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ТЕСТОВА ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ  
В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
У статті досліджено проблему зародження тестових методик і розповсюдження їх на вітчизняно-

му просторі. Проведено аналіз історичного розвитку тестології, який засвідчує, що ця галузь набула 
широкого розповсюдження у США та розвинених західних країнах, де накопичено великий досвід щодо 
розробки і практичного застосування тестів у різних сферах діяльності. Зосереджено увагу на розвитку 
педагогічного тестування як методу педагогічної діагностики. Посилаючись на дослідження педагогів, 
зроблено відповідні висновки щодо питання підвищення потенціалу зовнішнього незалежного тестуван-
ня як нової методики оцінювання знань. 
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лежне тестування. Тести у розвинутих країнах стали важливою складовою життєдіяльності сучасного суспільст-ва. Їх універсалізм, широкий спектр застосування (у промисловості, спорті, медицині, психології, педагогіці, у системі професійного відбору), висо-ка ступінь об’єктивності отриманих результатів сприяють зростанню інтересу до тестів як інстру-менту вимірювання.  Тестування вийшло далеко за межі системи освіти, але сьогодні Україна переживає тестовий бум саме в педагогіці. Приєднавшись до Болонської декларації, наша країна стала 44-м учасником Бо-лонського процесу. Однак для того, щоб ця участь не була формальною, необхідно докорінно змінити ставлення до сфери освіти і до процесів, які в ній відбуваються. Інтеграція України у міжнародне співтовариство вимагає співставлення освітніх рів-нів, а також узгодження принципів підготовки спе-ціалістів, оскільки саме рівень професійних знань фахівців є одним із основних показників, що визна-чають добробут населення. Тому першочерговим завданням сьогодні є запровадження сучасних тех-нологій навчання і оцінювання.  Гостроту цієї проблеми зумовлено, з одного боку, появою приватних закладів освіти та мож-ливістю навчання за кордоном, а з іншого – заста-рілістю наукових основ дидактики контролю, не-досконалістю систем оцінювання освітніх досяг-нень тих, хто навчається. А як відомо, саме конт-роль результатів забезпечує зворотний зв’язок у процесі навчання.  Вибір засобів педагогічної діагностики базу-ється на відповідних дидактичних принципах вимі-

рювання результатів навчання. Лише підготовле-ний відповідним чином комплекс завдань дає змо-гу з використанням певних діагностичних методів правильно оцінити рівень знань і вмінь суб’єктів навчання. Ось чому в педагогіці останнім часом виникла тенденція до використання кількісних методів педагогічного контролю. Серед засобів об’єктивного контролю найбільш науково обґрун-тованим є метод тестування із залученням техніч-них засобів для сканування та обробки результатів.  Дослідження історії розвитку тестології знай-шло відображення у роботах зарубіжних (В. С. Аванесова, А. Анастазі, Б. А. Ашаріна, В. М. Кадневського, А. Н. Майорова) та українсь-ких (І .Є. Булах, В. В. Божкової, М. Р. Мруга, І. Ю. Межуєвої, Д. Є. Швець та ін.) вчених. Ретро-спективі розвитку педагогічного тестування при-свячено значну кількість наукових робіт вітчиз-няних авторів, а саме: історію становлення та роз-витку тестування як методу педагогічної діагнос-тики досліджували І. З. Адамова, К. Л. Багрій, В. В. Божкова, Н. П. Мазур, І. М. Мілютіна, С. І. Мірошник, Н. М. Мирончук, Л. В. Фігурська; питання підвищення потенціалу зовнішнього не-залежного тестування висвітлено у роботах: А. Ю. Анісімова, В. Є. Бахрушина, О. П. Ващук, М. М. Горбатенко – Хвастунової, Н. І. Лісової, О. В. Останкіної, Н. Д. Ремез, О. Ю. Жук та ін. Мета статті – здійснити науковий аналіз про-блеми зародження тестових методик і розповсю-дження їх на вітчизняному просторі; дослідити історію розвитку педагогічного тестування як методу педагогічної діагностики. 
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Сучасний розвиток зарубіжної і вітчизняної тестології викликає закономірний інтерес до істо-рії створення тестів і використання їх у широкій практиці. Аналіз історичного розвитку тестології засві-дчує, що ця галузь набула широкого розвитку у США та розвинених західних країнах, де накопи-чено великий досвід щодо розробки і практично-го застосування тестів у різних сферах діяльності. У світову історію становлення і розвитку тестових методів увійшли імена багатьох західних вчених. Тестування (від англійського testing – випро-бування) вперше використав Дж. Фішер для пере-вірки рівня знань учнів за допомогою оригіналь-них спеціальних книг (scale books), які з’явилися ще в 1864 році у Великобританії. Теоретичні осно-ви тестування було розроблено пізніше, у  1883 році, англійським психологом Ф. Гальтоном. У 1890 році в роботі американських психологів Дж. Кеттела і В. Маккеона «Розумові тести та ви-міри» вперше було введено термін «тест». Але засновником тестової діагностики у науковій лі-тературі одностайно вважається Дж. Кеттел, який започаткував традицію досліджень інтелекту вступників до вищих навчальних закладів, яка зберігається в американських університетах і до-тепер. На початку ХХ ст. у розробці тестів спосте-рігається розмежування психологічного та педа-гогічного напрямків. Розробка першого педагогіч-ного тесту належить американському психологу Е. Торндайку. Саме з розвитком тестування у пси-хології та педагогіці починають застосовуватися математичні методи. З цього моменту тестування розвивається у двох основних напрямках: ство-рення та використання тестів інтелектуального розвитку; створення та використання педагогіч-них тестів, призначених для оцінки академічних знань і здібностей учнів.  Вагомий внесок у розвиток тестового методу зробили також німецькі вчені Е. Мейман, В. Штерн, Г. Еббінгауз, Г. Мюстенберг та інші. Перші вітчизняні публікації про створення і застосування тестів з’явилися ще до Першої світо-вої війни. Відомий російський вчений Г. Челпанов, вивчивши досвід західних вчених, зробив низку цінних спостережень, узагальнень і висновків що-до історії і розвитку перших тестових систем. У 1908 році в журналі «Русская школа» було утворе-но новий відділ «Экспериментальная педагоги-ка», редактором якого був один з піонерів тесто-вого руху в царській Росії А. Нечаєв [1]. У колишньому СРСР розвиток і використання діагностичних методів має свою історію. Період з початку 20-х до середини 30-х років визначається поширенням різних тестових методик і наукових 

