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Отже, ознайомлення учнів початкової школи з творчістю сучасних українських дитячих 
письменників – це важливий етап становлення особистості учня та осучаснення школи. 
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У зв’язку з наявністю суперечностей у вивченні форм тестових завдань як чинників, які 

впливають на результати тестування, і необхідність їх розв’язання для посилення теоретико-
практичної бази використання тестових технологій у педагогічному оцінюванні актуальним є 
проведення уточнювальних досліджень для комплексного різнобічного аналізу недостатньо 
вивчених питань. До них, зокрема, належить проблема афективного компонента діяльності з 
розв’язування здобувачами освіти тестових завдань різних форм. Особистісне ставлення учнів 
до різних форм завдань виявляється в оперативному образі тесту, що впливає на процес афе-
рентного синтезу та визначає мотиваційну настанову й забезпечує постановку цілей щодо 
розв’язання їх (відповідно до теорії функціональної системи П. Анохіна [1], концепції оператив-
ного образу Д. Ошаніна [5]), а тому можна припустити, що воно є одним із чинників, який впли-
ває на результат тестування. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу з’ясувати, що для здійснення дослі-
дження з визначення особливостей сприймання й емотивного оцінювання учнями різних форм 
завдань доцільно використовувати психосемантичні методи, зокрема метод семантичного 
диференціала [6; 7; 3], який було застосовано в комплексному дослідженні впливу різних форм 
тестових завдань на результати тестування. У дослідженні взяли участь учні 9 класів (104 ос.), 
які після тестування з української мови (за авторським тестом, що містив 4 блоки завдань різних 
форм), оцінювали запропоновані завдання за наперед визначеними біполярними ознаками. За 
основу для побудови шкал було прийнято традиційну EPA-методику Ч. Осгуда в модифікації 
І. Ільясова (1974) [4, 106–128]. 

Здобуті вербально-числові дані за кожним блоком завдань (однієї форми) проаналізовано 
за допомогою статистичних методів оцінювання результатів: за допомогою відповідних функцій 
MS Excel здійснено аналіз середніх величин (мода, середнє арифметичне), що дало змогу 
окреслити зовнішнє узагальнене ставлення дев’ятикласників до запропонованих у тесті форм 
завдань; із використанням можливостей програмного пакету STATISTICA 6.0 здійснено фактор-
ний аналіз результатів шкалювання, що дало змогу визначити глибинні фактори, які характери-
зують сприймання респондентами різних форм тестових завдань і впливають на 
результативність їх розв’язання [2, 288].  
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Аналіз узагальненої семантико-емотивної оцінки учнями запропонованих у дослідженні 
форм тестових завдань підтвердив обумовленість загального ставлення учнів до діяльності з 
розв’язування їх перцептивно-емотивним образом складників тесту. Так, за результатами дослі-
дження можна стверджувати, що загальна позитивна оцінка респондентами завдань із вибором 
правильної відповіді пов’язана зі сприйняттям їх як більш легких і швидких у розв’язуванні. 
Водночас одна і та сама форма відповідей сприймається учнями по-різному залежно від форми 
завдання: простішими для учнів виглядають ті з них, які передбачають вибір правильної відпові-
ді без виконання додаткових дій. Аналогічні завдання, які передбачають аналіз певних елемен-
тів тексту для вибору правильної відповіді, визначені респондентами такими, що потребують 
додаткових зусиль. Завдання, спрямовані на довільне конструювання відповідей, здебільшого 
викликають у дев’ятикласників почуття невпевненості у своїх силах і сприймаються ними як 
найбільш складні, а тому непривабливі. Натомість сприйняття учнями завдань на встановлення 
відповідностей як оптимально складних зумовило формування позитивного інтересу до їх 
розв’язування. 

Такі результати дають змогу зробити висновок про необхідність поєднання різних форм тес-
тових завдань як для формування позитивних настанов і мотиваційного оптимуму в процесі їх 
виконання учнями, так і для перевірки й уточнення результатів тестування [2, 294]. Зіставлення 
результатів факторного аналізу числових показників оцінювання учнями кожної з запропонова-
них у тесті форм завдань дало змогу з’ясувати, що різні форми завдань зумовлюють виникнення 
різних, але відповідних кожній із них оперативних емотивно-оцінних образів тесту. Крім того, за 
результатами факторного аналізу можна зробити припущення про те, що форма тестових за-
вдань є сенсорно-аферентним стимулом оперативного образу діяльності [2, 293]. 

Висвітлене дослідження є одним із низки наукових пошуків, пов’язаних із визначенням 
впливу функціонально-варіативних чинників на результати тестування, і не є вичерпним. Зокре-
ма, необхідними є перевірка надійності результатів на інших вибірках респондентів, а також 
уточнення висновків шляхом коригування інструментарію дослідження – розширення когнітив-
них меж шкал використаного в дослідженні опитувальника. 
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