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Анотація: Перехід процесу оцінювання знань студентів з традиційних іспитів на 
тестові методи має багато позитивних моментів. Основна мета роботи полягає у логіко-
методичному аналізі завдань тестів загальної навчальної правничої компетентності 
(ТзНПК). Авторами було встановлено негативні моменти тестування. Встановлено, що 
це приводить до того, що тестове завдання може мати різні критерії рішення отримання 
суперечливих відповідей. Таким чином, замість обґрунтованого пошуку істини студен-
ти повинні займатися вгадуванням: мислення респондентів спрямоване на рефлексію 
логіки укладачів тесту для вгадування відповіді. В статті проаналізовані ТзНПК, які 
впроваджуються для відбору студентів на навчання в магістратурі за спеціальністю 081 
«Право». Виявлено, що не всі тестові завдання стосуються лише тієї інформації, яку 
викладено в текстах; спростовано твердження про те, що вирішення тестових завдань 
не передбачає володіння якимись спеціальними предметними знаннями або терміноло-
гією; доведено, що ряд тестових завдань вимагає володіння логічними навичками та 
знанням науки логіки.

Ключові слова: логіка, тестове завдання, діаграма Ейлера-Вена, валідність тесту, на-
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экзаменов к тестовым методам имеет много положительных моментов. Основная цель 
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работы заключается в логико-методическом анализе задач тестов общей учебной 
юридической компетентности (ТОУЮК). Авторами были установлены отрицательные 
моменты тестирования. Установлено, что это приводит к тому, что тестовое задание 
может иметь различные критерии решения, приводит к получению противоречивых 
ответов. Таким образом, вместо обоснования поиска истины студенты должны зани-
маться угадыванием: мышление респондентов направлено на рефлексию логики со-
ставителей теста для угадывания ответа. В статье проанализированы ТОУЮК, которые 
внедряются для отбора студентов на обучение в магистратуре по специальности 081 
«Право». Выявлено, что не все тестовые задания касаются только той информации, 
изложенной в текстах; опровергнуто утверждение о том, что решение тестовых задач 
не предполагает владение какими-то специальными предметными знаниями или тер-
минологией; доказано, что ряд тестовых задач требует владения логическими навыками 
и знанием науки логики.

Ключевые слова: логика, тестовое задание, диаграмма Эйлера-Вена, валидность теста, 
надежность теста, респондент.
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Abstract: The transition process of knowledge evaluation of students with the traditional 
exams on the test methods has many positive aspects. However, along with the advantages, tests 
have significant negative points which lie in the fact that haste in the preparation of tests, no 
tests for reliability and validity, lead to the fact that the test task may have different decision 
criteria, which will lead to inconsistent answers. Thus, instead of a reasoned search for the truth 
students have to be engaged in guessing: thinking of the respondents focused on the reflection 
of the logic of the drafters of the test for guessing the answer. The article analyzes the tests of 
General educational legal competence (TGELC), which are implemented for selection of students 
for training in a magistracy on a speciality 081 “Law”. Revealed that not all tests apply only to 
the information that is contained in texts; refuted the allegation that the decision of test tasks 
does not involve the possession of some special subject knowledge or terminology; it is proved 
that the number of test items requires the possession of logical skills and knowledge of the sci-
ence of logic.
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Вступ
Перехід процесу оцінювання знань 

студентів з традиційних іспитів на тес-
тові методи має багато позитивних мо-
ментів. Це й швидка перевірка тестово-
го завдання; відсутність суб’єктивності 
викладача у виставленні оцінки за ано-
німності перевірки; розвиток гнучкості 
мислення та прискорення його процесів 
при вирішенні тестових завдань студен-
тами; отримання респондентами одна-
кових завдань, що знімає лотерею в ви-
тягненні «щасливих» або легких білетів 
[1; 2]. Однак поряд із перевагами, тести 
мають суттєві негативні моменти, які 
полягають у тому, що поспішність 
у складанні тестів, відсутність перевір-
ки тестів на надійність та валідність, 
приводять до того, що саме тестове зав-
дання може мати різні критерії рішення, 
які призведуть до отримання супереч-
ливих відповідей [3]. Таким чином, за-
мість обґрунтованого пошуку істини 
студенти повинні займатися вгадуван-
ням: мислення респондентів спрямова-
не на рефлексію логіки укладачів тесту 
для вгадування відповіді.

