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ТЕСТОВІ ЗАВдАННЯ З ІСТОРІЇ:  
фОРМОТВОРЕННЯ ТА дОЦІЛЬНІСТЬ 
 

з упровадженням зовнішнього незалежного оцінювання тестовий контроль уч-
нівських досягнень набув неабиякого поширення в навчальному процесі, майже 
витіснивши традиційні методи опитування – усне експрес-опитування та пись-

мові контрольні роботи, особливо в старших класах. Сьогодні у школі використову-
ються спеціальні друковані зошити з тематичного оцінювання або тести, складені 
вчителями. Однак далеко не завжди ці засоби діагностики розроблені відповідно до 
вимог сучасної тестології, що робить процес контролю однобічним. Здебільшого тес-
тові завдання перевіряють лише репродуктивні здібності учнів; їм властиві помилки 
конструктивного характеру; часто такі завдання не позбавлені суб’єктивізму харак-
тер (мають авторський відбиток відповідно до специфіки викладання предмета та 
викладача-конструктора тестів тощо). 

Проблему конструювання тестових завдань активно досліджували П. Клайн, А. Ана-
стазі, В. Аванесов, В. Звонніков, М. Челишкова та ін. Дослідники В. Беспалько, К. Ін-
генкамп, М. Розенберг побіжно торкалися цієї проблематики. Спробуємо проаналізу-
вати особливості конструювання та використання різних форм тестових завдань. 

У методиці виокремлюють сім основних форм тестових завдань з історії:
1) альтернативні;
2) встановлення послідовності;
3) встановлення відповідності;
4) завдання з декількома варіантами вибору;
5) завдання з пропусками;
6) завдання, що вимагають стислої короткої відповіді;
7) завдання, що вимагають вільної відповіді.
Розглянемо особливості використання та складання цих тестових завдань.
Альтернативні завдання. Призначення цієї форми тестових завдань – вимірюван-

ня дихотомічних елементів знань, що поділяють світ на дві частини: визначають пра-
вильність чи неправильність фактів, методів, процесів тощо; що можна робити, а що 
не можна за будь-яких умов. 

Зазвичай завдання містить запитання, на яке запропоновано тільки два варіанти 
відповіді («так» чи «ні»). Тож це завдання передбачає оцінку твердження як правиль-
ного або хибного. Наведену інформацію учень має оцінити як «точну» або «неточну», 
таку, що «відповідає дійсності» або «не відповідає дійсності», «правильну» або «непра-
вильну». Наприклад: 

1. Чи погоджуєтеся ви з твердженням:
Своєю назвою трипільська культура завдячує особливостям поховального обряду?
а) так, б) ні.
2. Дайте правильну відповідь:
Чи є зарубинецька та черняхівська археологічні культури слов’янськими?
а) так, б) ні.
В. С. Аванесов пропонує використовувати цю форму завдань на формально-логіч-

ній основі – замість запитання використовувати певне твердження, а замість одно-
манітності у варіантах відповіді включати змістовні відповіді [1, с. 56]. Наприклад:

1. Ікони в Київській Русі писали на тонко обробленій шкірі?
а) так, б) ні.
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2. Ікони в Київській Русі писали на дерев’яних дощечках?
а) так, правильно, б) ні, неправильно.
3. Ікони в Київській Русі писали на:
а) дерев’яних дощечках, б) тонко обробленій шкірі.
Останній варіант запитання, на думку дослідника, є 

найбільш оптимальним, адже він дає змогу поєднати два 
запитання в одне та перетворити висловлювання на істин-
не або хибне залежно від обраного варіанту відповіді. 
Варіативними є формулювання відповіді на запитання чи 
твердження. Вони можуть спиратися на різні принципи:

Принцип суперечності – використовується заперечна 
частка «не», заперечені займенники та прийменники зі 
значенням обмеження, відсутності. Наприклад:

Духовенство в І половині ХІХ ст. було станом
а) з привілеями, б) без привілеїв. 

