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А.І. Федорова. Тестова перевірка знань студентів: плюси та мінуси (на прикладі 

«Всесвітньої історії»). В статті аналізуються як позитивні моменти введення тестової 
системи перевірки знань, так і її недоліки; наведені приклади тестової перевірки знань 
студентів з дисципліни «Всесвітня історія». 

 
А.И. Федорова. Тестовая проверка знаний студентов: плюсы и минусы (на 

примере «Всемирной истории»). В статье анализируются как положительные 
моменты введения тестовой системы проверки знаний, так и ее недостатки; приведены 
примеры тестовой проверки знаний студентов по дисциплине «Всемирная история». 

 
A.I. Fedorova. Test test students' knowledge: the pros and cons (for example, "World 

History"). The article examines how the introduction of positive aspects of the test system 
validation of knowledge, and its shortcomings; examples of test check of students' knowledge on 
the subject "World History". 

 
 
Однією з головних умов Євроосвітньої інтеграції є забезпечення якості 

навчання. Вища навчальна школа має давати студентам ґрунтовні знання 
основ науки, навички та вміння застосовувати їх на практиці та в 
подальшому житті. Задля вирішення цього соціального завдання необхідно 
вдосконалювати форми, методи та засоби навчання. 

Значну роль у підготовці якісних спеціалістів відіграє перевірка знань 
та вмінь, яка в сучасних умовах передбачається у тестовій формі. 

Головна функція перевірки – це контролююча функція: контролює 
знання та вміння студентів, визначає досягнення студентами базового рівня 
підготовки, оволодіння обов’язковим мінімумом змісту дисципліни.  

Щодо визначень поняття «тест», то їх безліч. Найбільш прийнятним для 
нас є наступне: тест – це завдання стандартної форми, що має за мету 
визначити рівень засвоєння знань, розумового розвитку, спеціальних 
можливостей та інших якостей особистості людини. 

Безпосередньо педагогічний тест трактується В.Аванесовим як 
сукупність завдань рівномірно зростаючої складності, певного змісту та 
специфічної форми, що дозволяє якісно та ефективно оцінити структуру та 
виміряти рівень знань, вмінь та навичок тих, хто навчається. Перш за все 
педагог має звертати увагу на такі складові як повнота (наявність повного 
ланцюга системи знань); систематичність (упорядкованість і стрункість); 
науковість (глибоке засвоєння наукових понять, термінів тощо); міцність 
(можливість довгострокового зберігання в пам’яті накопиченої системи 
знань).  
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Тестова форма контролю має як свої переваги, так і недоліки. 
У чому основні переваги перевірки знань за тестами?  
1. Всебічність, яка є в тому, що педагогічний тест може охопити всі 

розділи навчальної програми, забезпечити повну перевірку знань студентів. 
Пригадаємо, що при усному іспиті ми давали в кращому випадку три питання 
з курсу, в такій ситуації не можна було перевірити повноту оволодіння 
дисципліною.  

2. Об’єктивність тестового контролю, що виключає суб’єктивні (часом 
помилкові) оціночні судження та висновки викладача, що ґрунтуються на 
недостатньому вивченні рівня підготовки студентів або упередженому 
відношенні до деяких з них. Отримана оцінка не залежить від того, хто 
проводить тестування. 

3. Єдність вимог до усіх, хто складає тестування, незалежно від їх 
попередніх навчальних досягнень.  

4. Висока змістовна валідність тестового контролю, що показує цінність 
завдань.  

5. Ефективність педагогічного тесту, що дозволяє проводити контроль за 
короткий термін і швидко обробити отримані результати. Врешті-решт, при 
відпрацьованій технології можна довести справу до автоматизованої 
перевірки, що забезпечить максимально можливу її об'єктивність. Але для 
умов нашого навчального закладу це, на мій погляд, ще досить примарна 
перспектива, оскільки відсутня необхідна матеріальна база, перш за все, 
відповідно обладнані комп’ютерні класи в достатній кількості. 

6. Тестова перевірка дозволяє швидко встановити зворотній зв’язок зі 
студентами та визначити результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу 
на прогалинах в знаннях та внести в них корективи.  

