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Шановська О. А., доц.,
кафедра політології 
та права ОНПУ

Методичні поради 
щодо складання тестових завдань 

з дисципліни «Політологія»

Сучасні вимоги до рівня розвитку економіки, ринкових відносин, 

політичного, соціального і духовного життя висувають як головний 

фактор суспільного розвитку політичне й інтелектуальне обличчя 

людини, її здібність до творчості, тобто особистість, яка володіє висо-

ким рівнем світоглядної культури. Механізми творчості однакові у 

своєму виявленні, а методи розвитку творчого та надсистемного мис-

лення перебувають у гуманітарній сфері.

Процес навчання, побудований на принципі гуманізації, — це 

процес, спрямований безпосередньо на особистість. Він передбачає 

переорієнтацію мети навчання, наповнення навчальних дисциплін 

конкретним змістом (інтеграцію природничо-наукових і гуманітар-

них знань), відповідних методів навчання. Принцип гуманізації як 

провідний принцип педагогіки пронизує всю компонентну структуру 

педагогічного процесу: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, зміс-

товий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий і оцінно-

результативний (Ю. К. Бабанський). Контрольно-регулюючий та 

оцінно-результативний компоненти процесу навчання відповідатим-

уть принципу гуманізації, якщо викладач регулюватиме процесом 

засвоєння знань і здійснюватиме контроль та оцінювання знань, сти-

мулюватиме самоаналіз і самоконтроль, вводитиме тестування і рей-

тингову систему оцінювання знань студентів.

Вивчення політології сприяє гуманізації навчання, тому що допо-

магає студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях 

та духовних інтересах і детермінує формування їх творчого мислення, 

сприяє розвиткові їхньої політичної свідомості та політичної культури.
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Процес складання тестових завдань з дисципліни «Політологія» 

має спільні риси з підготовкою тестів з інших навчальних дисциплін, 

насамперед гуманітарних, але відзначається також певними особли-

востями. Як і інші тестові завдання, тести з політології базуватимуться 

на навчальну робочу програму дисципліни, яка складається відпо-

відно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньої про-

фесійної програми. Визначимо процес складання тестових завдань з 

політології по окремих етапах:

І етап. Складання всякого тесту починається з плану, де взагалі пору-

шуються головні питання1. Тест може плануватися як гомогенний 

(присвячений тільки одній темі або одному розділу) або гетерогенний 

(порушує питання окремих тем, використовується для модульно-рей-

тингового контролю). На початковому етапі визначається мета про-

ведення тестування. Відповідно до типу обраного тесту та мети визна-
чаються понятійні індикатори. Понятійно-категоріальний апарат має 

містити базові, головні категорії, які визначено в плані кожної лек-

цій у робочій програмі або в навчально-методичній літературі з дис-

ципліни. Прагнучи дати якомога більше інформації в тестах, не слід 

акцентувати увагу на тих поняттях, які прямо не стосуються теми, а 

містять додаткову інформацію. Велика кількість інформації не завжди 

сприяє ефективному засвоєнню теми та створенню системного мис-

лення у студентів. Адже, як відомо, наука — це організоване знання 

(Г. Спенсер)*.

ІІ етап. Кожний тест матиме інструкцію по його заповненню. Інструк-

ція має бути стислою, стандартною (не змінюватися при опитуванні в 

різних аудиторіях).

ІІІ етап. З формулювання висловлювань або посилок (тезаурусів) 
починається конструювання тестів. Способи конструювання тестів 
відрізняються залежно від рівня засвоєння інформації або від спро-

можності студентів розв’язувати різні задачі. Як інструмент вияв-

лення якості засвоєння знань розрізняють тести першого — четвер-

того рівнів2.

1 Аванесов В.С. Тесты в оциологическом исследованиию — М., 1982. — 199 с.

2 Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспита-

тельным процессом подго-товки специалистов. — М., 1989. — 144 с.

*  Необхідно розпізнавати основи, ознаки та цілі важливішого із всього, що існує та 

відбувається, щоб у цьому світі не зустрілося їм нічого, про що вони не мали б мож-

ливості скласти хоча б скромне судження і чим вони не змогли б скористатися для 

визначеної мети розумно, без шкідливої помилки (Я. А. Коменський).



29

Шляхи реалізації кредитно-модульної системи ...

Тестами першого рівня є тести на упізнання, розрізнення або кла-

сифікацію вивчених об’єктів. У цих тестах від студентів вимагається 

упізнати раніше вивчену інформацію при повторному її сприйнятті 

(дія з підказуванням).

Тест упізнання. Завдання (запитання): чи є держава базовим еле-

ментом політичної системи суспільства?