або
а) привілейованим,  б) не привілейованим.
Принцип протилежності (антонімічності змісту) – 

одна змістовна відповідь замінюється іншою. Цей при-
нцип може бути об’єднаний з першим за антонімічністю. 
Наприклад:

Тюркськомовні племена мають походження:
а) східне, б) західне.
Принцип однорідності – передбачає спорідненість 

варіантів відповідей (родову, видову, різні прояви того са-
мого явища). Наприклад:

До напівзалежної соціальної верстви в Київській Русі 
відносять:

а) смердів, б) закупів.
Кумулятивний принцип – один з варіантів відповіді 

містять інший і додає нову інформацію. «Доповнений» ва-
ріант відповіді не завжди слід ставити другим по порядку. 
Наприклад:

М. С. Грушевський – це відомий український:
а) історик, б) історик та громадсько-політичний діяч.
Принцип формулювання завдань з двома відповідя-

ми – використовуються дві-три ознаки у варіантах від-
повіді або відповіді формулюються за принципом: кінець 
одного варіанту відповіді – початок іншого [1, с. 56-61]. 
Наприклад:

Переяславський договір 1654 р. було укладено між:
а) Московською державою та Україною,
б) Україною та Польщею.
Однак слід відзначити, що під час використання аль-

тернативних завдань виникають певні труднощі, а саме:
- ймовірність угадування правильної відповіді становить 

50 %, що істотно впливає на надійність результатів тесту 
(надійність зростає, якщо цей тест є достатньо довгим);

- складно сформулювати недвозначне твердження, яке 
можна оцінити як істинне або хибне; існує ймовірність, 
що найбільш кмітливі учні виявлять суперечність та не 
зможуть дати однозначну відповідь на запитання або 
визначать її неправильно;

- використання слів «усі», «кожний», «завжди», «ніко-
ли» може містити суперечність, а їх трактування часто 
виявляється досить суб’єктивним та може призвести 
до варіацій у відповідях;

- тривіальність істинного та хибного: адекватні з точки 
зору вчителя твердження можуть виявитися доволі 
«слабкими».
Застосування альтернативних завдань, як зазначає 

П. Клайн, є доцільним на початковому етапі засвоєння 
знань та під час самоконтролю в процесі самостійної ро-
боти. Загалом, на його думку, альтернативні завдання – 
не найкращий вибір для перевірки знань або здібностей. 
Проте вони можуть бути корисними для тестування ро-
зуміння якогось матеріалу та детальної перевірки знань 
(коли надається одне твердження та декілька його харак-
теристик з альтернативними відповідями) [6, с. 70–75]. 
Наприклад: 

Нова економічна політика, здійснювана в Польщі від 
січня 1990 р. міністром фінансів Лешеком Бальцеровичем, 
отримала назву «шокової терапії» і передбачала:

а) посилення державного контролю над цінами (так/ні),
б) встановлення вільних цін (так/ні),
в) заморожування зарплати, передусім держбюджет-

никам (так/ні),
г) широку приватизацію держсектора (так/ні),
д) курс на зменшення частки приватного сектора у ви-

робництві (так/ні),
є) зменшення частки іноземного капіталу в економіці 

(так/ні).
Отже, використання альтернативних завдань виправ-

дане лише в навчальних умовах, оскільки вони не є надій-
ним діагностичним засобом.

Завдання на встановлення послідовності. Завдання 
цієї форми спрямовані на встановлення хронологічної або 
логічної послідовності (у перебігу певних процесів або 
встановлення відповідності графіків, зображень певним 
історичним процесам). Такі завдання дають змогу вияви-
ти рівень засвоєння, запам’ятовування матеріалу, здат-
ність ним оперувати та логічно мислити. Учням пропонує-
мо певний набір фактів, які вони мають розташувати в на-
лежному порядку відповідно до інструкції. При цьому слід 
враховувати, що довжина запропонованих тез має бути 
приблизно однаковою [7, с. 81–82]. 

До конструювання завдань такого типу висувається 
кілька вимог: факти слід добирати з приблизно однаковою 
часовою відстанню між ними; не включати явища з 
нестійкими ознаками та властивостями тощо. На відміну 
від альтернативних завдань, двозначного трактування тут 
не виникає (передусім у завданнях на встановлення хро-
нологічної послідовності). Наприклад: 

1. Розташуйте назви племен в хронологічній послідов-
ності відповідно до часу перебування їх на території су-
часної України.

