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ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
На матерiалi завдань з української лiтератури

Нинi тестування широко застосовують як метод
визначення рiвня навчальних досягнень учнiв з
рiзних шкiльних предметiв у процесi засвоєння їх,
пiд час складання ДПА i написання ЗНО. Отже, питання якостi педагогiчної тестової дiагностики
предметної компетентностi учнiв вельми актуальне.
У педагогiчнiй дiагностицi жоден iз методiв вимiрювання й оцiнювання учнiвських знань i вмiнь не є
iдеальним, унiверсальним i точним. Тим часом надзвичайно важливо забезпечити якнайбiльшу точнiсть i надiйнiсть результатiв, зробити процес оцiнювання максимально адекватним i об’єктивним.
На жаль, у шкiльнiй практицi побутує значна
кiлькiсть неправильних тестiв (псевдотестiв), створених некомпетентними авторами, що, на думку
одного з провiдних фахiвцiв у галузi педагогiчної
тестологiї Т.Лукiної, завдає лише шкоди педагогiчнiй дiагностицi, зокрема учневi – «тим, що результати його навчальної дiяльностi неправильно
оцiнюють i дають неправильнi рекомендацiї; педагоговi – тим, що створює iлюзiю його професiоналiзму у цiй сферi, привчає його до неправильних
дiй, отже, має негативний моральний вплив; громадськостi – тим, що в неї формується хибне уявлення про результативнiсть вiтчизняної системи
освiти та негативне ставлення до тестування взагалi як методу, зневiра в його можливостях» [9; 35].
За умови постiйного використання псевдотестiв
учнi звикають до них i не можуть упоратись iз завданнями ЗНО, в яких, на вiдмiну вiд неправильних
тестiв, усi варiанти вiдповiдей (дистрактори) є
правдоподiбними (вiрогiдними) i приблизно однаковими за обсягом. Це убезпечує вiд прямої пiдказки. Ось зразок такого завдання (з тесту для пiдготовки до ЗНО з української мови за 2007 р.):
Фразеологiчний зворот ужито в реченнi:
А Вiр до кiнця у власнi сподiвання.
Б Дивлюсь на синi обрiї землi з калинових небес моєї
долi.
В Його постiйною мрiєю було швидше вийти в люди.
Г Не звикай утертими стежками йти за другими
слiпо, як у дим [10; 26].