пошуків у даній галузі. Радянська школа, яка від-роджувалася після революційних потрясінь, була відкрита практично усім відомим тоді у світі пе-дагогічним новаціям. Серед цих новацій були і тести. В цей час тести користуються попитом на державному рівні, в першу чергу в системі профе-сійного відбору. Продовжує свої дослідження ло-гік, психолог і філософ Г. Челпанов, І. Шпільрейн працює в галузі прикладної психології (психології праці і психотехніки), Є. Гур’янов розробляє пи-тання шкільних тестів і стандартів [9, 7]. М. Басов, М. Бернштейн, П. Блонський, С. Василейський У кінці 20-х – початку 30-х видають збірки «Тести: теорія і практика» [1]. Багато дослідників пов’язу-ють початок вітчизняної практики застосування педагогічних тестів з 1925 роком, коли у Москві було утворено спеціальну комісію, яка розпочала розробку шкільних тестів та їх масове впрова-дження у 1926 році [9, 11]. Введення масового контролю знань школярів співпало за часом з періодом укріплення режиму особистої власті Сталіна, його прагненням напря-му підкорити собі роботу Народних комітетів освіти. У зв’язку з тим, що більшість його політич-них опонентів доброзичливо ставилися до педо-логії та ідеї тестування, Сталін розгорнув бороть-бу проти педагогів. Заборона педології, а разом з нею і тестування, стало одним з перших проявів ідеологічного тиску на небажані науки, наукові напрямки і окремих вчених. У другій половині 30-х років тестові дослідження було згорнуто. Відома постанова ЦК ВКП(б) 1936 року «Про педологічні викривлення у системі наркомпросів» засудила практику використання тестів. Тести інтелекту (їх тоді частіше називали тестами розумової обда-рованості) разом з педологією були віднесені до розряду «шкідливих». Категоричне та загально масштабне засудження педології як псевдонауки супроводжувалося відкиданням позитивних дося-гнень радянських педагогів і психологів у галузі оцінки знань і вмінь учнів, які в цілому творчо розвивали педагогіку та психологію. У системі освіти перестали застосовувати не тільки тести інтелекту, але й шкільної успішності. Було припи-нено і психотехнічні дослідження, а відповідно, практично перестали використовувати тести у системі професійного відбору [9, 7]. Суб’єктивізм у політиці, а після і в педагогіці, перешкоджав роз-витку будь-якого об’єктивного метода контролю, оскільки в останньому вбачалася загроза існуван-ню командно-адміністративної системи. Тому про-блема тестування в педагогічній і психологічній літературі протягом тривалого часу ігнорувалася, а припинення всіх досліджень, пов’язаних з розроб-кою та використанням тестів, стало суттєвою  
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перешкодою на шляху подальшого розвитку пси-ходіагностики і дидактодіагностики. Отже, протя-гом приблизно двадцяти років в СРСР проблема діагностичних методик навіть не поставала. Відродження тестів і розвиток тестології як наукового напрямку у нашій країні пов’язано з впровадженням у навчальний процес електронно-обчислювальної техніки і тими змінами у суспіль-стві, які отримали назву «відлига». Велике зна-чення мав і той факт, що зарубіжна тестологія постійно розвивалася, а використання тестів у де-яких країнах Заходу набуло майже всеосяжного характеру. Наприкінці 50-х років і у наступні два десятиліття в СРСР були опубліковані деякі перек-ладні роботи зарубіжних авторів з проблем тесто-логії, епізодично з’являлися журнальні публікації вітчизняних дослідників. У 60-х роках спостеріга-ється певний прогрес у розвитку методів тесту-вання, коли тестування як метод вимірювання знань почали використовувати у військових учи-лищах Міністерства оборони, Міністерства внутрі-шніх справ та інших спеціалізованих закладах. Цей період відзначається також активізацією дослі-джень у галузі програмованого навчання [5, 138]. У 70-х роках застійні явища у теоретичній розробці проблеми тестування були віддзерка-ленням суспільно-політичної ситуації цього пері-оду. У СРСР багато говорилося про шкідливість і буржуазність тестів, про неприпустимість вико-ристання їх у педагогічній науці і практиці. Типові аргументи опонентів тестового методу зводили-ся, у загальному вигляді, до наступних тверджень: 
– тести використовуються у капіталістич-них країнах, де з їхньою допомогою вирі-шуються питання расової і класової дис-кримінації; 
– використання тестів принижує гідність особистості, особливо у тих випадках, ко-ли отримані бали нижче середнього рівня; 
– ніякі методи вимірювання не в змозі замі-нити викладача і його особистий досвід; 
– в педагогіці не може бути точної одиниці вимірювання, тому сам тестовий метод є неточним [1, 98]. Ці твердження вже давно спростовані прак-тикою. Аналіз становища справ з тестовим конт-ролем в СРСР і інших країнах довів: багато країн випередили нас за масштабами практичної робо-ти, за фінансуванням наукових досліджень, за кі-лькістю публікацій, за підготовкою наукових кад-рів, за рівнем і якістю розвитку теорії тестів. Най-більш розвинуті у тестовому відношенні країни – Нідерланди, США, Англія, Японія, Данія, Франція, Ізраїль, Фінляндія, Канада, Австралія та інші. Це країни з високим рівнем життя населення. Тут зв'язок опосередкований наступною послідовніс-