а) скіфи
б) сармати
в) кіммерійці
г) готи
д) анти
2. Спираючись на знання особливостей внутрішньої та 

зовнішньої політики київських князів, відновіть хроноло-
гічну послідовність.
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а) правління князя, який розширив територію держави 
за рахунок земель племен неслов’янського походження 
(меря, чудь, весь);

б) правління князя, який здійснив спробу позбутися за-
лежності руської церкви від константинопольського па-
тріарха;

в) правління князя, який запровадив нове зведення ус-
ного звичаєвого права, названого літописцем «Устав зем-
лянина»;

г) правління князя, який збирався перенести столицю 
своєї держави до місця Переяславця на Дунаї;

д) правління князя, який володів полянами й намагався 
підпорядкувати владі Києва деревлян, сіверян, уличів, по-
ловчан та кривичів.

Завдання на встановлення відповідності. Завдання та-
кого типу демонструють уміння орієнтуватися у фактич-
ному матеріалі на основі засвоєних знань. За допомогою 
їх також можна визначити рівень знань причиново-на-
слідкових зв’язків в історичних процесах [9, с. 197]. Зазви-
чай вони використовуються в об’єктивних тестах, де уч-
неві пропонуємо встановити відповідність між елемента-
ми двох списків. При конструюванні тестів такого типу 
слід дотримуватися певних вимог:

1. Завдання має бути сформульоване так, щоб увесь 
зміст можна було уявити у вигляді двох множин з відпо-
відними назвами.

2. Елементи двох множин мають бути дібрані за од-
нією ознакою для включення однорідного матеріалу в 
кожне завдання множини тесту.

3. Необхідно вміщувати в текст завдання назву кожно-
го стовпчика (узагальнювальне визначення множини).

4. Елементи стовпчика для визначення мають розміщу-
ватися ліворуч, а елементи для вибору – праворуч.

5. Правий список складається з декількох дистракторів 
(неправильних відповідей), які мають бути однаково прав-
доподібними.

6. Кількість елементів списку не повинна перевищува-
ти 10 позицій, що зумовлено особливостями сприймання.

7. Всі елементи завдання слід розташовувати на одній 
сторінці, не переносити їх на іншу [9, с. 190–200].

Завдання на встановлення відповідності можна транс-
формувати на завдання з вибором однієї правильної від-
повіді. При цьому визначення умов завдання та множини 
переходять у формулювання завдання, тобто замість вста-
новлення відповідності між множинами, учень має обрати 
одну відповідь із запропонованих варіантів поєднання 
множин. Наприклад:

1. Встановіть відповідність між реформами Олександ-
ра І та роками їх проведення.

1. 1870 р.
2. 1863 р.
3. 1861 р.
4. 1864 р.

а) судова реформа
б) освітня реформа
в) фінансова реформа
г) селянська реформа
д) міська реформа

або 
Визначте правильну відповідь, у якій встановлено від-

повідність між реформами Олександра І та роками їх про-
ведення.

1. 1870 р.
2. 1863 р.
3. 1861 р.
4. 1864 р.

а) судова реформа
б) освітня реформа
в) фінансова реформа
г) селянська реформа
д) міська реформа

а) 1а, 2б, 3в, 4г,
б) 1в, 2д, 3а. 4б,
в) 1д, 2б, 3г, 4а,
г) 1г, 2а, 3б, 4д,
д) 1д, 2в, 3г. 4а.
2. Встановіть відповідність між назвами документів 

та їхніми положеннями.

а) І Універсал

б) ІІ Універсал

в) ІІІ Універсал

г) ІV Універсал

1. «Віднині Україна стає Українською На-
родною Республікою. Не відділяючись від 
Російської Республіки й зберігаючи єд-
ність її...»
2. «Ми, Центральна Українська Рада, стоя-
чи, як все, за тим, щоб не відривати Украї-
ни від Росії…»
3. «Віднині Українська Народна Республі-
ка стає самостійною, від нікого незалеж-
ною…»
4. «Хай буде Україна вільною. Не одділя-
ючись від усієї Росії…»,
5. «…нероздільну, самостійну Державу 
Українську на благо і щастя всього її тру-
дового народу…»

Розглянута форма тестових завдань, на думку М. Че-
лишкової, є малоефективною у підсумковому контролі че-
рез «громіздкість». Труднощі виникають також з оцінкою 
виконання тесту, яка зазвичай є політомічною – кількість 
балів дорівнює кількості правильно встановлених від-
повідностей у межах одного завдання [9, с. 199].

