
Тестова технологія як навчальний метод впровадження тестових форм 

оцінювання навчальних досягнень в початковій школі 

Головна задача початкової школи - навчити вчитися. Для цього випускник 

початкової школи повинен опанувати компонентами навчальної діяльності, тобто 

− навчитися застосовувати отримані знання в будь-якій нестандартній ситуації; 

− самостійно розбиратися в навчальній задачі;  

− знаходити спосіб її рішення; 

− порівнювати свій результат  із  правильною  відповіддю; 

− адекватно оцінювати себе і свої дії. 

Тестова форма порівняно недавно використовується в практиці роботи 

початкової школи, але вже стала актуальною. Призначення тестів - не тільки і 

навіть не стільки  контроль і оцінка знань, умінь - скільки діагностика стану і 

проблем виникаючих в учнів на кожнім етапі вивчення програмного матеріалу. 

За допомогою тестів, на відміну від звичайних перевірочних робіт, зручно 

проводити контроль, тому що звичайна контрольна робота оцінює кінцевий 

результат, а тест дозволяє установити його причину, завдяки поетапному 

виконанню завдань, що перевіряють ті знання й уміння, з яких складається цей 

результат. 

Тести надають учню можливість виявити самостійність, індивідуальність, 

сприяють навчанню дітей процесуальному самоконтролеві. Таким чином, тест 

дозволяє визначити не тільки «проблемну зону», але і конкретну «болючу крапку», 

дає можливість  установити  причину підсумкової невдачі і побудувати відповідно 

корекційну роботу. 

На початку роботи з ознайомлення з тестами немає необхідності 

заготовлювати тестові завдання кожному учневі, навіть навпаки, колективна робота 

в цей період буде продуктивніше. Надалі бажано кожному учневі готувати 

завдання. Щоб процес  засвоєння алгоритму роботи з тестовими завданнями йшов 

ефективніше необхідно практикувати без оціночну перевірку завдань.  

Задача вчителя - навчити дитину оцінювати свої дії, результати, своє 

просування вперед. Наявність відповідей у тестах допоможе їм об'єктивно оцінити 



свої дії, побачити помилки. Звірення свого результату з правильною відповіддю 

стає інструментом аналізу помилки, її причини, що виникли, утруднень і т.п.  

Таким чином, тестові завдання виступають для учня не тільки як тренувальна 

практична робота, що вимагає лише застосування наявних знань, але і як об'єкт 

пізнання. Питання і завдання тестів розвивають розумові операції дітей, вчать їх 

узагальнювати явища, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, спонукають до 

застосування визначених способів дій. Будь-яку самостійну, перевірочну або 

контрольну роботу крім диктантів, викладів і творів можна проводити у формі 

тестів. Крім того, учитель повинен пам'ятати, що існують вимоги до структури 

тесту, до комплекту завдань,  що ввійдуть у нього. 

Мова тесту, інструкції, повинні відповідати мові, інструкціям підручника 

початкової школи (підкресли, устав, допиши, знайди і т.п.). 

Найоптимальнішою і найефективнішою формою тестування є використання 

його роздрукованих варіантів, яке унеможливлює помилки, що трапляються при 

сприйнятті завдань на слух, і слугує осмисленому сприйняттю запитання та 

усвідомленому визначенню відповіді на нього. Важливою передумовою якісного 

використання тестових завдань є також їх варіювання, яке передбачає звернення до 

кількох різновидів того самого завдання та убезпечує від списування між самими 

учнями. Учителеві слід враховувати, що варіанти тестів неодмінно мають бути 

рівноцінними; підготовку таких матеріалів полегшить використання єдиного тесту 

з перекомбінованими завданнями або варіантами відповідей. 

Структура завдань повинна визначатися значимістю вивченого навчального 

матеріалу: чим важливіше вивчена тема, тим великою кількістю питань вона 

представлена. Розмаїтість формулювань у тестових завданнях розів'є гостроту 

розуму і гнучкість мислення, зажадає від учня граничної уважності і зібраності.  

Таким чином, складанню завдань повинний передувати аналіз програми 

початкової школи по предметах. 