Пояснимо це на прикладі. Тест про-
понує таке завдання: «Одне слово зі 
списку є зайвим. Приберіть його. запро-
поновані 5 слів. А) Амстердам Б) Гам-
бург В) Токіо Г) Мадрид Д) Афіни». 
Укладачі тесту передбачають, що учень 
повинен викреслити місто Гамбург, 
оскільки він не є столицею, а всі інші 
міста – столиці країн. Однак респонден-
ти здатні знайти інші закономірності і, 
внаслідок цього, викреслити інші міста. 
Так, зайвим містом може виявитися Ма-
дрид – оскільки із запропонованого 
списку це єдине місто, яке не має мор-
ського порту. Можна викреслити Токіо, 

оскільки це єдине місто з перерахова-
них, розташоване на острові в Азії, інші 
міста знаходяться в Європейській час-
тині континенту. Обравши зайвим Афі-
ни, студент виходить з того, що це єди-
не місто, яке було названо на честь бо-
гині, усі інші такого не мають [4].

Якщо під час усного іспиту можна 
запитати у претендента, чому він ви-
бирає ту чи іншу відповідь, то при тес-
товому іспиті подібні уточнення виклю-
чено на всі 100 % [5]. Таким чином, ви-
пливає, що респондент не шукає істину, 
не дає єдину правильну відповідь із всіх 
можливих, а вгадує ту відповідь, яку 
укладачі тесту вважають правильною.

Матеріали та методи
Із 2017 р. впроваджуються поки що 

новий для вітчизняної системи тест для 
відбору студентів для навчання в магі-
стратурі за спеціальністю 081 «Право» 
(Про затвердження, 2017). Серед трьох 
тестів першим йде тест загальної нав-
чальної правничої компетентності 
(ТзНПК). Проаналізувавши ці тести 
(ТзНПК, 2017; ТзНПК, 2016; пробний 
ТзНПК, 2017; пробний ТзНПК, 2016), 
нами виявлені досить суттєві недоліки 
розробників цього тесту.

1 .  h t t p : / /mon .gov.ua / con ten t / 
%D0 %9E%D1 %81 %D0 %B2 %D1 %96 
%D1 %82 %D0 %B0/%D0 %92 %D0 %B8 
% D 1   % 8 9   % D 0   % B 0 / 2 0 1 6 / 1 . - 
test-znpk-2016.pdf http://mon.gov.ua/
activity/education/vishha/vstupni-
viprobuvannya-dlya-zdobuttya-stupenyu-
m a g i s t r a - z a - s p e c z i a l n i s t y u -
% C 2   % A B p r a v o % C 2   % B B - z -
v i k o r i s t a n n y a m - t e x n o l o g i j - z n o /
zoshiti-testovix-zavdan-2016-roku.html. 
У Положенні про проведення єдиного 
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фахового вступного випробування з ви-
користанням організаційно-технологіч-
них процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання для вступу для 
здобуття ступеня вищої освіти магістра 
за спеціальністю 081 “Право” у 2017 
році з приводу завдань у 1-му блоці 
Критичне мислення зазначене таке: 
«Секція 1. Критичне мислення. 1. Тек-
сти, до яких пропонуються тестові зав-
дання на критичне мислення, можуть 
стосуватися різних, інколи нових, не-
сподіваних, далеких від юриспруденції 
тем, що, звісно, може викликати певні 
утруднення, однак не повинно спричи-
няти нервовості: усі тестові завдання 
стосуються лише тієї інформації, яку 
викладено в текстах (виділення зроб-
лено авторами інформаційного букле-
ту. – авт.), і не вимагають ніяких до-
даткових знань стосовно актуалізованої 
теми. Тож висновки стосовно правиль-
ної відповіді на те чи інше тестове за-
вдання необхідно ґрунтувати тільки на 
інформації із запропонованих текстів, 
а не на основі власних припущень чи 
фонових знань, переконань чи упере-
джень тощо.