тю: використання тестів сприяє якості освіти; якість освіти пов’язана з якістю управління; якіс-не управління створює передумови для підвищен-ня якості життя населення. За часів перебудови в СРСР інтерес до тестів помітно зріс., але ситуація не покращилася, а в деякому відношенні навіть погіршилася. Удавана простота створення тестів у поєднанні з кон’юнк-турними інтересами породили велику кількість неякісних тестів, які дискредитували цей перспе-ктивний метод наукової організації самоконтро-лю і об’єктивного педагогічного контролю знань. Тестування ставало свого роду модою, особливо у престижних школах, де тести застосовувалися замість вступних і випускних іспитів. Частково це відбувалося через те, що найбільш розповсюдже-ним і визнаним у світі методом об’єктивної оцін-ки знань вважався саме тест.  У ХХІ століття наша країна увійшла з ідеєю впровадження в практику освіти єдиного держав-ного оцінювання якості знань школярів. Важли-вим кроком у цьому напрямку було розпочате у 1993–1994 роках проведення тестування на випу-скних іспитах у середніх школах, результати яких зараховувалися як складова частина вступних іспитів до вищих навчальних закладів України.  Впродовж останніх років у нашій державі проводиться широкомасштабний експеримент із впровадження зовнішнього незалежного оціню-вання навчальних досягнень випускників загаль-ноосвітніх навчальних закладів як однієї із скла-дових системи підвищення якості освіти. В 2008 році Міністерство освіти і науки України реалізу-вало програму повного переходу на нові умови вступу до вищих навчальних закладів України за результатами зовнішнього незалежного оціню-вання (ЗНО) знань випускників шкіл. Організацію розроблення тестових завдань, створення банку тестів, стандартизацію тестових завдань було по-кладено на Український центр оцінювання якості освіти, спеціалісти якого останніми роками нако-пичили певний досвід цієї роботи [13]. Програма діяльності зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про пряме відношення до Болонського процесу, де існують дієві кроки до більш прозорої і чесної системи відбору вступників до вищи на-вчальних закладів [6]. Варто зазначити важливі особливості цього процесу, по-перше, це об’єктив-на оцінка знань випускників шкіл, оскільки, така форма оцінювання дає рівний шанс тим, хто роз-раховує на себе, свої знання; по-друге, прихильни-ки зовнішнього незалежного тестування переко-нані, що нова методика оцінювання знань сприя-тиме підвищенню престижу вищої школи. О. Ю. Жук розглядає ЗНО як інструмент боротьби 
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з корупційною складовою на етапі відбору випус-кників середньої школи для вступу до вишів. На думку дослідника, ЗНО є своєрідним соціальним проектом, здатним сприяти ефективному розвит-ку громадянського суспільства [7]. Отже, можна констатувати, що розпочався новий етап впровадження тестування у нашій державі. Відбувається процес відродження вітчиз-няної тестології і тестової культури. Доволі широ-ке застосування тестів в системі освіти, психоло-