Адже викладач не повинен бути байдужим до того, як матеріал, який він 
подав на лекціях, і теми, що були розглянуті на семінарських заняттях 
відклалися у пам’яті студентів. Викладача має цікавити не лише процес 
проведення контролю, а й перевірка власного досвіду і спроможність 
ефективно впливати на формування знань, вмінь, навичок, а також розвиток 
творчих здібностей студентів. Тому контроль знань – це ще й можливість 
удосконалювати форми, методи і засоби педагогічної майстерності. 

Які ж недоліки використання тестів для перевірки засвоєння учбового 
матеріалу? 

1. З одного боку, тестова форма дає можливість, для викладача, 
більш швидкої перевірки знань, а, з іншого боку, ми програємо в культурі 
мови (письмової або усної), яку за допомогою тестів не перевіриш. Особливо 
нагально ця проблема стоїть перед гуманітаріями, які, в своїй більшості, 
перестають логічно мислити, не вміють висловлювати свої думки тощо. 

2. Відсутність ґрунтовності, адже традиційна перевірка дозволяла 
набагато глибше "копнути" студента. 

3. Не враховуються індивідуальні особливості кожного студента - 
особливості психічного розвитку, темпераменту, типу нервової діяльності 
тощо. Адже люди за своєю природою різні: одні потребують чіткої, інколи 
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навіть покрокової інструкції з боку викладача, інші – віддають перевагу 
самостійному навчанню, не визнають опіки; дехто дуже швидко сприймає 
матеріал і видає його, іншому ж треба ретельно подумати, вникнути в 
питання, щоб сформулювати свої думки. З цього приводу при усному іспиті 
викладач міг «наштовхнути» студента на правильну відповідь, дати якусь 
підказку (і якщо студент дійсно вчив, але розгубився в екстремальній 
ситуації, якою є іспит, він давав згодом правильну відповідь). Зараз деякі 
студенти вказують, що тести інколи заплутують. Адже коли ми подаємо 
декілька варіантів відповідей, студенту необхідно ретельно вчитуватися в 
них. Буває так, що  навіть одне-єдине слово має вагоме значення, змінює весь 
смисл речення, а студенти цього не помітили. 

4.  При тестовій формі контролю ми стикаємося ще з таким явищем, 
коли студенти при відсутності знань та належної підготовки досить влучно 
«вгадують» правильні відповіді, особливо це стосується завдань першого 
рівня. І самі студенти, відзначаючи особливості тестової форми оцінки знань, 
в першу чергу зазначають, що і при незнанні дисципліни, при відсутності 
належної підготовки є можливість «викрутитися», вгадавши відповідь. 

Наведемо приклад тестових завдань, які автор використовує для 
перевірки знань студентів з дисципліни «Всесвітня історія», що викладається 
на гуманітарному факультеті для студентів-першокурсників. Завдання 
тестового контролю поділяються на три рівні. 

Питання першого рівня це, як правило, закриті тести, тести на 
розрізнення. Вони передбачають вибір студентом із декількох 
альтернативних варіантів одного правильного. Основна перевага такого роду 
тестів – швидкість, а недолік – відповіді навмання. 

Приклади:  
1. Карл Великий отримав титул «імператора римлян»: 
а) 768 р.;   б) 800 р.;  в) 813 р. 
Правильна відповідь: б. 
2. Назвіть країну, в якій вперше почався реформаційний рух: 
а)  Франція;   б) Англія;  в) Німеччина. 
Правильна відповідь: в. 
Питання другого рівня більш різнопланові. Розглянемо деякі з них. 
Це тести на відповідність, в яких пропонується зіставити одне з одним 

визначені позиції, поняття, явища, події, дати тощо: 
Приклад: Співвіднесіть автора з його роботою: 
а) Е.Роттердамський 1) 95 тез 
б) М.Лютер   2) Напучення в християнській вірі 
в) У.Цвінглі   3)67 статей 
г) Ж.Кальвін   4) Скарга світу 
Правильна відповідь: а4, б1, в3, г2. 
Студентам у другому рівні, пропонуються як закриті, так і відкриті 

тести, наприклад, тести на доповнення. 
Приклади: 
1. Вставте пропуски у тексті: 
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Отримавши ультиматум, сербський уряд в першу чергу звернувся за 
допомогою до________ (якої країни?), яка розпочала мобілізацію своїх 
збройних сил. У відповідь Німеччина _____ р. (вказати повну дату – число, 
місяць, рік) оголосила їй війну. 