У наведеному завданнi правильною вiдповiддю є
варiант В – це речення мiстить фразеологiзм вийти
в люди. Водночас iншi варiанти вiдповiдей (дистрактори) також вiрогiднi. Саме з такими, правильними
тестами школярi мають працювати постiйно, пiд час
поточних тематичних контрольних робiт.
Мета цiєї статтi – розкрити поняттєвий апарат
тестової дiагностики; висвiтлити особливостi застосування методу тестування; з’ясувати технологiї
укладання тестових завдань (на прикладi української лiтератури); визначити алгоритм конструювання тесту для вимiрювання навчальних досягнень
учнiв з певної навчальної теми (шкiльний курс української лiтератури) i процедури оцiнювання їх.
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Поняття тест, тестування, вимiрювання,
оцiнювання належать до сфери тестологiї – «науки про створення i використання тестiв» [9; 34].
Тестування у педагогiцi – це метод i процес педагогiчного вимiрювання, що полягає в кiлькiсному вимiрюваннi рiвня (ступеня вияву) знань,
умiнь, навичок, здатностей, властивостей, якостей,
уявлень того, кого випробовують, з метою оцiнювання зазначеного. Засобом (iнструментом) вимiрювання в цьому процесi є тест.
Основнi принципи педагогiчних вимiрювань (за
В.Аванесовим): взаємозв’язок педагогiчних вимiрювань i цiлей освiти та навчання; об’єктивнiсть
вимiрювань; справедливiсть; науковiсть й ефективнiсть; систематичнiсть; гуманнiсть та етичнiсть [3].
Поняття тест у тестологiї має такi визначення:
 «сукупнiсть тестових завдань, дiбраних за
певними правилами для вимiрювання певної
якостi» [7; 16];
 «система завдань специфiчної форми, змiсту,
розташованих за зростанням складностi, яка дає
змогу вимiряти рiвень пiдготовки опитуваних i
оцiнити структуру їхнiх знань» [9; 36].
Загалом сучасне розумiння тесту пов’язане не з
набором завдань, а з професiйно укладеною, науково обAрунтованою, адаптованою i сертифiкованою
методикою розроблення i використання тестiв.
Правильний, науково виважений тест має бути
якiсним, тобто – валiдним, об’єктивним, надiйним,
точним. Термiн валiднiсть походить вiд англ.
«valid» – об8рунтований, дiйсний, придатний, той,
що має силу. Валiднiсть – це мiра, в якiй висновки за
результатами оцiнювання вiдповiднi, надiйнi, значущi й кориснi щодо цiлей оцiнювання [8]. Валiднiсть тесту показує, що певна методика вимiрює саме те, для чого вона створена, а не щось iнше.
Певний метод вважається об’єктивним, якщо
вiн мiнiмiзує вплив суб’єктивних чинникiв на
пiдсумки тестування [5]. Це значить, що одержанi
результати не залежать вiд способу вимiрювання їх
i властивостей тих, хто його проводить.
Надiйний метод вимiрювання забезпечує «насамперед повторюванiсть результатiв пiд час повторних вимiрювань» [7; 212].
Нинi в педагогiцi використовують рiзнi види
тестiв. Попри численнi варiанти класифiкацiй
тестiв за певними критерiями [1], [4], [6], [7], [8] загальновизнаної класифiкацiї їх дотепер немає.
Найчастiше в педагогiчних вимiрюваннях практикують дiагностичнi тести i тести навчальних досягнень [9]. Першi зорiєнтованi на виявлення
сильних i слабких якостей людини. Їх застосовують для дiагностики помилок, ускладнень та особливостей процесу засвоєння iнформацiї опитуваними. Другi є частиною дидактичних тестiв, поши-
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рених у системi освiти й у професiйному виборi [9; 36].
Їх будують залежно вiд обсягiв контролю знань: предметно-тематичнi тести поточного, рубiжного або
пiдсумкового, вхiдного контролю на вступних iспитах.
Розрiзняють також критерiйно-зорiєнтованi i нормо-орiєнтованi тести (нормативнi). Першi дають змогу оцiнити, наскiльки кожен учень досяг спрогнозованого рiвня знань i вмiнь, що визначенi як критерiй. При
цьому оцiнка кожного не залежить вiд результатiв
iнших учасникiв тестування. Нормативнi тести, на
вiдмiну вiд критерiйних, зорiєнтованi на статистичнi
норми, встановленi для певної сукупностi респондентiв. Вiдтак результати окремого учасника iнтерпретуються залежно вiд досягнень усiєї сукупностi опитуваних, так званого середнього показника норми.
Кожен тест складається з тестових завдань (ТЗ), що
вiдповiдають вимогам технологiчностi, форми, змiсту i
статистичним вимогам, а саме: певному рiвню складностi, достатнiй варiацiї тестових балiв i позитивнiй кореляцiї балiв завдання з балами за весь тест [4]. Пiд формою тестового завдання розумiють таке розташування
елементiв, яке найефективнiше забезпечує можливiсть
реалiзувати функцiю контролю або навчання [4]. Форма
ТЗ незмiнна, змiнюватися може лише змiстове наповнення завдання залежно вiд навчального предмета, навчальної теми. Форма ТЗ надає йому структурної цiлiсностi й зовнiшньої органiзованостi.
Основнi форми ТЗ:
 закритого типу з вибором правильної вiдповiдi
– однiєї чи кiлькох з-помiж запропонованих варiантiв;
 вiдкритого типу, що не мiстять готової вiдповiдi;
їх, на думку Т.Лукiної [9], потрiбно формулювати таким чином, щоб вiдповiдь була якомога лаконiчнiшою,
а отже, правомiрно розглядати як зазначену форму
завдань твiр-роздум, розлоге мiркування тощо. Якщо
застосовувати такi завдання, то для правильного
оцiнювання їх треба запропонувати чiткi критерiї;
 напiвзакритого чи напiввiдкритого типу – завдання на зразок «додайте…», «вставте…», «доповнiть…»;
 на встановлення вiдповiдностi мiж елементами
двох рiзних множин, що сприяють перевiрцi знань про
їхнi зв’язки;
 на вiдновлення правильної послiдовностi для того,
щоб екзаменований визначив правильний порядок
низки дiй, крокiв, операцiй, подiй, фаз процесу тощо.
Вибiр певної форми ТЗ залежить вiд мети тестування, навчального предмета, змiсту навчальної теми,
технiчних можливостей тощо.
Технологiя конструювання тестових завдань передбачає додержання низки правил.

! Кожне тестове завдання має оцiнювати досягнення важливої й iстотної освiтньої цiлi. Потрiбно уникати перевiрки незначущих або другорядних знань.

! Умова має мiстити чiтко сформульоване, зрозумiле, конкретне, без двозначностей у вiдповiдях завдання, сфокусоване на однiй проблемi.

! Оптимальна кiлькiсть варiантiв вiдповiдей у ТЗ –
5–8, окрiм завдань на встановлення вiдповiдностi
логiчних пар, правильної послiдовностi чи ранжування.

