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Л.І.  Кривоцюк.  Тестова  форма  контролю  знань  студентів  з  дисципліни 
«Культурологія». Тестовий контроль знань з культурології дозволяє розширити можливості 
оцінки  не  тільки  рівня  отриманих  знань,  а  й   рівня  отриманих  навичок.  Ефективність 
тестового  контролю  значною  мірою  залежить  від  правильності  формулювання  питань  і 
однозначності  поставлених  завдань,  орієнтованих  на  перевірку  обов’язкового  мінімуму 
знань з культурології
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Л.И.  Кривоцюк.  Тестовая  форма  контроля  знаний  студентов  по  дисциплине 
«Культурология».  Тестовый  контроль  знаний  по  культурологии  позволяет  расширить 
возможности  оценки  не  только  уровня  полученных  знаний,  но  и  уровня  полученных 
навыков.  Эффективность  тестового  контроля  в  значительной  степени  зависит  от 
правильности  формулировки  вопросов  и  однозначности  поставленных  задач, 
ориентированных на проверку обязательного минимума знаний по культурологии. 
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Україна  здійснює  модернізацію  освітньої  діяльності  у  контексті 
європейської традиції,  працює над практичним втіленням вимог Болонського 
процесу,  опановує світовий досвід організації  вищої освіти,  зокрема систему 
організації навчального процесу та контролю знань студентів [1].

За  умов  кредитно-модульної  системи  організації  навчального  процесу 
контроль  знань  студентів  у  вузах  України  здійснюється  і  у  тестовій  формі. 
Робота  щодо  вдосконалення  процесу  проведення  модульного  контролю  у 
тестовій формі ведеться викладачами ОНПУ у відповідності до рекомендацій 
Г.А. Атанова, В.П. Беспалько, В.Д. Гогунського, Ю.К. Тодорцева та ін. [2 - 5].

Практика  викладання  у  вищій  школі  свідчить,  що  тестова  форма  як 
інструмент  оцінювання  знань,  має  значні  переваги  перед  традиційними 
формами  оцінювання  знань [6].  Тестовий  контроль  –  це  демократична, 
об’єктивна,  якісна  та досить  швидка форма контролю знань студентів.  Вона 
сприяє розвитку логічного мислення, точності, лаконічності викладення думок 
студентів,  створює  в  їх  середовищі  дух  здорової  конкуренції  з  навчання, 
впливає  на  розвиток  інтересу  та  підвищення  мотивації  до  нього, 
відповідальності,  що  дуже  важливо  для  виховання  молоді,  якій  завдяки 
входженню України до європейського інформаційного та освітнього простору 
надається можливість стати більш мобільною вже під час навчання.
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Тестування  суттєво  зменшує  психологічне  і  навіть  фізичне  напруження 
студентів  і  викладачів  під  час  контролю  знань  студентів.  Відомі  педагоги 
М. Пирогов,  К. Ушинський  свого  часу  піддавали  сумніву  «екзаменаційний 
напрям» як «офіційний звіт про знання», як контроль «миттєвих знань». Іспит, 
на  їх  глибоке  переконання,  це  значна  частина  часу,  яка  відбирається  від 
навчального  процесу,  а  підготовка  до  іспитів,  як  правило,  поспішна, 
безсистемна; іспити викликають «штучне збудження в учнів сил, напруги, що 
шкодить здоров'ю; відповіді на іспитах бувають випадковими і не можуть бути 
надійними показниками зусиль учителя й учня впродовж року».

Термін  «тестування»  означає  випробовування  з  метою  виявлення 
властивостей  об’єкта  дослідження,  яке  застосовується  поряд  з  певною 
методикою вимірювання й оцінкою результатів. Об’єм засвоєної інформації під 
час тестування визначається числом засвоєних елементів [3; с. 6]. З методичної 
точки зору, інтерес до тестової форми контролю знань студентів пов'язаний з 
можливостями  тестів  визначати  не  тільки  рівень  засвоєння  знань,  а  й 
перевіряти міру формування певних навичок, отриманих під час навчання [5 – 
7]. Цілком очевидно, що показники професійно складених тестів орієнтовані на 
визначення  рівня  опанування  студентами  ключових  понять,  тем  та  розділів 
навчальної  програми,  компетентності,  навичок  тощо,  а  не  на  констатацію 
наявності у студентів певної сукупності знань, частіше всього зазубрених.