Результати та обговорення
Розглянемо, наскільки це положення 

відповідає дійсності.
І. зошит вступних випробувань 

2016 р. 28 питання (ТзНПК, 2016). 
Адаптований фрагмент із виступу Стіва 
Джобса перед випускниками Стенфорд-
ського університету: «Якось замолоду 
я прочитав дивну книжку – “Каталог 
всієї землі”, що була “біблією” книг 
мого покоління. Ії написав хлопець на 
ім’я Стюарт Бренд наприкінці 60-х, ще 
до появи персональних комп’ютерів 

і графічних редакторів... Це було щось 
на кшталт Google у паперовій формі. 
Статті в книзі були ідеалістичні, пере-
повнені проникливими міркуваннями 
й великими передбаченнями. Стюарт 
разом зі своєю командою видав кілька 
випусків каталогу і, зрештою, опубліку-
вав фінальний номер. Це було десь у се-
редині 70-х, і я тоді був вашого віку. На 
останній сторінці обкладинки була по-
міщена фотографія вранішньої дороги, 
на зразок тієї, на якій ви, можливо, зупи-
няли колись машини, якщо полюбляєте 
пригоди. Під фотографією були такі сло-
ва – «залишайтеся спраглими. залишай-
теся безрозсудними». Це було їхнє про-
щальне послання. І я завжди бажав собі 
цього. І нині, коли ви закінчили універ-
ситет, і для вас починається нове життя, 
я бажаю цього вам. залишайтеся спра-
глими. залишайтеся безрозсудними.

Яке з поданих нижче тверджень най-
більш точно передає сенс побажання 
Стіва Джобса випускникам Стендфорд-
ского університету? А. Інтуїція завжди 
підкаже ризиковій, відкритій до нового, 
вмотивованій людині шлях до творчої 
самореалізації. Б. захопленість своєю 
справою є необхідною умовою резуль-
тативності в роботі. В. Варто поклада-
тися лише на підсвідомість у процесі 
роз в’язання практичних завдань. Г. Об-
меження своїх потреб і дотримання 
усталених правил сприяє успішності 
в кар’єрі. Д. Логічних міркувань, як пра-
вило, недостатньо для розв’язання 
складних проблем буття» (ТзНПК, 
2016). Правильна відповідь – А (в про-
токолі варіант 3, зошит 6) [6].

Як бачимо, з наведеного уривка до-
повіді Стіва Джобса, в ньому не згаду-
ється термін «інтуїція». Але в повному 
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тексті доповіді, саме в попередньому 
абзаці за 2 речення до першого, що сто-
їть у питанні 28, читаємо: «Ваш час об-
межений, тому не витрачайте його жи-
вучи чиїмось чужим життям. Не потра-
пляйте в пастку догми, що говорить 
жити думками інших людей. Не дозво-
ляйте шумові чужих думок перебити 
ваш внутрішній голос. І найважливіше, 
майте хоробрість додержуватися сво-
го серця й інтуїції (підкреслено нами. – 
авт.). Вони якимсь трибом уже знають 
те, ким ви хочете стати насправді. Все 
інше вторинне.

Коли я був молодий, я прочитав див-
ну публікацію The Whole Earth Catalog 
(«Каталог усієї землі»), що була однією 
з біблій мого покоління. Її написав хло-
пець на ім’я Stewart Brand, що живе 
отут недалеко в Menlo Park…[4] й далі 
за вказаним текстом.

Отже, тим студентам, які не ознайом-
лені з промовою Стіва Джобса, або за-
були точний її зміст, складно знайти пра-
вильну відповідь. Для тих студентів, хто 
знає зміст промови, правильна відповідь 
«лежить на поверхні» – це інтуїція.

Таким чином, твердження авторів 
ТЗНПК стосовно того, що «усі тестові 
завдання стосуються лише тієї інфор-
мації, яку викладено в текстах, і не ви-
магають ніяких додаткових знань сто-
совно актуалізованої теми» – не відпо-
відає істині (підкреслено нами. – авт.).

