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модифікації з метою вдосконалення. Важливим, на наш погляд, є і підвищення
професійної компетентності викладачів у сфері лінгводидактичного
тестування через участь у цільових курсах і семінарах з підвищення
кваліфікації, що пропонуються провідними міжнародними інституціями у
сфері викладання іноземних мов.
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Запровадження в Україні державної підсумкової атестації (далі – ДПА)
у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) по закінченню
закладів базової середньої освіти (гімназії), яке проголошено Законом України
«Про освіту» (2017 р.) та проектом Закону України «Про повну загальну
середню освіту» (2019 р.), потребує перегляду мети ДПА в закладах базової
середньої освіти та типів і форм тестових завдань ДПА у формі ЗНО в тестах
з різних предметів.

Нині в Україні у тестах ЗНО для випускників 11 класу переважну
більшість завдань складають завдання закритої форми: від 73% (у тесті з
математики) до 100% (у тесті з біології). У країнах близького зарубіжжя
(Казахстані, Молдові, Республіці Білорусь) у тестах ДПА (шкільних
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державних випускних іспитів) по закінченню закладів базової середньої освіти
також переважають завдання закритої форми (з вибором однієї правильної
відповіді) [2]. У європейських країнах на іспитах ДПА і ЗНО
використовуються, переважно, тестові завдання відкритої форми [1, с. 45; 3].

Чи залежать результати моніторингу навчальних досягнень здобувачів
базової середньої освіти (учнів) від форми тестових завдань? Під час
виконання наукового дослідження з теми «Методика державної підсумкової
атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії»
наукові працівники відділу моніторингу та оцінювання якості загальної
середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України досліджували це
питання.

Для розв’язування цього питання, зокрема з географії, науковими
працівниками відділу було створено тести для дев’ятикласників двох типів:
один тест містив лише завдання закритої форми (завдання з вибором однієї
правильної відповіді із чотирьох варіантів), інший – лише завдання відкритої
форми (з короткою відповіддю). Тестові завдання у першому і другому тестах
були ідентичними.

Експериментальне дослідження проводилося у два етапи.
На першому етапі дослідження було створено тести з географії, які

складалися з 6 тестових завдань. Тести виконували дев’ятикласники середньої
загальноосвітньої школи № 25 м. Києва. В експерименті взяв участь
41 здобувач базової середньої освіти.

Під час дослідження було виявлено залежність результатів моніторингу
навчальних досягнень здобувачів гімназії від форми тестових завдань:
відповідаючи на завдання закритої форми, здобувачі базової середньої освіти
отримують кращі результати. Так, із 6 максимально можливо отриманих балів
за тест з географії середня оцінка здобувачів освіти за тест із завданнями
закритої форми склав 3,2 бали, за тест із завданнями відкритої форми –
2,3 бали. Тобто, завдання закритої форми є легшими для здобувачів освіти, ніж
завдання відкритої форми. Зсув на користь тесту із завданнями закритої форми
склав 27,5%.

На другому етапі дослідження тести з географії було доповнено і вони
містили по 12 тестових завдань. В експерименті взяли участь
119 дев’ятикласників загальноосвітньої середньої школи № 54 м. Києва та
Хмельницького ліцею № 17.

Під час дослідження було підтверджено висновок про залежність
результатів моніторингу навчальних досягнень здобувачів базової середньої
освіти від форми тестових завдань. Із 12 максимально можливо отриманих
балів за тест з географії середня оцінка здобувачів освіти за тест із завданнями
закритої форми склав 6,0 балів, за тест із завданнями відкритої форми – вдвічі
менше (2,9 балів). Зсув на користь тесту із завданнями закритої форми був
51,5%.

Висновки. Під час експериментального дослідження, яке проводилося в
межах виконання наукового дослідження з теми «Методика державної
підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання
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випускників гімназії» і в якому взяли участь дев’ятикласники середньої
загальноосвітньої школи № 25 м. Києва, загальноосвітньої середньої школи
№ 54 м. Києва та Хмельницького ліцею № 17, було виявлено залежність
результатів моніторингу навчальних досягнень здобувачів базової середньої
освіти (учнів) від форми тестових завдань. Так, відповідаючи на завдання
закритої форми, здобувачі базової середньої освіти отримують кращі
результати. Використання в тестах завдань відкритої форми разом із
завданнями закритої форми дає об’єктивніші дані щодо рівня навчальних
досягнень здобувачів базової середньої освіти.
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Будь-яка культура за своєю природою є діалогічною, оскільки вона може
розвиватися лише за умови наявності конструктивного обміну думками. У
діалозі реалізується два природних людських стремління: прагнення сказати і
бути почутим та прагнення зрозуміти і бути зрозумілим. Говорячи словами
Поля Рікера, кожній людській спільноті необхідно дотримуватися «правила
розсудливості»: «Насамперед довіряй чужим словам – потім сумнівайся, якщо
для цього є серйозні причини» [1, с.165]. Це є основою людського
взаєморозуміння. О.М. Троїцька наголошує на тому, що завдяки діалогу
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