній кваліфікації ви-

кладачів;
– при поточній перевірці засвоєних

знань студентів викладачі завантажені не-
творчою роботою, пов’язаною з великим
обсягом відомостей, які треба опрацювати
за відносно малий проміжок часу;

– використання учнями і студентами
шпаргалок, списування і т.д., що впливає на
вірогідність оцінки.

Істотними перевагами тестового іспиту є:
– уніфіковані вимоги;
– єдині критерії та норми оцінок;
– економія часу вчителя та учня.
В сфері педагогічного тестування існує

два основних підходи: нормативно-орієн-
товний та критеріально-орієнтовний.

Існує багато різновидів тестів, які роз-
поділяються на наступні групи:

– за предметом тестування (тій якості,
що оцінюється);

– за особливостями  завдань тесту;
– за матеріалами тесту;
– за об’єктом оцінювання.
За предметом тести розподіляються на

інтелектуальні, особистісні, міжособистісні.
За особливостями завдань виділяють практич-
ні, образні, вербальні тести. За характером
тестових матеріалів тести розподіляються на
бланкові, апаратурні. За об’єктом оцінюван-
ня – на процесуальні тести, тести досягнень,
тести станів й властивостей.

Було сформульовано чотири головних
критерії якості тестів:

– надійність (узгодженість результатів,
які були одержані у тих самих учнів при
повторному тестуванні за тим  самим тес-
том або його еквівалентною формою);

– валідність (valid – придатний; придат-
ність тесту для тієї конкретної мети, для
якої він використовується, тобто чи відпо-
відають тестові завдання тому рівню засво-
єння понять, ознак і т.п., який запланований
як мета);

– об’єктивність (досягнення об’єктив-
ності педагогічного контролю шляхом фор-
мування колегіальної оцінки, яка виставля-
ється спеціально створеною комісією, або
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використання стандартних тестових про-
грам, технічних засобів контролю, зокрема
за допомогою комп’ютера);

– точність (означає мінімізацію помил-
ки вимірювання).

Розрізнюють два типи тестів: закритої і
відкритої форми. Тестові завдання закритої
форми можуть бути з множинним вибором
відповіді, з простим множинним вибором,
альтернативні, на встановлення послідов-
ності, встановлення відповідної частини.

Тестові завдання відкритої форми передба-
чають вільне конструювання відповіді.

За формою проведення тести можуть
бути індивідуальними та груповими, усни-
ми та письмовими, бланковими, предмет-
ними, апаратурними і комп’ютерними, ве-
рбальними та невербальними. При цьому
кожний тест має декілька складових: ін-
струкція по роботі з тестом, тестовий зо-
шит з завданнями, аркуш відповідей, шаб-
лони для обробки даних.

Зараз використовують наступні варіанти
тестових контрольних заходів: автоматич-
ний, напівавтоматичний, автоматизований.

І.П.Підкасистий класифікував тести за
різними компонентами розвитку та форму-
ванню якостей людини:

1. Тести загальних розумових здібнос-
тей, розумового розвитку.

2. Тести спеціальних здібностей в різ-
них галузях діяльності.

3. Тести навченості, успішності, акаде-
мічних досягнень.

4. Тести для визначення окремих якос-
тей особистості (пам’яті, мислення, харак-
теру тощо).

5. Тести для визначення рівня вихова-
ності (сформованості загальнолюдських,
моральних, соціальних та інших якостей).

Тест навченості – це сукупність завдань,
що зорієнтовані на визначення рівня засво-
ювання певних частин змісту навчання.

Тести навченості повинні задовольняти
наступним вимогам:

– не вимагати великих витрат часу про-
ведення (відносна короткочасність),

– не допускати довільного тлумачення
тестового завдання (однозначність),

– виключати можливість формулювання

багатозначних відповідей (правильність):
відповіді повинні бути відносно короткими,
інформаційними, придатними для швидкої
математичної обробки результатів.

Було опрацьовано методику формуван-
ня тесту:

1. Вводяться понятійні індикатори пер-
шої та наступних ступенів: “Знання навчаль-
ного предмету (курсу, розділу, теми)”.

2. Задається кількість завдань тесту.
Методисти рекомендують 30-60 тестових
завдань на один розділ робочої програми.