! Запропонованi вiдповiдi не повиннi мiстити
суб’єктивних суджень, оцiнок, суперечностей або

спiрних фактiв. Наприклад, запитання «Життєвий i
творчий шлях кого з українських митцiв ХХ столiття
вважають “трагедiєю великого таланту”?» сформульовано невдало, оскiльки передбачає суб’єктивну вiдповiдь. Вдалим є таке формулювання запитання: «Життєвий i творчий шлях кого з українських митцiв
ХХ столiття, за оцiнкою лiтературознавця Ю.Солод,
трактують як “трагедiю великого таланту”?».

! Варiанти вiдповiдей у ТЗ мають бути однорiдними й вiрогiдними.

! ТЗ мають бути незалежнi одне вiд одного: iнформацiя, що мiститься в одному ТЗ, не повинна давати
вiдповiдь на iнше ТЗ, i навпаки, незнання вiдповiдi на
перше ТЗ не може заважати екзаменованому вiдповiсти на наступне запитання.

! Неприпустимо використовувати алогiчнi дистрактори, що не вiдповiдають умовi ТЗ або не належать
до розглядуваного поняття (об’єкта).

! Не можна як правильний варiант брати фрази з
використанням абсолютних термiнiв «всi iз зазначеного вище», «нiчого iз названого вище», а також слова
«нiколи», «завжди», «тiльки», «iнколи», «ймовiрно».

! Умова по змозi має бути сформульована позитивно.

! Слiд уникати у формулюваннi умови пiдказок
типу:
 граматична невiдповiднiсть мiж умовою i варiантами вiдповiдей;
 повторення у правильнiй вiдповiдi слiв з умови;
 використання прикладiв з пiдручника чи лекцiї
як тестових завдань;
 найдовша правильна вiдповiдь;
 дистрактори, що виключають один одного.
ТЗ має перевiряти вiдповiдний рiвень засвоєння
знань, зокрема i вищi рiвнi когнiтивної сфери. З огляду на цю вимогу слiд використовувати завдання
рiзних рiвнiв складностi, аби перевiрити всi рiвнi засвоєння матерiалу. З цiєю метою пiд час укладання тесту використовують класифiкацiю рiвнiв пiзнавальної
сфери, що її запропонував Б.Блюм, оскiльки вона є
найбiльш унiверсальною.
Таксономiчний рiвень –
класифiкацiя за рiвнями сформованостi
Знання
Розумiння

Запам’ятовування понять, фактiв, принципiв, процесiв у рiзних предметних галузях
Розумiння змiсту вивченого матерiалу

Здатнiсть використати вивчений матерiал у
Застосування нових ситуацiях

Аналiз

Спроможнiсть роздiлити цiле на складники
(структурувати навчальний матерiал так,
щоб була зрозумiлою загальна органiзацiйна структура)

Синтез

Умiння поєднати частини знань задля отримання цiлого, що набуває нової якостi

Умiння визначити цiннiсть i придатнiсть
Оцiнювання певних засобiв для досягнення поставленої
мети; оцiнити здобутий результат

Завдання всiх рiвнiв мають бути представленi в
тестi пропорцiйно. Загалом на якiсть тесту iстотно
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впливає показник складностi: занадто високий або
занижений – спотворює результати вимiрювання,
отже, оцiнка є неадекватною [2], [8], [9]. Приблизно
встановити рiвень складностi тесту (не застосовуючи
спецiальних формул i розрахункiв) можна, з’ясувавши спiввiдношення в ньому кiлькостi завдань рiзних
рiвнiв за класифiкацiєю когнiтивної сфери. Оптимальнi спiввiдношення – 60 : 40; 65 : 35; 70 : 30 (де перше число ТЗ – вiдсоток нижчих рiвнiв пiзнавальної
дiяльностi – знань, розумiння i застосування, а друге

– кiлькiсть вищих рiвнiв – аналiзу, синтезу, оцiнювання).
Кожен тест повинен мiстити творче завдання.
Наприклад, у тестi пiсля опрацювання навчальної
теми «Лiтературнi казки» доречно запропонувати
учням написати стисле зв’язне висловлювання на
визначенi теми. Давати як творче завдання створити
власну казку недоцiльно з огляду на особливостi
творчого процесу: написати художнiй твiр за досить
короткий час для учнiв нереально.

Подаємо зразки завдань, спрямованi на дiагностування рiзних когнiтивних рiвнiв.
Рiвень знання фактiв
Виберiть прiзвище письменника, який сказав, що
Леся Українка – «чи не одинокий мужчина на всю Україну».
А М.Коцюбинський
Б М.Рильський
В Т.Шевченко
Г М.Зеров
D І.Франко

Рiвень розумiння
Хто є головним героєм поезiї Л.Костенко «Життя
iде i все без коректур…»?