Тест  у  перекладі  з  англійської  означає  «проба»,  «випробовування»;  це 
завдання стандартної форми, за допомогою яких проводяться визначення рівня 
розумового  розвитку,  здібностей  особи.  Враховуючи  те,  що  навчальна 
дисципліна  «культурологія»  - це  комплексна  гуманітарна  дисципліна,  яка 
сприяє  розвитку творчого потенціалу особистості  студента  шляхом розвитку 
образного мислення, то тестові форми контролю знань з цього курсу унікальні. 
Формалізувати,  уніфікувати  тести  для  перевірки  гуманітарних  знань  досить 
складно.  Однак  в  умовах  інформаційного  суспільства  майбутнє  методики 
викладання  у  вищій  школі  саме за  цією формою контролю знань.  Вона  дає 
можливість  автоматизованої  перевірки  тестів  [4,  7  –  9].  Зменшується  роль 
суб’єктивного фактору під час оцінювання знань студентів з усіх дисциплін, у 
тому  числі  й  культурології,  і  таким  чином  визначається  об’єктивний  стан 
засвоєння знань і навичок, які базою формування компетенцій [9]. 

Актуальність  розроблення  тестової  форми  контролю  знань  студентів  з 
дисципліни  «Культурологія»  пов’язана  також  з  тим,  що  в  умовах 
гуманітаризації сучасної системи освіти зростає роль культурологічних знань. 
Культурологія  є  свого  роду  «енциклопедією»  початкових  знань  з  історії  та 
теорії  культури,  мистецтва,  міфології,  філософського  осмислення  сучасних 
культурних  парадигм  тощо.  Вона  в  якійсь  мірі  доповнює  відсутність  у  нас 
класичної  освіти,  без  якої  уявити собі  світову,  і  в  першу чергу європейську 
культурну традицію, неможливо. 

Культурологічна  підготовка  має  підвищувати  рівень  культури  майбутніх 
фахівців,  готовити  молодь  орієнтуватися  у  сучасному  світі,  бачити  його  як 
сукупність культурних досягнень людської цивілізації. Відомо, що культурний 
аспект суспільного життя у третьому тисячолітті стає глобальною проблемою. 
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У Болонській  конвенції  (1999)  відзначається,  що «Європа  знань»  тепер  уже 
широко визнана як незамінний чинник соціального та гуманітарного розвитку, 
а  також  як  необхідний  компонент  об'єднання  та  збагачення  європейської 
людності  [1;  с.  136].  Це  обґрунтовує  включення  культурології  до  переліку 
обов’язкових навчальних дисциплін вищих навчальних закладів [10]. Вивчення 
культурології  сприяє  зниженню  технократизму,  наповненню  навчання  і 
виховання  студентів  гуманістичними  ідеями,  орієнтації  їх  на  людину  як 
самодостатню цінність,  здатну  до  діалогу  культур,  поваги,  толерантності  до 
традицій,  цінностей,  норм  культур  інших  країн  і  народів.  Культурологія 
становить основу культурного, духовного розвитку майбутнього фахівця. Вона 
покликана  забезпечити  не  тільки  переорієнтацію  навчання  на  задоволення 
гуманітарних потреб особистості,  а й створює необхідне культурне підґрунтя 
щодо засвоєння загальноосвітніх і спеціальних знань.

В основі курсу «Культурологія» лежать принципи інтеграції та системності, 
які  передбачають  об'єднання  гуманітарних  та  інженерних  знань.  Під  час 
вивчення  цього  курсу  розглядаються  питання  про  роль  і  значення  техніки, 
наукових  відкриттів  в  культурогенезі  людства,  різноманітні  аспекти 
проникнення  природничих  і  гуманітарних  знань,  відслідковується  історія 
винаходів  і  відкриттів  у  сфері  науки  і  техніки,  їх  вплив на  художні  стилі  і 
напрямки  культури  та  мистецтва.  Це  сприяє  розвитку  загальнокультурного, 
творчого потенціалу особи, становленню висококваліфікованого фахівця [11]. 

