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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕТОДУ ТЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ
ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ
У статті висвітлено процес зародження та розвитку тестових технологій
в українській та закордонній педагогічній науці. Показано, що з усіх країн
найширшого розповсюдження метод тестування набув у США. Прослідковано розвиток тестування в освіті Великої Британії, яка десятиліттями вдосконалювала тестові методики та показала високі результати успішності
учнів. Розкрито внесок німецьких педагогів, які заклали основи тестової
діагностики. Акцентовано увагу на сучасній тенденції переходу від нормативно-зорієнтованого до критеріально-зорієнтованого оцінювання.
Ключові слова: метод тестів, педагогічна діагностика, тестування, тестові
завдання.

Постановка проблеми. Сучасні зміни в системі вітчизняної освіти викликані
необхідністю євроінтеграції та пов’язані з участю України в Болонському процесі, що
зумовило посилення уваги до якості навчання. Оновлення потребують принципи
підготовки фахівців, оскільки рівень їх професійних знань значною мірою впливає на
загальний розвиток країни. Серед першочергових завдань у процесі реформування –
впровадження сучасних технологій навчання та вдосконалення системи моніторингу
в українській освітній практиці, яке потребує ефективного застосування методів та
засобів педагогічної діагностики.
Тестування як система науково обґрунтованих стандартизованих завдань
останнім часом в українській педагогічній науці переживає новий етап свого
розвитку, зважаючи на те, що суспільно-історична ситуація зумовила відставання від
закордонного досвіду в теоретичних та практичних аспектах його впровадження.
Актуальності набуває ретельне вивчення здобутків світової науки в цій галузі, їх
адаптація до специфіки національної освіти, не менш важливим є використання
кращого вітчизняного досвіду попередніх історичних періодів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні десятиліття збільшується
інтерес вітчизняних науковців до проблеми педагогічного тестування (М. Барна,
Л. Палій, М. Челишкова та ін.). Історичний аспект тестових технологій навчання
представлено у працях В. Аванесова, А. Майорова, В. Кадневского. Питання зародження та розповсюдження тестових методик у вітчизняній та зарубіжній освітній
практиці розкрито в дослідженнях І. Пєтухової, С. Шуляк, Л. Смолінчук, Л. Фігурської.
Розвиток та особливості педагогічної діагностики в системі освіти окремих країн
відображено у наукових розвідках Г. Бутенко, Н. Чорної. Але порівняльний аспект
проблеми розвитку тестування у різних країнах потребує детальнішого розгляду.
Аналіз світових тенденцій в цьому питанні сприятиме творчому використанню кращих наукових досягнень, вдосконаленню наявних методик та визначенню перспектив подальшого їх впровадження в освітню практику.
Метою статті є розглянути особливості становлення та розвитку педагогічного
тестування в українській і зарубіжній науці та освітній практиці.
Виклад основного матеріалу. Перші спроби тестового оцінювання з’явились у
ХІХ столітті. Оскільки педагогіка в цей період була тісно пов’язана з психологією,
саме психологами започатковано метод тестів, який почав стрімко розвиватися у
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різних країнах. На початку ХХ ст. тестування набуває значного поширення в усьому
світі, використовуючись не лише в освіті, а й для потреб промисловості та армії. В
цей період виокремлюється психологічний та педагогічний напрямок розробок у цій
галузі: науковці працюють над створенням тестів інтелектуального розвитку та
впровадженням педагогічних тестів, призначених для оцінювання академічних знань
і здібностей. Основи педагогічної діагностики зароджуються з виникненням педології
("науки про дітей") як прикладного напрямку педагогічної науки початку минулого
століття.
Активізація розробок проблеми тестування пов’язана з подіями Першої світової
війни, оскільки для прискореної підготовки військових та економії коштів на навчання
важливим було визначення їхньої професійної придатності. Окрім того, інтенсивний
розвиток промисловості в провідних країнах світу вимагав відповідно технічно
підготовлених працівників, і завданням тестів було виявити потрібні знання, вміння
та навички.
У Сполучених Штатах Америки вже до початку Другої світової війни психологами та педагогами накопичено значний теоретичний та практичний досвід розробки проблеми тестування. Це підтверджує поява низки тестових збірок, активна
робота над питанням класифікації тестів та визначенням їх мети, а також експерименти, спрямовані на доведення їх значущості. У 30-х роках ХХ століття тестування
активно використовували при прийнятті на роботу, у заклади вищої освіти, під час
соціально-психологічних досліджень. Таким чином, дві основні сфери застосування
тестових методів діагностики – це профвідбір і профорієнтація та освіта. Тести об’єктивного оцінювання знань умінь та навичок швидко розповсюджували в освітніх
закладах. Варто зауважити, що саме в Сполучених Штатах розроблено перший педагогічний тест, який пов’язано з іменем американського психолога Е. Торндайка [1, с. 8].