Завдання з декількома варіантами відповіді. Це най-
поширеніший тип завдань, його використовують для пе-
ревірки різноманітних знань, умінь та навичок учнів з іс-
торії. Такі завдання складаються з двох частин: 

І – основна частина, яка містить твердження або запи-
тання, може бути доповнена ілюстраціями, графіками, 
діаграмами тощо; 

ІІ – варіанти відповідей, з-поміж яких є правильні 
варіанти – райтери (rightors) – та неправильні – дист-
рактори (distractors). Оптимальна кількість варіантів від-
повідей 4–5, що зводить до мінімуму можливість випад-
кового вгадування.

Конструювання тестових завдань з кількома варіанта-
ми відповідей має відповідати низці вимог:

1. Завдання має бути сформульоване настільки просто, 
наскільки це можливо для його точного розуміння. Не ба-
жано, щоб на результати відповіді впливав рівень словни-
кового запасу учня та його загальні здібності.

2. Має бути виключена будь-яка двозначність тракту-
вання або незрозумілість у формулюванні завдань.

3. Основна частина завдання має бути максимально 
стислою (як правило, не більше одного речення); з неї ви-
лучаємо весь зайвий додатковий та другорядний матеріал.

4. Слід якомога рідше використовувати заперечення в 
основній частині завдання, оскільки це може призвести 
до протиріч. Стверджувальні знання важливіші, ніж запе-
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речні. Не рекомендується застосовувати оцінні судження 
типу «чи не вважаєте Ви, що…», «…на Вашу думку…» тощо.

5. Завдання формулюється лише в логічній формі твер-
дження, що завдяки відповіді виявляється істинним або 
хибним.

6. З тексту слід вилучати всі вербальні асоціації, що 
можуть допомогти у розв’язанні завдання.

7. Частота вибору того самого номера (літери) пра-
вильної відповіді у різних завданнях тесту має бути при-
близно однаковою, або номери (літери) для правильної 
відповіді обираються довільно.

8. Всі дистрактори мають бути такими, щоб кожний 
привернув увагу учня (тобто був схожим на правильну 
відповідь). Таким чином, в ідеалі кожний дистрактор має 
бути використаний усіма учнями, що не виконали це за-
вдання правильно. Залежно від того, як дистрактори у 
варіантах будуть ставати неефективними, завдання про-
стішатиме. При цьому важливо, щоб запропоновані дист-
рактори не уводили учнів в оману.

9. Лише один варіант із запропонованих має бути пра-
вильним; частково правильні відповіді мають бути виклю-
чені.

10. Відповідь на одне запитання не має підказувати від-
повіді на інші запитання. Не слід використовувати дист-
рактори з одного завдання в переліку дистракторів іншого 
завдання.

11. З відповідей виключаються всі повтори слів через 
уведення їх в основний текст завдання [6, с. 64–70; 4, 
с. 29–30].

Отже, розглянута форма тестових завдань потребує 
неабиякої ретельності під час конструювання. За умов 
творчого та компетентного підходу елементарні завдання 
можуть перетворитись на складні інтелектуальні задачі. 
Порівняно з іншими формами тестові завдання з кількома 
варіантами відповідей мають низку переваг:
- забезпечують максимально можливу об’єктивність 

оцінювання;
- для таких завдань легко вираховувати різні показни-

ки (особливо це важливо для довгих тестів), вони дають 
змогу охопити різні сфери знань, умінь та навичок;
- оскільки тести з кількома варіантами вибору оці-

нюємо за точними показниками, стає можливою точна 
оцінка змістовності тесту. Це важливо при встановленні 
відповідності тесту певній групі досліджуваних;
- у завданнях, де дистрактори можуть претендувати 

на місце правильної відповіді, вплив угадування на рівень 
показників зводиться до мінімуму – 1/5 (із розрахунку 5 
варіантів відповідей), у порівнянні з 50 % в альтернатив-
них тестових завданнях [6, с. 69–70].