В говорити слiд помiрковано
Г радити варто розумно
D жити потрiбно по совiстi

Для кожного ТЗ у процесi його апробацiї обчислюють середнє значення складностi i трудомiсткостi, щоб
визначити загальний час на виконання тесту.
Подаємо завдання закритого типу, у формулюваннi
варiантiв вiдповiдей до якого є низка помилок.
В образi Лукаша (за драмою-феєрiєю Лесi Українки «Лiсова пiсня») втiлено
А тiльки прекрасне, що може мати вияв у людини
Б тiльки потворне, на що здатна людина
В вiн є звичайною людиною, якiй притаманне прекрасне i яка водночас у певних ситуацiях може поводити себе аморально
Г як прекрасне, так i потворне в людинi
D усi попереднi вiдповiдi правильнi

А закохана
Б авторське «Я»
В маркiза Помпадур
Г час
D Україна

Рiвень застосування
Вiршовий розмiр поезiї І.Римарука
А те, що живий, – серед ночi засвiдчує страх.
Розбитий, мов пам’ятник, бачиш у снах однооких:
останнє кохання тремтить на пiдземних вiтрах,
i вiршi останнi стоять – як форелi в потоках.
А ямб
Б хорей
В дактиль
Г амфiбрахiй
D анапест

Рiвень аналiзу
Рожевоквiтна неопалима купина у легендi про неї
символiзує
А походження нашої держави
Б незнищеннiсть Вiтчизни i народу
В традицiйнiсть вiрувань українцiв
Г потребу захисту рiдної держави
D процвiтання рiдного краю

Рiвень синтезу
Що спiльного мiж твором В.Барки «Жовтий
князь» i п’єсою М.Кулiша «97»?
А тема страшного голоду
Б засудження радянської влади
В у творах дiють тi ж самi персонажi
Г обидва твори написанi в емiграцiї
D твори однаковi за жанром

Рiвень оцiнювання
Головна думка народної казки «Про правду i кривду» –
А чинити варто обдумано
Б дiяти необхiдно рiшуче

П о м и л к и: використано абсолютний термiн
«тiльки»; допущено граматичну неузгодженiсть
варiанта В з iншими позицiями; наявнi вiдповiдi рiзної
довжини i структури; вжито фразу «усi попереднi
вiдповiдi правильнi».
Аби скласти правильний тест iз певної навчальної
теми, потрiбно додержувати алгоритму його конструювання як тесту для вимiрювання навчальних досягнень:
1. Визначити мету тестування.
2. Обрати вид тесту.
3. Проаналiзувати змiст навчальної теми, установити обсяг матерiалу для засвоєння i визначити компетенцiї, якi мають бути сформованi або вдосконаленi,
визначити домени.
У предметному тестi визначення домену – це кiнцевий результат вивчення теми, роздiлу, предмета,
вiдповiднiсть засвоєння етапу навчальної програми i
висновки на основi здобутих результатiв [8] (те, що є
доконечним для перевiрки i розкриває рiвень засвоєння учнем певної теми). Зокрема пiд час вивчення теми «Лiтературнi казки» для перевiрки рiвня навчальних досягнень учнiв варто використати такi домени:
 знання, розумiння i застосування ключових понять теми – лiтературна казка, мова автора, мова
персонажiв, портрет, прозова мова, вiршована мова,
рима, строфа; визначення художнiх засобiв у творi,
з’ясування їхньої ролi;
 знання авторiв, назв їхнiх творiв;
 знання змiсту казок, розумiння його; аналiз
творiв;
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СЛОВО

Синтез

5

1

1

2

Оцiнювання

Аналiз

Знання, розумiння i застосування ключових понять теми – лiтературна казка, мова автора, мова персонажiв, портрет, прозова
мова, вiршована мова, рима, строфа; визначення художнiх засобiв
у творi, з’ясування їхньої ролi

Застосування

Домени

Розумiння

Рiвнi

Знання

 знання персонажiв, характеристика їх; з’ясування їхнього значення;
 знання й розумiння провiдної думки вивчених
творiв, умiння визначити її;
 знання послiдовностi розгортання подiй у казцi,
складання плану твору;
 здатнiсть висловити власне бачення.
4. Визначити структуру тесту i стратегiю розташування завдань, тобто створити матрицю тесту. Матриця тесту – «це структура органiзацiї, а також певний
обсяг освiтнього домену (знань, умiнь, навичок, якостей, цiнностей), винесених для оцiнювання» [8; 87].
Орiєнтовний зразок матрицi (з урахуванням визначених доменiв):
Матриця тесту за навчальною темою
«Лiтературнi казки»

1

Знання персонажiв, характери- 3
стика їх; з’ясування їхнього значення

2

А «Для дiтей казка – забавка, а для мудрого – загадка. Треба її розгадати».
Б «Ми – добрi й не пам’ятаємо лихого.
А тепер я допоможу тобi вийти з лiсу.
Не бiйся нiчого й iди за мною!»
В «Що ви собi думаєте! Досi ходив по
селах, а завтра в бiлий день пiду до
мiста i просто з базару курку вкраду».
Г «Хай iз нами день при днi плачуть всi
в країнi дiти, бо смiятись i радiти у
моєму царствi – нi!»