Порівняно з іншими країнами, в США тестові методики поширювалися набагато
швидше. Хоча у 60-х роках з’явилася низка критичних зауважень багатьох науковців
з вимогами заборони тестів, впродовж десятиліть тестові методики успішно впроваджувались в державну освітню практику. Створено спеціальні установи з високоосвіченими фахівцями з вимірювання, які займалися розробками, стандартизацією,
розповсюдженням тестів, консультуванням педагогів. На сьогоднішній день більшість
американських педагогів віддає перевагу тестовому контролю знань, вбачаючи в
ньому мотиваційне і спрямовуюче значення. Найпопулярнішими є два види тестів:
об’єктивні тести (передбачають множинний вибір відповіді) та тести-есе (вимагають
розгорнуту відповідь). Альтернативні тестові завдання (вибір відповіді "правильнонеправильно") вважаються найменш ефективними та використовуються менше.
Останнім часом з метою розвитку креативного, самостійного логічного мислення,
індивідуалізованого підходу до навчання американські педагоги поряд з традиційними тестами більше уваги приділяють оцінюванню через виконання учнями завдань у
природних ситуаціях. Здатність застосовувати здобуті знання на практиці у школярів
та студентів перевіряються через оцінювання розвитку, процесуальне оцінювання
мислення, публічний іспит, портфоліо [6].
У Великій Британії розвиток тестування почався з вимірювання інтелектуальних
здібностей. Британські вчені першими висловили ідею про ієрархічну структуру
інтелекту. Так, перше експериментальне дослідження здібностей і властивостей
особистості здійснив Френсіс Гальтон, а завдяки значному внеску в розробку
проблеми визначення рівня загального інтелекту стали відомими педагог Брайан
Саймон та психолог Джон Равен. Перший крок у розвитку тестування зроблено з
впровадженням у 1858 році так званих "локальних іспитів" для випускників, ініційованих найстарішими університетами Британії. Згодом, на початку ХХ століття, запроваджено два види тестування для випускників, спрямованих на виявлення рівня їх
розвитку та навчальних досягнень. У 1920-х роках проводилися перші дослідження в
галузі педагогічної діагностики та розпочалася розробка дидактичних тестів. Вже у
1944 році на основі тестування інтелектуальних здібностей в країні впроваджено
розподіл дітей за різними типами шкіл (граматична, технічна, сучасна) [2].
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70-ті роки ХХ століття позначені значним поширенням тестів у Великій Британії,
активізацією наукових розробок проблеми педагогічного вимірювання, що призвело
до введення у 1988 році системи національного зовнішнього оцінювання, яка
охопила не лише випускників, а й учнів початкової та середньої школи. Відповідно до
результатів учнів розподіляють до різних класів чи тимчасових груп. На етапі
поточного контролю тести також активно використовувалися. Як і в США, це
переважно тести-есе та об’єктивні тести. Вчитель прослідковує динаміку розвитку
кожного учня, відповідно до навчальної програми, та надає інформацію батькам.
Тобто різні види тестів та робіт учня стають основою для створення його портфоліо.
Поряд з перевіреними часом завданнями в Британії розроблялися та впроваджувалися й новітні методики (вирішення проблемних ситуацій, описові характеристики
та ін.). Такий підхід до оцінювання виявився надзвичайно результативним, що
підтверджував високий рейтинг британських школярів у створенні нестандартних
творчих есе.
Помітний внесок у розвиток проблеми тестування зробили німецькі науковці, які
заклали основи сучасної педагогічної діагностики. Зазначимо, що наприкінці ХІХ –
початку ХХ століття Німеччина була однією з найбільш прогресивних країн у галузі
педагогічної науки, тому її здобутки становили інтерес для дослідників інших країн.
Саме в цей час німецькі вчені розробляли нові підходи до тестування розумових
здібностей учнів, удосконалювали існуючі методики. Так, педагог-реформатор,
представник німецької експериментальної педагогіки Ернст Мейман відіграв значну
роль у процесі розробки та вдосконалення стандартизованих тестів. Він розробляв
теорію обдарованості, визначивши суть понять обдарованості, задатків, нахилів та
використовував тести для визначення їх рівня. Німецьким психологом Вільямом
Штерном у 1900 році сформульовано методичні та методологічні підходи до
тестування у книзі "Про психологію індивідуальних відмінностей". У 1912 році вчений
вперше ввів терміни "диференціальна психологія" і "коефіцієнт інтелекту". Створена
ним концепція інтелектуального коефіцієнта згодом лягла в основу відомого тесту
інтелекту Альфреда Біне. Експериментальні дослідження людської пам’яті проводив
Герман Еббінгауз, який вивчав розумові здібності дітей. Розроблений ним тест став
одним з перших в діагностиці розумового розвитку і знайшов широке подальше
застосування в світовій педагогічній науці, досі залишаючись актуальним [1, с. 3].