Розглянемо зразки таких завдань:
1. Укажіть твір, у якому вперше згадується назва «Ук-

раїна».
а) «Слово о полку Ігоревім»
б) «Повість минулих літ»
в) «Галицько-Волинський літопис»
г) «Київський літопис»
д) «Слово про закон i благодать».

2. Визначте ознаки кризи феодально-кріпосницької сис-
теми й зародження ринкової економіки.

1) використання жіночої праці в сільському господарстві
2) розвиток товарно-грошових відносин
3) поява дводенної панщини замість п’ятиденної
4) поширення нових сільськогосподарських технологій
5) зменшення селянських повстань
6) регіональна спеціалізація
7) послаблення зовнішньої торгівлі
8) широке застосування на мануфактурах найманої 

праці
Варіанти відповіді
А 1, 3, 5, 6
Б 2, 3, 7, 8
В 2, 4, 6, 8
Г 3, 4, 7, 8
Утім такі тестові завдання активно критикують науков-

ці, зокрема американські тестологи та користувачі. Вони 
переконані, що використання завдань цієї форми не спри-
яє розвитку творчого мислення та розв’язуванню задач, а 
призводить до механічного заучування фактів та їх відтво-
рення. Професор психології та освіти Йельського універ-
ситету Р. Стернберг з цього приводу зауважує: «Недоліки 
багатоваріантного тестування вже давно визнають навіть 
ті, хто продовжує їх використовувати. Такі тести обмежу-
ють творчість…, більше того, вони не розкривають істин-
них знань людини а також її здатності використовувати ці 
знання» [8, с. 209].

Завдання з пропусками. Використовують з метою 
встановлення обізнаності учня з навчальною інформа-
цією: учень повинен не обирати варіант відповіді, а знати 
історичний матеріал і бути впевненим у результаті роз-
в’язання тесту. У таких завданнях пропонуємо вислів, 
одне або кілька логічно сформульованих речень, уривок з 
тексту тощо, які учні мають доповнити за логічним зміс-
том, апелюючи до засвоєних знань. Розв’язуючи  тестові 
завдання цього виду, учні часто стикаються з проблемою 
неоднозначного трактування тексту та варіативністю від-
повідей – кмітливі учні здатні дібрати різні варіанти 
розв’язання завдання. Ця обставина може позначитися на 
адекватності оцінювання. Конструювання таких завдань 
вимагає багато часу та сконцентрованості, прорахунку 
різних варіантів відповідей. У зв’язку з цим укладачі тес-
тів та вчителі доволі рідко вдаються до їх використання. 

Основні вимоги до конструювання тестів з пропусками:
1. Кожне завдання має бути спрямоване на одне допов-

нення, місце доповнення позначається прочерком або ба-
гатокрапкою.

2. Прочерк ставиться на місці ключового елементу, 
знання якого є найбільш істотним для вивченого мате-
ріалу.

3. Доповнення краще ставити наприкінці завдання або 
ближче до кінця.

4. Всі прочерки для доповнення мають бути однієї довжи-
ни.

5. Текст завдання має бути якомога простішим з погля-
ду синтаксичної побудови та містити мінімальну кількість 



ІсторІя І суспІльствознавство в школах україни: теорія та методика навчання, 2011/10 2�

т 
еорія та методика 

     навчання ДосвІД І практика

інформації, необхідної для правильного виконання зав-
дання.

6. У тексті завдання неприпустимо вдаватися до пов-
торів та подвійних заперечень [16, с. 185–190].

Наприклад: 
Збірник законів, створений в середині ХІ ст. великим 

київським князем Ярославом Мудрим, має назву______. 
Завдання зі стислою формою відповіді. У цьому різно-

виді тестів реалізуємо спробу встановити здатність учня 
відтворювати та використовувати знання у знайомій си-
туації, узагальнювати об’ємний матеріал, коректно вира-
жати свої думки. Відповідь має бути надана у вигляді ла-
конічних змістовних тез, що дають уявлення про здатність 
учнів до логічних операцій (аналізу, синтезу, зіставлення 
тощо). Труднощі, які виникають під час конструювання 
таких завдань, пов’язані з пошуком відповідної проблеми: 
вона має бути певною задачею, розв’язання якої передба-
чає частково творчий підхід. Слід обов’язково обмежити 
кількість варіантів відповідей, а також забезпечити 
об’єктивність оцінювання (зіставлення результатів різних 
учнів). Вимагаючи від учня навести перелік характерис-
тик або показників, слід обов’язково вказувати на міні-
мальну кількість сформульованих учнем положень (для 
об’єктивної оцінки та можливості зіставлення досягнень 
учнів різних рівнів успішності). Наприклад:

1. Основними рисами доби Відродження в Західній Єв-
ропі є: а) гуманізм, б) звернення до спадку античності.