3
1

Знання й розумiння провiдної
думки вивчених творiв, умiння
визначити її

1

Знання послiдовностi розгортання подiй у казцi, складання
плану твору

А Нудота
Б Доля
В звiр Гостромисл
Г коза Лиска

1

8

2

5

3

1 Океанський
цар
2 Лис Микита
3 Мудрий брат
4 Хуха-Моховинка
5 Цар Плаксiй

1
2
3
4
5

«Цар Плаксiй та Лоскотон»
«Лис Микита»
«Близнята»
«Хуха-Моховинка»
«Потерчата»

4. Установiть вiдповiднiсть мiж авторами i назвами
лiтературних казок.

1
5

1 «Цар Плаксiй та
Лоскотон»
2 «Лис Микита»
3 «Близнята»
4 «Хуха-Моховинка»
5 «Гуси-лебедi»

3. Увiдповiднiть персонажiв iз назвами лiтературних казок, у яких вони виступають дiйовими особами.

2

Здатнiсть висловити власне бачення
Загальна кiлькiсть

А «Але що ж робити? Наважився, то треба кiнчати, що почав. Посидiвши годин зо двi в бур’янi пiд плотом, вiн
звик до гамору. Позбувшися першого
страху та роздивившись потроху, <...>
набрався вiдваги, розбiгся й одним духом скочив через плiт на вулицю».
Б «Тi, що живуть у лiсi, звуться лiсовими; тi, що по проваллях та скелях, –
печерницями; тi, що понад рiчками
та озерами, – очеретянками; тi, що у
високiй травi та бур’янах, – бур’янками. Бувають ще: степовички, байрачнi, леваднi».
В «Недоступним став для всiх голосний та щирий смiх. Тож вiд радостi
стрибайте! Тож вiд радостi ридайте!
Ми тепер встановим скрiзь вiковiчне
царство слiз!»
Г «Люди приходили до палати i не могли надивуватися з такого чуда. Цiлий
день стояла юрба – оглядали будiвлю
i весело реготали. Тут все було дивовижно кумедне, смiшливе…»

2. Установiть вiдповiднiсть мiж реплiками i персонажами з лiтературних казок, яким вони належать.

Знання авторiв, назв їхнiх творiв 1
Знання змiсту казок, розумiння 1
його; аналiз творiв

Завдання на встановлення вiдповiдностi
1. Увiдповiднiть цитати з казок з їхнiми назвами.

3

5. Обрати специфiкацiю тесту, його обсяг i спрогнозувати час на його виконання. Оптимальна
кiлькiсть ТЗ – 30–60. (Зважаючи на категорiю тестованих – п’ятикласники – i на те, що одним iз ТЗ є творче завдання, у цьому тестi має бути 24–32 завдання.)
6. Скласти тестовi завдання.
7. Поєднати ТЗ у тест i ранжувати їх вiдповiдно до
обраної стратегiї розташування.
8. Проаналiзувати тест у цiлому щодо змiсту й
рiвня складностi.
9. Провести попередню апробацiю i скорегувати в
разi потреби.
Пропонуємо укладений за розробленою матрицею
тест за навчальною темою «Лiтературнi казки».

А
Б
В
Г

Іван Франко
Василь Симоненко
Василь Королiв-Старий
Іван Липа

1
2
3
4
5

«Цар Плаксiй та Лоскотон»
«Фарбований Лис»
«Бiда навчить»
«Близнята»
«Хуха-Моховинка»

5. Увiдповiднiть описи персонажiв лiтературних
казок i їхнi iмена.
А «Мав вiн вдачу теплу й щиру, ще й
лукавинку в очах. Лоскотливi мав
вiн вуса i м’якенькi, наче пух».
Б «Глибоко в його душi була закладена
допитливiсть. Вiн хотiв знати все на
свiтi, усе зрозумiти…»
В «Була вона й сама така пухка, як мох.
Мала довгу вовничку, що, мов пушком, вкривала все її тiльце».
Г «Голова його, мов бочка, очi – нiби кавуни <…> любив, як плачуть дiти, бо
любив їх сльози пити».
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1 Хуха-Моховинка
2 Лоскотон
3 Лис Микита
4 Мудрий брат
5 Плаксiй