3. Складається план тесту, при цьому
нормуються завдання тестування: вміння
дати означення, знання формул, вміння за-
стосовувати теоретичний матеріал, вміння
працювати з графічним матеріалом, вміння
складати програми.

4. Складаються попередні тестові за-
вдання, кількість яких може бути в 2-3 рази
більшою, ніж вимагається.

5. Здійснюється експериментальна пе-
ревірка тестових завдань.

6. Згідно результатів перевірки тестових
завдань будується матриця тесту.

І.П.Підкасистий визначив основні пра-
вила добору матеріалу для складання тесту:

1. Не можна включати відповіді, непра-
вильність яких на момент тестування не
може бути обґрунтована студентами.

2. Неправильні відповіді повинні конс-
труюватися на основі типових помилок й
бути правдоподібними.

3. Правильні відповіді повинні бути
розташовані серед інших відповідей у ви-
падковому порядку.

4. Питання не повинні повторювати
формулювань підручника.

5. Відповіді на одні запитання не пови-
нні бути підказкою для відповідей на інші.

6. Питання не повинні містити “пасток”.
Перевагами тестування є:
– більша об’єктивність, більший пози-

тивний стимулюючий вплив на пізнаваль-
ну діяльність студента;

– виключається негативний вплив на-
строю, рівня кваліфікації та інших характе-
ристик конкретного викладача на результа-
ти тестування;

– орієнтованість на сучасні технічні за-
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соби на використання комп’ютерних на-
вчальних систем;

– універсальність, охоплення всіх стадій
процесу навчання.

Недоліком тестування є те, що створен-
ня тестів, їх уніфікація та аналіз – це велика
кропітка робота. Крім того, щоб довести
тест до повної готовності до застосування,
необхідно кілька років збирати статистичні
дані (хоча б з одним потоком 100-120 сту-
дентів).

Виникають труднощі, пов’язані зі знач-
ним суб’єктивізмом у формуванні змісту
тесту, з відбором та формулюванням тесто-
вих питань, зі структурою тестів та ін.

До недоліків можна віднести і деякі
специфічні проблеми:

–  відсутність достатнього парку ЕОМ,
недостатність комп’ютерних класів,

–  відсутність навичок користувача
ЕОМ у студентів,

– складність та дорожнеча розробки
програмного забезпечення,

– проблема розпізнавання відповідей
довільної форми у відкритих тестових за-
вданнях.

Заміна усного іспиту тестуванням – не
панацея, оскільки тестові завдання та їх ви-
біркова система відповідей не дають мож-
ливості у повній мірі перевірити розумовий
розвиток студента, його логічне та абстрак-
тне мислення, усну мову, виявити причини
помилок. Крім того, різні дисципліни неод-
наково піддаються формалізації і тому по-

гано укладаються в систему тестових за-
вдань. Декілька відповідей, серед яких тре-
ба обрати одну, є не що інше, як “питання,
які наводять”,  що полегшує та робить од-
номанітними  інтелектуальні зусилля тих,
хто тестується. Це може привести до по-
рушення рівноваги між індуктивним та де-
дуктивним мисленням.

Регулярне тестування, так чи інакше,
формує стандарти в освітній системі регіо-
ну, країни. В цьому є, на наш погляд, певна
небезпека. Реальна школа, бажаємо ми цьо-
го або ні, як правило, підміняє навчальну
мету: нею стає саме підсумковий контроль.
При переході на загальне тестування дуже
швидко для вчителя основною метою стала
підготовка учнів до здавання тесту. Від-
криваються курси з підготовки до здавання
тестів. Не примусять себе чекати і відпові-
дні методики (а вони вже є), що дозволять,
не вивчаючи по-справжньому предмет, го-
тувати школярів до здавання тесту.

Тести придатні та потрібні для перевір-
ки механізму узнавання та виконання, але
не на вміння володіти знаннями та вміння-
ми.

Слід пам’ятати слова відомого матема-
тика П.Л.Чебишева: “Новое в преподава-
нии полезно только тогда, когда на опыте
проверено, что оно лучше старого”.

Це все означає, що треба розумово по-
єднувати традиційні форми контролю з
тестуванням.
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