Еталон: «так». Число операцій для розв’язання цього тесту (р) 

дорівнює 1: вибір з альтернативи «так — ні».

Тест на розрізнення. Завдання: серед вказаних визначіть того мис-

лителя, який доводив, що людина — істота не суспільна, а природний 

стан людства визначав як «війну всіх проти всіх»:

а)  Дж. Локк; 

б)  Т. Гоббс; 

в)  Ш. — Л. Монтеск’є; 

г)  Ж. Ж. Руссо.

Еталон: 

а)  ні; 

б)  так; 

в)  ні; 

г)  ні. Число операцій (р) = 4 (чотири рішення: «так — ні»).

Тест на класифікацію. Завдання: вкажіть, які ознаки відповідають 

визначеним критеріям класифікації держав:

1)  форма правління; 2) пріоритетні функції; 3) адміністративно-те-

риторіальна організація; 4) політичний режим;

а)  військова (політична), правова, соціальна; б) монархічна, рес-

публіканська; в) тоталітарна, авторитарна, демократична; г) уні-

тарна, федеративна, конфедеративна.

Еталон: 1 — б; 2 — а; 3 — г; 4 — в. Число р = 4, тобто дорівнює 

числу співвіднесень.

Тести другого рівня повинні виявляти уміння студентів відтворю-

вати інформацію без підказування, по пам’яті і вміти використову-

вати її для розв’язання типових задач. Відповідно розрізняють тести 

підстановки, конструктивні та типові задачі.

Тест — підстановка. Завдання: перелічіть функції, які властиві 

політології як науці:

1……………………2………………………..3………………………..4………

Еталон: 1) теоретична; 2) методологічна; 3) практична; 4) прогнос-

тична; р = 4.
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Завдання: заповніть схему: 

Форма правління
• 

• 

Форма державного устрою

• 

• 

• 

Політичний режим

• 

• 

• 

Еталон: форма правління — монархічна, республіканська; 

форма державного устрою — унітарна, федеративна, конфедера-

тивна; політичний режим — тоталітарний, авторитарний, демо-

кратичний; р = 8.

Конструктивний тест. Завдання: визначіть тип легітимації влади 

за часів правління Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.).

Еталон: з трьох типів легітимації влади (традиційний, харизматич-

ний, легальний) правильна відповідь — традиційний; р = 3.

Завдання: визначіть, яка форма правління і форма державного 

устрою існують в США.

Еталон: форма правління — президентська республіка, форма дер-

жавного устрою — федеративна. Число операцій р = 2 (тут конструю-

ється відповідь з двох компонентів).

Тест «типова задача». Завдання: сформулюйте неодмінні ознаки 

правової держави.

Еталон: 

а)  суверенітет народу та верховенство права; 

б)  відповідність закону права та загальність правового закону; 

в)  пріоритет прав людини над законами держави; 

г)  розподіл влади і політичний плюралізм.

З наведених прикладів тестів другого рівня зрозуміло, що ці 

завдання можна вирішити шляхом буквального, не перетвореного 

використання засвоєних знань і методів діяльності. Якщо потребу-

ється яке-небудь попереднє перетворення засвоєних методик та при-

стосування їх до ситуації в задачі, то така задача буде нетиповою, 

тобто тестом третього рівня.
Завдання: визначіть певні особливості суспільного розвитку в 

Україні і в інших посттоталітарних країнах, які зумовлюють особливу 

роль політології для розвитку суспільства.
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Еталон: 

а)  політизація всіх сторін життєдіяльності суспільства; 

б)  відчуження населення від влади; 

в)  гостра потреба в нових політичних механізмах розвитку демократії; 

г)  потреба формування громадянського суспільства і правової дер-

жави. 

Отже, р = 4. Загальна кількість операцій в даному тесті може збіль-

шуватися, якщо буде вказана більша кількість особливостей. Оцінка 

знань залежатиме від більш докладного та змістовного опису.

Тести четвертого рівня мають виявляти творчі здібності студентів. 

Для таких тестів використовуються проблемні питання, тобто такі 

задачі, алгоритм розв’язання яких невідомий і не може бути отри-

маний шляхом перетворення відомих методик. В тестах четвертого 

рівня відсутній готовий еталон і про якість їхнього виконання має 

судити лише група компетентних експертів. Такі тести — політоло-

гічні есе використовуються у підготовці обдарованих студентів до 

участі в олімпіадах, наукових конференціях. Взагалі тести четвертого 

рівня орієнтовані на пошукову та науково-дослідницьку діяльність.

Завдання: з’ясуйте, у чому полягає політологічна логіка україн-

ської національної ідеї.

Еталон: у даному тесті має бути визначена загальна сутність наці-

ональної ідеї, викладено особистісне розуміння суті цього феномена, 

дано відповіді на те, чи існує вона в Україні, яке її значення тощо.