Правильна відповідь: Росії, 1 серпня 1914 р. 
2. Допишіть речення: «Назву «дивна війна» отримали події 1939-
1940 рр. на ____________ фронті». 
Правильна відповідь: Західному. 
Використовуються також тести на хронологічну послідовність, де 

студенти мають визначити, яка подія за якою відбувалася. Практика показує, 
що такі завдання викликають складнощі у студентів, що пов’язано, на мою 
думку, з невмінням логічно, масштабно мислити. 

Приклад:  Поставте події в хронологічній послідовності: 
а) реформи Солона;  
б) правління Пісістрата;  
в) створення Першого Афінського морського союзу; 
г) реформи Клісфена 
Правильна відповідь: а,б,г,в 
Труднощі викликають і завдання, де необхідно знайти та виправити 

помилки в тексті. Це пов’язано, вірогідно, з невмінням критично мислити. 
Приклад: Виправте помилки у тексті: «Ілоти жили по селах, мали свої 

знаряддя праці, худобу, могли вивчати військову справу. Ілоти не мали права 
мати власну сім’ю, не  було у них і ніяких політичних прав. Для боротьби зі 
спартіатами, які їх експлуатували, вони щорічно влаштовували криптії». 

Правильна відповідь: ілоти не мали права вивчати військову справу; 
ілоти могли мати сім’ї; криптії влаштовували спартіати проти ілотів. 

Ще один з видів завдань, що пропонується студентам, це впізнання 
історичної особи за рядом ознак.  

Приклад: Про кого йдеться в тексті: «Стояв на чолі діакріїв. 
Здійснивши переворот, став тираном. Продовжив реформи, розпочаті 
Солоном. Під час його правління Афіни переживали економічне та культурне 
піднесення». 

Відповідь: Пісістрат. 
Завдання третього рівня не містять жодної підказки. Ці завдання 

допомагають більш глибоко оцінити знання студентів: побачити їх вміння 
логічно мислити, міркувати та формулювати, висловлювати власні думки, 
аналізувати ті чи інші події, роботи висновки тощо. 

На цьому рівні пропонується дати визначення будь-якому поняттю чи 
терміну. 

Приклад: Розкрийте поняття «контрибуція». 
Відповідь: контрибуція – це примусова післявоєнна виплата, що 

робиться переможеною країною на користь країни-переможиці. 
Також дається відкрите проблемне завдання, над яким студенти мають 

поміркувати. За допомогою такого роду завдань можна перевірити саме 
творчі здібності студента, його вміння мислити тощо. 



 80

Приклад: Дайте оцінку договорам Версальської системи. 
Відповідь: студенти мають, насамперед, визначити, що договори були 

суперечливими, з самого початку вони приховували в собі причини 
майбутніх конфліктів; вся провина за Першу світову війну лягала на 
переможені країни, які навіть не запросили на засідання, де вирішувалася їх 
доля. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що тестову 
систему перевірки знань не можна оцінювати однозначно, хоча для 
викладача процес перевірки знань став однозначно набагато легшим. При 
складанні тестів слід враховувати особливості тієї чи іншої дисципліни. Так, 
для гуманітарних дисциплін я не бачу можливості стовідсоткового переходу 
на автоматизовану перевірку знань. Комп’ютери можна використовувати 
лише для перевірки та оцінки рівня знань студентів за першими двома 
рівнями, а ось третій рівень – творчий, який, на мій погляд, є обов’язковим 
для гуманітаріїв, машина перевірити не може. Тому перевірку знань з 
гуманітарних дисциплін слід проводити в декілька етапів, комплексно (такий 
досвід, доречі, мається в інших ВНЗ). 
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