Подібна ситуація є в ТзНПК 2017 
року в питанні 23 (ТзНПК, 2017). «Лек-
тор: Люди, які вживають багато меду, 
менше хворіють на карієс, ніж інші. Ра-
зом із тим мед містить багато цукру, 
а цукор є однією з головних причин 
ураження зубів. Яке з наведених нижче 
тверджень, якщо воно істинне, спрос-

товує удаваний парадокс у висловленні 
лектора? А. Мед містить бактерії, які 
запобігають розмноженню інших бак-
терій, що спричиняють пошкодження 
зубів. Б. Люди, які вживають багато 
меду, зазвичай отримують мало цукру 
з інших джерел. В. Люди, які вживають 
багато меду, зазвичай отримують його 
розчиненим у різних напоях. Г. Людські 
звички щодо гігієни зубів дуже різнять-
ся. Д. Рафінований цукор значно більше 
шкодить здоров’ю зубів, ніж нерафіно-
ваний» [6]. Вступники, які не знайомі 
з біологічними властивостями меду 
щодо наявності в ньому особливих бак-
терій, які знищують інші бактерії, вва-
жають правильною відповідь Д, бо дій-
сно рафіновані продукти менш корисні, 
ніж природні, нерафіновані. Однак пра-
вильна відповідь – варіант А (зошит 
№ 6) [5], але дати таку відповідь можуть 
лише ті, хто спеціально з’ясовував біо-
хімічні властивості меду. Отже, знову 
відповідь на це питання спростовує 
твердження розробників ТзНПК сто-
совно того, що «усі тестові завдання 
стосуються лише тієї інформації, яку 
викладено в текстах, і не вимагають 
ніяких додаткових знань стосовно ак-
туалізованої теми» – не відповідає іс-
тині (підкреслено нами. – авт.).

2. Беремо 6 зошит Тесту ТзНПК 
о с н ов н а  с е с і я  Є Ф В В  ( З Н О ) 
http://mon.gov.ua/content/%D0 %9E%D1 
%81 %D0 %B2 %D1 %96 %D1 %82 %D0 
%B0/%D0 %92 %D0 %B8 %D1 %89 %D0 
%B0/2017/08/2.pdf2017 року [7]. По-
чинаємо читати: «Прекрасна відповідь 
Шведської академії. Шведська академія 
2016 р. ухвалила незвичайне рішення – 
присудити Нобелівську премію з літе-
ратури рок-музикантові Бобу Ділану 
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«за створення нових поетичних експре-
сій в американській пісенній традиції».

Сам Ділан на церемонію вручення 
премії приїхати не зміг. Його пісню  
«А Hard Rain’s A-Gonna Fall» виконала 
подруга співака, письменниця й музи-
кантка Патті Сміт.

Нобелівську промову Боба Ділана на 
церемонії вручення зачитала від його 
імені посол СІЛА у Швеції. Поет пере-
дав присутнім, що душею він з ними, 
і подя кував Шведській академії за те, 
що його пісні розцінили як літературну 
роботу» [7]. Далі йде текст промови. 
А потім питання до цього тексту. «2. 
частина тексту, подана курсивом, на 
відміну від основного тексту, має озна-
ки, названі в усіх рядках, ОКРІМ:  
А. Містить інформацію, супровідну 
щодо основної. Б. Написана іншим ав-
тором, який є журналістом. В. Повідо-
мляє про історію написання тексту про-
мови. Г. Слугує преамбулою до основ-
ного тексту. Д. Є стислим викладом 
змісту основної частини» [7].

Відповідаємо на запитання 2 до цього 
тексту. Варіант А – містить інформацію, 
супровідну щодо основної. Це, безумов-
но, відповідає дійсності. Б – дійсно, цей 
«наклоний» текст написано іншою лю-
диною, мабуть, журналістом. В – так, 
повідомляє; але тільки 1 та 5 речення 
розповідають про історію написання 
промови, 2, 3 та 4 речення – про саму 
церемонію, а не про історію написання 
промови. Г – слугує преамбулою до 
основного тексту – можна погодитися. 
Д – є стислим викладом змісту основної 
частини. – Останнє – 5-те речення мож-
на вважати дуже стислим викладом 
основної частини, бо в цьому реченні 
сказано: «Поет… подя кував Шведській 

академії за те, що його пісні розцінили 
як літературну роботу» – а це саме 
й було найголовнішим для Боба Ділана.

Таким чином, шукаємо (а насправ-
ді – просто вгадуємо!) вірну відповідь 
на 2 запитання. А, Б й Г – відкидаємо, 
бо вони повністю відповідають ситуа-
ції, а нам потрібно знайти таку, що не 
підходить.

Відповідь В – відповідає ситуації на 
40 % (5 речень, два з яких розповідають 
про історію написання тексту, а три роз-
повідають про церемонію вручення 
премії; 100 % : на 5 = 20 %. 20 % х 2 = 
40 %.