ДИВО
Завдання на вiдновлення послiдовностi
6. Розмiстiть у правильному порядку подiї лiтературної казки «Цар Плаксiй та Лоскотон».
А смерть вiд смiху царя Плаксiя
Б життя в царствi Плаксiя у плачi i сльозах
В поява Лоскотона на царському весiллi
Г весiлля в царському палацi
D звiльнення веселого Лоскотона
Д утеча Плаксунiв i царiвен за кордон
Е щасливе життя країни
Є арешт дядька Лоскотона

В радостi, щиростi, задоволення, щастя
Г подиву, розчарування, гнiву, обурення
D збентеження, нiяковостi, сорому, осуду

15. Що є спiльного мiж народною i лiтературною
казками?

Завдання з короткою вiдповiддю («Так» або «Нi»)
7. Чи правильне подане визначення поняття лiтературний портрет?

А визначене мiсце дiї: персонажi дiють у подiбних
життєвих ситуацiях
Б твiр може бути написаний як прозовою мовою, так
i вiршованою
В у характерах персонажiв поєднано позитивнi й негативнi риси
Г твiр має традицiйний зачин i традицiйну кiнцiвку,
повторюванi подiї
D твiр про незвичнi, iнодi фантастичнi подiї, явища,
вигаданих осiб

Зображення у лiтературному творi зовнiшностi персонажа, його вчинкiв, розкриття думок i почуттiв.

16. Що насправдi стало причиною Микитиного лиха (за казкою «Фарбований Лис»)?

8. В описi Лоскотона «…i носив з собою смiх в пальцях лагiдних своїх» видiлене слово є порiвнянням.
9. Чи правильне подане визначення поняття прозова мова?

А неможливiсть перейти вулицю в мiстi
Б його страшенне почуття гордостi
В зустрiч iз псами перед базаром
Г довге сидiння у дiжцi з фарбою
D перетворення його на страшного звiра

Це неритмiчна мова, близька за своїм звучанням до розмовної.

17. У казцi «Хуха-Моховинка» зло втiлене в образi
А лiсника
Б Суковика
В старого дiда
Г Моховинки
D дiвчинки

Завдання з вибором однiєї правильної вiдповiдi
10. Якi рядки з казки «Фарбований Лис» є мовою
автора?

А «Слухайте, любi мої, i радiйте! Сьогоднi рано святий Миколай вилiпив мене з небесної глини, придивiться, яка вона блакитна!»
Б «Он там… Он там… Он там… Ой, та й страшне ж! Ой,
та й люте ж!»
В «Гей, та це не погано, що вони мене так бояться. На
цьому можна добре виграти. Стiйте, лишень, я вам
покажу».
Г «Побачимо або й не побачимо. Там собаки зграями
по вулицях бiгають. То хiба вже ти обернешся в
блоху, щоб тебе не побачили i не роздерли».
D «Жили собi звiрi пiд новим царем зовсiм так, як i без
нього: хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не
зловив, той був голодний».

18. Яка основна думка твору «Цар Плаксiй та Лоскотон»?
А у життi багато важкого i складного
Б потрiбно бути життєрадiсним, вiрити в успiх
В не завжди в життi перемагає добро
Г важливо, яке враження ми справляємо на iнших
D варто жити у веселощах i мандрах

19. Чого насамперед навчає казка «Фарбований
Лис»?

А перш нiж щось сказати, добре обмiркуй
Б став перед собою завдання, якi зможеш виконати
В матимеш неприємностi, якщо обманюватимеш
iнших
Г будь кмiтливим i спритним, як головний герой твору
D поводь себе просто i природно в будь-якiй ситуацiї

11. Що є спiльного мiж прозовою мовою i вiршованою?
А ними можна писати казки
Б близькiсть до пiсенностi, мелодiйностi
В ритмiчнiсть, в основi якої – ритм
Г спiвзвучне закiнчення речень
D однаковий темп читання тексту

20. Головним персонажем казки «Близнята» є

12. У казцi «Близнята» сусiднiй цар захопив країну,
оскiльки її жителi
А весь час розмовляли й нiчого не робили
Б не мали власної армiї, щоб захиститись
В були недружнiми, ворогували мiж собою
Г увесь час були сумними i нiчого не помiчали
D жили безтурботно i не дбали про свою державу

13. Що є спiльного в образах Потерчат i Хухи-Моховинки?
А добре ставлення до людей
Б почуття гумору
В зовнiшнiсть
Г любов до рiдної домiвки
D умiння пристосовуватися до рiзних умов iснування