З поширенням у Німеччині експериментальної педагогіки розпочалася робота
над тестами шкільної успішності, які на початку були тісно пов’язані з вимірюванням
інтелектуальних здібностей, але порівняно з американськими чи британськими
розробками це не були систематичні дослідження. Наукові пошуки не знайшли
продовження, оскільки через панування націонал-соціалістів та події Першої світової
війни їх припинено. Відновлені спроби розробки проблеми педагогічної діагностики з
1933 до 1945 року зупинила Друга світова війна, а також припинення економічних
відносин з іншими країнами. Процес тестування націонал-соціалісти категорично
відхиляли, не схвалюючи індивідуалістичний підхід в педагогіці та вважаючи тести
суто єврейськими методами, які варто замінити спостереженням чи графологічною
діагностикою. Тому практичного впровадження тестування шкільної успішності не
відбулося [9].
Після закінчення війни погляд на діагностику змінився. У 60-х роках із введенням
вступних випробувань у навчальні заклади інтерес до дослідження проблеми тестування значно посилився. Помітним досягненням була поява праці К. Інгенкамп
"Німецькі тести шкільної успішності" (1962), яка дала поштовх для низки подальших
розробок тестової оцінки успішності учнів [9]. Наприкінці 70-х років німецькі науковці
активізували вивчення проблеми теоретичних та практичних аспектів педагогічної
діагностики, узагальнили набутий досвід. Саме праці вчених Німеччини в ці роки
стали основою для розробок вітчизняних педагогів, які відновили дослідження з цієї
тематики після тривалої перерви.
Аналіз розвитку педагогічного тестування в Україні засвідчує, що основні досягнення в цій галузі сконцентровано на початку минулого століття. З 20-х років провідні
українські вчені (С. Ананьїн, Ф. Дунаєвський, О. Залужний, Г. Костюк, А. Мандрика,
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Я. Чепіга та ін.) почали вивчати закордонний досвід та публікувати результати
власних досліджень. У цей час вітчизняна педагогіка намагалась інтегрувати досвід
інших країн, враховуючи тенденції розвитку світової науки. Тестові дослідження
активно використовували, починаючи з середини 20-х років. У школах запровадили
тести успішності з різних дисциплін, вони стали предметом обговорень на наукових
конференціях та з’їздах, темою досліджень багатьох установ та закладів. Вченіпедагоги працювали над створенням стандартизованого тесту для школи. У зв’язку з
тим, що вітчизняна педагогіка другої половини десятиліття змістила акценти від
вивчення особистості до вивчення колективу, увага приділялась розробці групових
тестів, тестів для визначення організованості колективу. На початку 30-х років
поглибили розробки проблеми тестування, в педагогіці тести використовувалися не
лише для вимірювання навчальних досягнень, а й для цілісного аналізу педагогічного процесу.
Вітчизняні педагоги проводили тестові дослідження з метою вирішення актуальних тоді проблем "важкого дитинства" (при вивченні другорічників, відсталих та
інших неблагополучних школярів), вивчення особистості дитини у зв’язку з середовищем. Тісно пов’язаною з методом тестування була і розробка проблеми профорієнтації та профвідбору. Спеціальні установи та організації в системі освіти, які
займались профорієнтацією, проводили тестування молодих людей, а також активно використовували результати шкільних тестів успішності, розвитку, професійної
придатності підлітків.
Розповсюдження тестів на початку 30-х років ХХ століття пояснюється також
вирішенням проблеми всеобучу, а також прагненням уряду країни до тотального
контролю, що зумовило активніше впровадження іспитів у школах та вишах. Проте
вже через кілька років рівень успішності знизився, причини чого керівництво вбачало
в неправильній системі оцінювання [5, с. 7].
Таким чином, на початку ХХ століття вітчизняні науковці використовували такі
види тестів: тести інтелекту, тести загальних здібностей, тести спеціальних здібностей. За структурою тести були вибіркової, зіставної, форми з пропусками, форми
прямого питання, альтернативні, тести взаємовідносин, тренажерні тести. У середній школі застосовувались тести загальної та спеціальної обдарованості, у старшій –
тести з метою подальшого професійного спрямування, врахування індивідуальних
особливостей учнів [4].
Але плідну роботу українських вчених припинено урядовою постановою 1936 року
"Про педологічні викривлення в системі Наркомосів", коли разом з педологією
заборонено використання всіх видів тестів як "буржуазних та шкідливих". Відтоді у
системі профвідбору основним критерієм стали не спеціальні знання та вміння, а
слухняність, оскільки такими фахівцями легше керувати. У науковій періодиці публікувались статті з критикою тестової діагностики як такої, що сприяє расовій
дискримінації, принижує гідність, нівелює роль педагога, має неточні результати [1].