Тести  для  контролю  засвоєних  культурологічних  знань  студентів  мають 
свою  специфіку.  За  мірою  засвоєння  культурологічних  знань  і  розвитку 
відповідних навичок умовно їх можна поділити на три рівні.  Тести першого 
рівня перевірки засвоєння знань і навичок поділяються на тести розпізнавання, 
відмінності  (різниці)  і  класифікації.  Вони  пропонуються  студентам  для 
відтворення лекційного матеріалу та перевірки рівня його засвоєння. Такі тести 
одночасно включають і завдання і відповіді [4 – 6]. Студентові пропонується 
визначити їх відповідність і зробити вибір із декількох варіантів відповідей. 

В тесті  розпізнавання студенту задається питання,  яке вимагає  від нього 
альтернативної відповіді: «так» чи «ні»,  «є» чи «не є»,  «відноситься» чи «не 
відноситься». Одна з альтернатив виступає еталонною. В завданні обов’язково 
присутній об’єкт, про властивості якого студент має мати уявлення. Наприклад:
1)  Чи  є  культурологія  наукою  про  множинність  культур,  їх  унікальність, 
закономірності культурно-історичного процесу:

а) так; б) ні
2) Чи тотожні поняття «культура» і «цивілізація»:

а) так; б) ні
3) Чи притаманна культура тваринам:

а) так; б) ні
Більш складними тестами першого рівня вважаються тести на визначення 

відмінностей.  В  них  обов’язково  мають  бути присутні  так  звані  перешкоди. 
Вони ускладнюють вибір вірного рішення. Наприклад:
1) Яке з приведених понять вважається важливим механізмом культури:
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а) ідея; б) ідеал; в) ідентичність
2) Що в перекладі з латинської означає «культура»:

а) створення штучного середовища; 
б) спосіб оброблення землі;
в) правила поведінки у суспільстві;
г) інтелектуальні досягнення людства;
д) рівень освіченості і вихованості людини

3)  Назвіть  філософа,  який ввів поняття «вісь  часу»,  автора  культурологічної 
концепції, згідно якої людство має одне походження і єдиний шлях розвитку:

а)  Шпенглер;  б)  К.Ясперс;  в)  А.Тойнбі;  г)  М.Я.Данилевський; 
д) Аристотель.

4) Першого царя – засновника Риму, який був ви кормлений вовчицею, 
звали:

а) Нерон; б) Ромул; в) Каракола; г) Помпілій.
5) Римського бога, який відповідав за вхід і вихід, початок будь-якої дії, звали:

а) Мінерва; б) Янус; в) геній; д) пенати.
6) Як стародавні греки називали «верхнє місто», де зберігалися святині:

а) храм; б) акрополь; в) некрополь; д) кремль.
7) Хрещення Русі князем Володимиром відбулося:

а) в ІХ ст.; б) в Х ст.; в) в ХІ ст.; г) в ХІІ ст.
Для  діагностики  знань  студентів  з  культурології  можна  також 

використовувати тести-порівняння (класифікації), які також відносять до тестів 
першого рівня. В їх основі лежить багаторазове розпізнавання. Завдання такого 
тесту зводиться до пошуку студентом спільності  або відмінності  у відомому 
йому об’єкті, наприклад:

1) Співвіднесіть історичні епохи з характерними рисами культури:
- античність:             а) антропоцентризм
- середньовіччя:       б) світський індивідуалізм
- доба Відродження: в) синтез науки, мистецтва і ремесла

г) патріархальність
д) секуляризація життя
е) помпезність;
є) гуманізм
ж) волелюбність
з) культ здорового тіла
и) героїчна культура
і) прагматичність
ї) оптимізм
й) панування релігійного світосприйняття
к) релігія визначає розвиток культури
л) особливе цінування таких моральних чеснот, як
честь, совість, обов’язок, вірність

2) Співвіднесіть поняття з їх змістовною характеристикою:
- картина світу;            а) поняття, яке визначає стандарти діяльності 
                                     людей;

40



Матеріали науково-методичного семінару

- культурна норма;      б) конкретно-історична система уявлень про 
                                           світ та світосприйняття;
- традиції;                     в) стійкі, «інерційні» моменти в культурі.