гії, медицині, при професійному відборі, свідчить про те, що тестові технології в Україні стають обо-в’язковим атрибутом сучасної діагностики. За-гальнонаціональна перевірка успішності навчан-ня, рівня засвоєння змісту освіти – найважливіше завдання на сьогодні. Таке усвідомлення поро-джує значну кількість кроків щодо втілення стра-тегії модернізації сфери освіти, що становить значний дослідницький інтерес, вартий подаль-шого дослідження. 
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Шуляк С. А. Тестовая теория и технология в контексте исторического анализа 
В статье исследована проблема зарождения тестовых методик. Проведен анализ исторического 

развития тестологии, который показывает, что эта отрасль получила широкое распространение в 
США и развитых западных странах, где накоплен большой опыт по разработке и практическому приме-
нению тестов в различных сферах деятельности. Сосредоточено внимание на развитии педагогическо-
го тестирования как метода педагогической диагностики. Ссылаясь на исследования педагогов, сдела-
ны соответствующие выводы относительно вопроса повышения потенциала внешнего независимого 
тестирования как новой методики оценивания знаний. 

Ключевые  слова: тестология, тест, тестовые методики, педагогическое тестирование, внеш-
нее независимое тестирование. 

 
Shuliak S. Test theory and technology in the context of historical analysis 
Tests in developed countries have become an important component of the life of modern society. Their uni-

versalism, a wide range of applications (in industry, sports, medicine, psychology, pedagogy, in the system of pro-
fessional selection), a high degree of objectivity of the obtained results contribute to the growth of interest in tests 
as a tool of measurement.  

Testing went far beyond the education system, but today Ukraine is experiencing a test boom in pedagogy in 
particular. The choice of means of pedagogical diagnostics is based on the corresponding didactic principles of 
measuring learning outcomes. Only a complex set of tasks prepared in a proper way and using the certain diag-
nostic methods allow of correct assessing the level of knowledge and skills of subjects of study. That is why in 
pedagogy recently there have been a tendency to use quantitative methods of pedagogical control. Among the 
means of objective control, the most scientifically grounded method is testing with the involvement of technical 
means for scanning and processing the results.  

In the 21st century, our country came up with the idea of introducing the unified state assessment of the qual-
ity of students' knowledge into the practice of education. An important step in this direction was the launch of 
testing at the final examinations in secondary schools, the results of which were counted as part of the entrance 
exams to higher education institutions in Ukraine. In recent years, a large-scale experiment has been conducted in 
our country to implement an external independent assessment of educational achievements of graduates of secon-
dary schools as one of the components of the system for improving the quality of education. 

Thus, we can state that a new stage of testing implementation in our country has begun. There is a process of 
revival of domestic testology and test culture. 
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