Все це загальмувало розвиток педагогіки, яка з експериментальної перетворилась
на описову науку.
Поновлення досліджень проблеми тестування пов’язане з періодом "відлиги" в
суспільному житті країни, а також з початком застосування в навчальному процесі
електронно-обчислювальної техніки. Перші публікації, які епізодично з’являлись у
60-х роках, присвячено висвітленню та узагальненню закордонного педагогічного
досвіду тестування, оскільки на той час світова педагогіка значно випереджала
вітчизняну як в теоретичних розробках, так і в їх практичному застосуванні. В
наступне десятиліття науковці дещо активізували свої розробки, спеціалізовані
освітні заклади почали впроваджувати тестову діагностику, хоча чимало було й
противників застосування тестів. У 80-х роках інтерес до тестування помітно
збільшився, але слідування тенденціям світової педагогіки призвело до появи
неякісних тестів та до надмірного їх використання школами. Педагогічна діагностика
періоду 90-х років поступово виходила на новий рівень з введенням тестування для
випускників, а з 2006 року впроваджено зовнішнє незалежне оцінювання [1; 7; 8].
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У даний час тестовий метод широко застосовується в системі професійного
відбору: вдосконалюється технологія професійного тестування, проводиться робота
над об’єктивним оцінюванням здібностей і професійних компетентностей. Але
профорієнтаційній роботі в школі приділяється недостатньо уваги, що підтверджує
практика. Саме тому варто звернутись як до досвіду провідних країн світу, так і до
вітчизняних напрацювань початку минулого століття.
Позитивні зміни в системі освіти України, які відбулись завдяки розвитку тестової діагностики, полягають у підвищенні ефективності контролю та самоконтролю,
мотивації, стимулюванні педагогічних новацій. Але в процесі впровадження передового досвіду актуальності набуває проблема підготовки педагогів, здатних ефективно застосовувати тестовий метод. Окрім того, варто звернути увагу на світову
тенденцію розвитку методу тестової діагностики: перехід від нормативно-зорієнтованого до критеріально-зорієнтованого оцінювання. Це означає, що педагогічні тести
розробляються з метою зіставлення навчальних досягнень кожного учня із
запланованим обсягом знань, умінь та навичок. При цьому увага концентрується на
тому, що він знає та вміє і що може виконати, а не на порівнянні досягнень дитини з
іншими учнями, що довгий час було характерним для вітчизняної освітньої системи.
Отже, історія розвитку тестової діагностики в педагогіці різних країн засвідчує,
що це питання досі не втрачає актуальності. Наразі спостерігається посилення уваги
до завдань, які демонструють самостійність та креативність мислення учнів та
студентів. В рамках реформування освіти українська наука намагається вирішити
питання якості застосування тестів та ширшого їх використання у різних галузях,
інтеграції зарубіжного досвіду, відповідності світовим освітнім стандартам. Перспективними є подальші дослідження особливостей впровадження тестового методу у
вітчизняну сучасну освітню практику, а також глибше вивчення внеску окремих
українських науковців.
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FEATURES OF TESTING METHODS DEVELOPMENT IN UKRAINIAN
AND FOREIGN PADAGOGICAL SCIENCE
The article considers the process of becoming and development of test technologies in
Ukrainian and foreign pedagogical science. The using of a foreign experience and its
adaptation to national features during the reforming of the Ukrainian educational system is
emphasized. Priority task is the introduction of the innovative educational technologies
and improving of the monitoring system in Ukrainian educational practice that requires an
effective application of the pedagogical methods.
The development of testing method in the United States, Great Britain and Germany is
revealed. In United States testing diagnostic has spread the most in comparison to other
countries. At the beginning of the XX century tests were actively used during professional
selection, psychological and pedagogical researches. Numerous testing centers were
opened; collections of tests were published at that period. Now American tests are aimed
at the developing of the creative and independent thinking. The development of
pedagogical diagnostic in The Great Britain is showed. The earliest researches were
aimed at the measuring of students’ intellectual abilities. British scientists were the first to
express the idea of a hierarchical structure of intelligence. The country has been
improving testing methodic for a long time and now is demonstrating high results of pupils’
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progress. German pedagogues were the founder of pedagogical diagnostic. The First and
the Second World War put their scientific investigations on the brakes, but in the 1970th
the study of testing method was activated. This experience was adopted by Ukrainian
pedagogues who renewed their researches after a long break caused by political and
social situation. The development of testing diagnostic fell behind the foreign pedagogic
and that’s why now the purpose is to prepare the teachers for effective use of the testing
method, to use the tests widely in various branches. The trend of modern pedagogical
diagnostic is the transition from normatively orientated to criterion-orientated evaluation.
Key words: testing method; pedagogical diagnostic; pedagogical testing; test tasks.
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