Продовжить перелік (назвіть не менше 5 позицій).
2. Визначте основні особливості Середніх віків, згідно 

з якими цей період історії вважають «темними віками» 
(не менше 3 позицій).

Завдання з вільною формою відповіді. Цей вид тесто-
вих завдань дає змогу виявити вміння аналізувати, зістав-
ляти, характеризувати, обґрунтовувати, встановлювати 
причиново-наслідкові зв’язки, застосовувати набуті знан-
ня, систематизувати історичний матеріал, пропонувати 
власну інтерпретацію тощо [2, с. 520–524]. Здебільшого, 
відповідь не обмежується (іноді ставиться умова виклада-
ти факти без зайвих деталей). Якщо формулювання тесто-
вого завдання старанно продумане, воно передбачає лише 
одну правильну відповідь. Це найбільш суб’єктивне за-
вдання, оскільки вчителі мають власний погляд на потріб-
ний зміст відповіді, а учні часто незадоволені результата-
ми оцінювання через підозру в необ’єктивності [16, 
с. 20–21]. Наприклад:

1. Простежте за змінами в зовнішній політиці Київсь-
кої Русі у ІХ – ХІ ст., а також поясніть чим вони були зу-
мовлені.

2. Яке значення мають здобутки культури Київської 
Русі для сучасного українця? Відповідь обґрунтуйте.

Отже, упровадження тестів у навчальній процес акту-
алізує проблему доцільності використання тих чи інших 
форм тестових завдань, а також їх оптимального співвід-
ношення для контролю успішності [3, с. 61–63; 5, с. 10–
11].  М. Челишкова наголошує, що на етапі вибору форми 
контрольних завдань основну увагу вчитель повинен при-
діляти вмінням учня, які слід оцінити [9, 203–208]. На 

думку П. Клайна, слід використовувати три види тестових 
завдань: з варіантами вибору, альтернативні, на встанов-
лення відповідності. Він уважає, що учень втомлюється 
від одноманітності у разі виконання тесту з однією фор-
мою завдань, робить помилки, й відповідно, його навчаль-
ні досягнення неадекватно оцінюються. Натомість чергу-
вання різних форм тестових завдань урізноманітнює ро-
боту, знижуючи показник утомлюваності. До того ж 
різноманітні форми тестових завдань спрямовані на пере-
вірку різних знань, умінь та навичок учнів. Отже, слід 
конструювати тест із завданнями всіх типів, проте це не 
означає, що їх кількість має бути однаковою [6, 79–80]. 
На цьому наголошує й Р. Стернберг: «…тести з багатьма 
варіантами слід замінити такими, які потребуватимуть на-
дання різних форм відповідей. Будь-який індивідуум з од-
ними видами тестів упорається успішніше, ніж з іншими, 
тому важливо використовувати всю різноманітність за-
собів тестування» [8, с. 54].

Варто наголосити на важливості завдання на оцінку 
знання та розуміння послідовності, адже принцип хроно-
логії є одним з найважливіших в історичній науці. Завдан-
ня з вільною формою відповіді дають можливість встано-
вити загальний стан розвитку історичного мислення, здат-
ність структурувати отримані знання, рівень письмової 
культури мовлення. Тому вони також потрібні під час тес-
тування навчальних досягнень.

Отже, вибір форм тестових завдань має відповідати ці-
лям навчання історії та встановленим критеріям оціню-
вання, до того ж співвідноситися з відповідними рівнями 
навчальних досягнень. Це відкриває перед викладачем не-
абиякі можливості для творчої діяльності у розробленні 
засобів педагогічної діагностики.
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