3) Співвіднесіть названі дати подій з відповідними їм подіями:
- з ІІІ тисячоліття до н.е. до середини V ст. н.е. – культура середньовічної 
Європи;
- з V по ХV століття – час існування античної культури;
- кінець ХVI – ХVII століття – «перше українське Відродження».

4) Авторами яких з названих картин є Леонардо да Вінчі і Рафаель Санті:
 а) Джоконда;                                           б) фреска «Тайна вечеря»;
 в) «Сікстинська мадонна»;                    г) фреска «Афінська школа».
Тестами  другого  рівня  контролю  засвоєння  знань  і  навичок  студентів 

перевіряється  вміння  студентів  відтворити  за  пам’яттю,  без  зовнішнього 
підказування  засвоєну  інформацію  з  культурології.  Це  більш  складна 
діяльність, ніж відповіді на тести першого рівня, так як відповіді на питання 
відсутні у запропонованих завданнях. Найбільш простими тестами цього рівня 
є  тести-підставлення,  в  яких  пропущені  необхідні  слова,  фрази  або  інші 
елементи  тексту.  Вони  використовуються  для  перевірки  рівня  засвоєння 
студентами відповідної термінології. Наприклад,

1)  Завершіть  визначення  поняття  «культура»,  яке  пропонує Ю.Лотман: 
«Культура – це …»

2) Завершіть визначення поняття «античність»: Термін «античність» був 
запропонований  італійськими  гуманістами  епохи  Відродження  для 
визначення…

3) Постмодернізм – це течія в мистецтві, щоа виникла в кінці ХХ століття 
і  відкидає  намагання  модернізму  зберегти  незмінність  форми.  Для  неї 
характерні …

4) Масова культура – це культура масового суспільства, яка склалася в 
епоху індустріалізації і отримала подальший розвиток в епоху інформаційних 
технологій. Вона характеризується…

Більш складними тестами другого рівня є так звані «конструктивні» тести 
[2] [3; с. 158]. Вони не містять ніяких підказок студенту, як це мало місце у 
тесті-підставленні,  і  надають  йому  більшу  свободу  дій  для  відповіді  на 
поставлені питання. Наприклад:

1)  Встановіть  різницю між  поняттями  «цінності»  і  «норми»  культури. 
Проілюструйте це на прикладах.

2) Охарактеризуйте головні риси культури Стародавнього Сходу
3)  Докажіть,  що афоризм  Паскаля:  «Людина  є  тростина,  який  думає», 

відображає  протиріччя  між  здатністю  людського  розуму  у  ХVIІ  столітті 
зрозуміти світ і неможливістю людини впливати на перебіг подій

Тести  третього  рівня  складності  вимагають  від  студентів  евристичних 
здібностей.  Вони  орієнтують  студентів  на  продуктивну  діяльність,  яка  має 
відповідати  певному  рівню знань-навичок,  і  спрямовані  на  перевірку  знань, 
отриманих  під  час  вивчення  курсу  та  застосування  знань  у  практичній 
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діяльності  на  прикладі  конкретних  ситуацій.  Тестові  завдання  такого  рівня 
можуть бути наступним:

1)  Дайте  культурологічний  аналіз  уривку  з  книги  Аристотеля  «Велика 
етика».  Проаналізуйте  важливі  для  античної  культури  теми  досягнення 
етичного ідеалу, ролі моральних і правових норм у вихованні громадян полісу.

2)  Виконайте  культурологічний  аналіз  фрагменту  з  книги  Марко  Поло 
«Книга Марко Поло». Проаналізуйте парадигми середньовічної культури Індії. 

3) Проаналізуйте вірш «Карнавальна пісня» Лоренцо Медичі – правителя 
Флоренції,  мецената  мистецтв.  Які  світосприйняття,  цінності  людини  цього 
хронотопа згідно даного тексту періоду італійського Відродження.

Таким  чином,  тестовий  контроль  знань  з  культурології  дозволяє 
розширити  можливості  оцінки  не  тільки  рівня  отриманих  знань,  а  й  рівня 
отриманих  навичок.  Ефективність  тестового  контролю  значною  мірою 
залежить від правильності формулювання питань і однозначності поставлених 
завдань,  орієнтованих  на  перевірку  обов’язкового  мінімуму  знань  з 
культурології.
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