14. З якою iнтонацiєю потрiбно читати кiнцiвку казки «Фарбований Лис»?
«Та це ж Лис! Простiсiнький фарбований Лис! Ще й паскудною олiйною фарбою фарбований. Тьху! А ми собi думали,
що вiн не знати хто такий! Ах ти, брехун! Ах ти, обманщик!»
А смутку, суму, журби, гiркоти
Б поваги, пошани, захоплення, поклонiння

А чужинецький цар
Б Доля
В ворони
Г Мудрий брат
D старий дiд

21. Який висновок iз казки «Хуха-Моховинка» є
найважливiшим?
А важко втрачати свою батькiвщину
Б треба вмiти вибачати зло
В варто захищати iнших
Г потрiбно допомагати iншим
D треба бути розважливим

22. В описi стану Лиса Микити «Наш Микита закрутився, мов муха в окропi: що робити?» видiленi слова є
А порiвнянням
Б мовою персонажа
В епiтетом
Г звертанням
D персонiфiкацiєю

23. В образi-персонажi Моховинки втiлено все,
окрiм
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А лагiдностi
Б доброти
В порядностi
Г вдячностi
D лицемiрства

СЛОВО
24. Характеристику лiтературного персонажа може
становити все, окрiм



Для завдань з вибором вiдповiдi «Так»/ «Нi»:
№ ТЗ

А мови персонажа
Б портрета
В обставин
Г учинкiв
D опису подiй



Для завдань з вибором одного варiанта вiдповiдi:
Лiтера, що позначає
правильний варiант

№ ТЗ

25. Звiльнити свiй народ i рiдну країну вiд загарбникiв меншому братовi (за казкою «Близнята») допомогло все зазначене нижче, окрiм одного
А мудростi
Б безтурботностi
В допомоги iнших
Г наполегливостi
D упевненостi

26. Творче завдання.
Напишiть стисле зв’язне висловлювання на одну з
тем:






№ ТЗ
А
Б
В
Г


1

2

3

4

5

Для завдань на вiдновлення послiдовностi:
№ ТЗ Варiанти вiдповiдей
1
А
2
Б
3
В
4
Г
5
D
6
Д
7
Е
8
Є

Ключ
3

1

2

4

5

А 2

А 3

А 1

А 2

А 2

Б

4

Б

4

Б

3

Б

1

Б

4

В

1

В

2

В

2

В

5

В

1

Г

3

Г

5

Г

4

Г

4

Г

5

6

«Моя улюблена лiтературна казка». (У висловлюваннi
дайте вiдповiдi на запитання: чому обрана вами казка
сподобалася найбiльше? Чого вона вас навчила? Над
чим спонукала замислитись?)
«Мiй улюблений герой лiтературних казок». (Пояснiть, чому саме цей казковий персонаж викликає у вас
захоплення чи симпатiю. Укажiть, чого вас навчила поведiнка цього персонажа, якi висновки ви зробили.)
«Казка – вигадка, та навчає, як на свiтi жити». (Висловте свої мiркування про значення казок у нашому
життi. Чого вони нас навчають?)

Рiвень складностi тесту: 16 : 10 (16 ТЗ нижчих рiвнiв когнiтивної сфери i 10 – вищих).
Стисла сертифiкацiя («iнформацiя про цiлi, завдання, план i структуру тесту, зазначенi основнi вимоги до правил проведення тестування, оброблення результатiв тестування та iнтерпретацiї їх» [9; 33]) представленого тесту: тест навчальних досягнень для
пiдсумкового (тематичного) оцiнювання навчальних
досягнень учнiв, що складається з 26 ТЗ: 22 ТЗ закритого типу, 4 вiдкритого типу; з них 5 завдань на встановлення вiдповiдностi, 1 – на вiдновлення послiдовностi, 3 – з вiдповiддю «Так» / «Нi», 16 – з вибором
однiєї правильної вiдповiдi, 1 – творче.
Кожен тест неодмiнно мiстить бланк вiдповiдей
(його заповнюють опитуванi), ключ (таблицю правильних вiдповiдей) i таблицю критерiїв оцiнювання.
Подаємо бланки вiдповiдей для наведених типiв завдань.
 Для завдань на встановлення вiдповiдностi:

Так / Нi

1

Б

2

З

3 Д

7

Нi

12

А

17

В

22

А

4

Е

8

Нi

13

Г

18

Б

23

В

5

Г

9

Так

14

Г

19

В

24

В

6 А

10

В

15

Г

20

Г

25

В

7

11

А

16

Б

21

Б

Є

8 Ж

Таблиця критерiїв оцiнювання
1

4

6

3

11

5

16

4

21

6

2

4

7

2

12

2

17

2

22

2

3

4

8

2

13

5

18

4

23

4

4

4

9

2

14

3

19

6

24

4

5

4

10

3

15

5

20

2

25

4

Тестування як процедура визначення рiвня навчальних досягнень безпосередньо пов’язана з процедурою оцiнювання – «конвертацiєю одержаного у
процесi тестування первинного результату (бала) у
вiдповiдне число (оцiнку) за певною шкалою» [8; 71];
процесом формулювання висновкiв на основi порiвняння кiлькiсних показникiв зi стандартом [9]. Процедура конвертацiї (iнтерпретацiї) має назву шкалювання. У шкiльнiй практицi оптимальним є критерiйний
пiдхiд до обробки результатiв тестування. Для цього
потрiбно встановити «вартiсть» правильної вiдповiдi
за завдання рiзних рiвнiв складностi; скажiмо, за ТЗ
рiвня знань – 1 бал; ТЗ рiвнiв розумiння i застосування – 2 i 3 бали; ТЗ рiвнiв аналiзу i синтезу – 4 та 5 i ТЗ
рiвня оцiнювання – 6 балiв. Тобто, виконавши правильно всi завдання тесту за навчальною темою «Лiтературнi казки» (окрiм творчого завдання), учень максимально може набрати 90 балiв, якi конвертуються у
12-бальну шкалу таким чином:
90–79 балiв – 64–54 бали – 33–28 балiв – 14–11 балiв –
12
9
6
3
78–72 бали – 53–43 бали – 27–22 бали – 10–7 балiв –
11
8
5
2
71–65 балiв – 42–34 бали – 21–15 балiв –
10
7
4
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6–1 бал –
1

ДИВО
Творче завдання максимально оцiнюється 12-ма
балами. Ця оцiнка для запропонованого завдання виставляється на основi критерiїв оцiнювання письмового висловлювання вiдповiдно до чинної навчальної
програми з української мови. Одержанi бали (оцiнки)
за тестовi завдання (окрiм зв’язного висловлювання) i
за зв’язне висловлювання додаються й дiляться навпiл
– це i є оцiнка за тест.
Вимiрювання й оцiнювання результатiв навчальних досягнень учнiв за допомогою тесту нинi широко
практикується i вельми важливе для реалiзацiї в Українi технологiї стандартизованого тестування,

успiшно впровадженої в бiльшостi країн. Якiсть та
ефективнiсть, а також вiрогiднiсть i правильнiсть тестування залежать вiд компетентностi фахiвцiв, якi
складають тести, та рiвня обiзнаностi вчителiв з основами теорiї тестологiї, їхньої здатностi аналiзувати
ТЗ, правильно добирати їх. Додержання всiх правил
процедури тестування, адекватне шкалювання одержаного результату в оцiнку також забезпечує правильнiсть, надiйнiсть i валiднiсть вимiрювання й
оцiнювання навчальних досягнень учнiв, а отже, високоефективну i якiсну пiдготовку школярiв до складання ЗНО.
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НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ
ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ
Тестовi завдання з української мови

1. Такi ознаки, як нормативнiсть, розгалужена система стилiв, багатофункцiйнiсть, наявнiсть усної та
писемної форм, характернi для
А нацiональної (загальнонародної) мови
Б лiтературної мови
В дiалектної мови

2. Нацiональна мова iснує у
А вищiй формi (лiтературнiй) та нижчих формах (територiальних i соцiальних дiалектах)
Б лiтературнiй формi
В територiальних i соцiальних дiалектах

4. В Українi державнiсть української мови закрiплена
А «Декларацiєю про державний суверенiтет України»
Б Конституцiєю України
В Законом України «Про мови»

5. Форма сучасної української лiтературної мови,
специфiку якої зумовлюють особливостi спiлкування
у виробничо-професiйнiй сферi, називається

3. Державна мова – це

А дiловою мовою
Б мовою професiйного спiлкування
В професiйним жаргоном

6. Володiння мовою професiйного спiлкування – це

А визнана основним законом країни мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управлiння та у сферi дiловодства, вона задовольняє
потреби суспiльства в офiцiйному спiлкуваннi та
є одним iз символiв державного й нацiональнокультурного суверенiтету
Б мова, яка регулює дiловi стосунки в державно-правовiй та виробничо-професiйнiй сферах життя
В мова дiлових паперiв, судочинства, мiжнародних
договорiв i угод, освiти, засобiв масової iнформацiї
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А знання власне мови професiйного спiлкування, тобто, крiм норм сучасної української лiтературної мови,
це ще знання спецiальної термiнологiї, особливостей
побудови синтаксичних конструкцiй, тексту тощо
Б умiння використовувати знання мови на практицi, доречно поєднувати вербальнi й невербальнi засоби
спiлкування вiдповiдно до ситуацiї й мети комунiкацiї
В знання мови професiйного спiлкування та вмiння
використовувати її на практицi