Ознайомитися зі зразками тестових завдань зі всіх тем курсу 

«Політологія» можна, переглянувши відповідну літературу3. Однак 

сліпе копіювання прийомів новаторів без оволодіння творчою логі-

кою їхніх педагогічних рішень до помітних позитивних результатів не 

приведе (В. А. Кан-Калік).

* Не всякі висловлювання входитимуть до тесту, а тільки ті, котрі, 

по-перше, логічно осмислені, по-друге, мають відношення до пред-

мета вивчення. Не можна наводити двозначні висловлювання або ті, 

котрі не можна трактувати однозначно. Самою оптимальною є трич-

ленна структура судження.

3 Див., напр.: Збірка тестів з дисципліни «Політологія» для семінарських і самостійних 

занять студентів очної та заочної форм навчання / Укл.: Мамонтова Е. В. – Одеса: 

ОНПУ, 2002. – 50 с.; Погорілий Д. Є. Практикум з по-літології: Навч. посібник для 

студ. вищих навч. закладів. – Х., 2003. – 216 с.
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* У кожній посилці тесту має утверджуватися щось одне. До невда-

лих слід віднести таке, наприклад утвердження: партії, суспільні рухи 

та нації — політичні інститути. Відповідь «так» тут припускає згоду зо 

всіма перерахованими поняттями, «ні» — незгоду.

* У висловлюваннях не повинно бути натяку на правильну відпо-

відь або неправильну.

* Треба йти від загального до часткового і від легкого до більш 

складного (Я. А. Коменський).

* Запитання в тестах, а також варіанти відповідей (посилання, 

тезауруси) мають бути сформульовані таким чином, щоб найбільшою 

мірою сприяти засвоєнню базових знань з дисципліни. Вони мають 

нести інформацію про предмет та об єкт дослідження, подаючи їх в 

різних аспектах, повинні повною мірою «працювати» на досягнення 

поставленої мети.

IV етап. Встановлення валідності (надійності) тестів як інстру-
менту виявлення якості знань та встановлення ступеня відповідності 

програмних положень змісту тестів здійснюватиме експертна комі-

сія з компетентних викладачів. Зміст тестів вказує на професійність 

викладача. Може трапитися так, що в тестах не представлені питання 

з важливих розділів навчальної програми або питання невдало сфор-

мульовані. У такому випадку довіряти результатам тестів не можна, 

оскільки зміст тестів недостатньо відповідає меті дослідження.

V етап. Оцінка знань студентів. Існують різні методики оцінювання 

знань при тестуванні. Базуючись на особистому досвіду проведення 

тестувань для модульно-рейтингового контролю, можна запропону-

вати досить простий та зручний метод контролю та оцінки знань з 

дисципліни «Політологія». Він орієнтований на трибальну шкалу, від-

повідно правильні відповіді на тестові завдання першого рівня оціню-

ються в 1 бал, другого — 2 бали, третього — 3 бали. Тести четвертого 

рівня не включаються до загального тестування при модульно-рейтин-

говому контролі. Кожний варіант тестів містить 15 тестових завдань, 

по 5 тестових завдань першого, другого та третього рівнів. Час, від-

ведений для відповідей на тестові завдання, дорівнює 45 хв. Загальна 

кількість балів, які може набрати студент на тестуванні — 30 балів. 

Таким чином, тільки за рахунок тестувань під час двох модульно-рей-

тингових контролів студенти мають можливість набрати 60 балів.

VI етап. Удосконалення тестів є звичайним і необхідним процесом 

після їхнього застосування. Інколи трапляється, що аналізуючи про-
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ведене тестування і підводячи певні підсумки викладачі змінюють 

запитання в тестах або навіть їх прибирають. У пориваннях до доско-

налості немає перешкод. Навички зі складання тестів з’являються 

тоді, коли є певний досвід з цієї роботи. Як зазначав батько сучасної 

педагогіки Я. А. Коменський, кожний настільки перевершує інших, 

наскільки він більше інших вправлявся. У цьому сенсі виправданим є 

проведення повторних тестувань студентів з метою більш глибокого 

засвоювання інформації.

Таким чином, тестування — важлива та необхідна форма регу-

лювання процесом накопичення знань, їх контролю та оцінювання. 

Однак завданням інформування студентів не може обмежитись 

виховний процес. Закріпити отриману інформацію в свідомості особи 

можна лише в разі широкого застосування своєрідного тренінгу — чи 

то у формах прямої участі студентів у політичних процесах, що від-

буваються, чи то у формі диспутів, дискусій як у навчальний, так і в 

позанавчальний час.
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