Відповідь Д – є стислим викладом 
змісту основної частини. з 5 речень 
лише останнє підпадає під відповідь. 
Отже, 100 % : на 5 = 20 %. 20 % х 1 = 20 %.

20 % < 40 %. 20 менше за 40, отже, 
обираємо відповідь Д. Правильна від-
повідь за розробниками тексту – 
Д (Ухвала, 2017).

Але, якщо уважно проаналізувати 
усі відповіді, то всі вони – більше чи 
менше, відповідають самому тексту зав-
дання, отже, знайти відповідь на запи-
тання вкрай складно. звертаючи увагу на 
стислість часу для вирішення (вступник 
не має часу підраховувати відсоток під-
ходящих/непідходящих речень) – чи адек-
ватно поставлені такі варіанти відповіді 
на запитання розробниками тесту?

Питання 3 Тесту ТзНПК основна 
сесія ЄФВВ (зНО) http://mon.gov.ua/co
ntent/%D0 %9E%D1 %81 %D0 %B2 %D1 
%96 %D1 %82 %D0 %B0/%D0 %92 %D0 
%B8 %D1 %89 %D0 %B0/2017/08/2.
pdf2017 року (ТзНПК, 2017): «Головну 
думку Боба Ділана найкраще висловле-
но в рядку: А. Його пісні знайшли місце 
в житті людей у багатьох культурах. 
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Б. Справа митця – творчість, оцінювати 
ж її – почесна справа академії. В. Пісен-
ну творчість варто визнати літератур-
ною справою. Г. Те, що його ім’я буде 
в списку з гігантами літератури, неймо-
вірно. Д. Центр усього, що рок-музикант 
робить у житті, – це його пісні».

У питанні не сказано – знайти одну 
правильну відповідь, а запропоновано 
вгадати, яке з наведених суджень най-
краще висловлює головну думку Боба 
Ділана, тобто з усіх правильних знайти 
найправильнішу.

Д – Боб Ділан впевнений, що його 
пісні «знайшли своє місце в житті бага-
тьох людей і в багатьох культурах», але 
все ж таки це не основна думка його 
промови. Д – «центр усього, що я ро-
блю, – це мої пісні», – каже Боб Ділан. 
Але раніше сказано: «Коли надійшла ця 
дивовижна новина, мені знадобився де-
який час, щоб осмислити її», отже, голо-
вне, що він бажає сказати в промові – не 
про пісні. Г – «Отримати таку престиж-
ну нагороду для мене величезна честь. 
Я ніколи не міг уявити або припустити, 
що мені вручать Нобелівську премію 
з літератури. з дитинства я всмоктував 
творіння тих, хто був раніше визнаний 
достойним цієї відзнаки: Редьярда Кі-
плінга, Бернарда Шоу, Томаса Манна, 
Перл Бак, Альбера Камю, Ернеста Ге-
мінґвея [8]. Ці гіганти літератури, чиї 
книги зберігають у бібліотеках по всьо-
му світу й сприймають із благоговін-
ням, завжди справляли на мене глибоке 
враження. Те, що тепер моє ім’я буде 
з ними в одному списку, насправді 
неймовірно» [8] – а ось ця відповідь 
могла б задовільнити запитанню. В – 
пісенну творчість варто визнати літера-

турною справою. «У мене ніколи не 
було часу запитати себе: «Мої пісні – це 
література?» – не задовольняє тексту. 
Б Справа митця – творчість, оцінювати 
ж її – почесна справа академії. «У мене 
ніколи не було часу задатися питанням: 
«Мої пісні – це література?». Тож я вдяч-
ний Шведській академії за час, витра-
чений на те, щоб дати відповідь на моє 
питання, і за те, що ця відповідь вияви-
лася такою прекрасною.

Вірна відповідь за протоколом – 
Б. Але, на наш погляд, краще було б за-
мість відповіді В сформулювати якусь 
іншу, бо в ній, так само, відображається 
головна думка доповіді.

2. У Положенні про проведення єди-
ного фахового вступного випробування 
з використанням організаційно-техно-
логічних процесів здійснення зовніш-
нього незалежного оцінювання для 
вступу для здобуття ступеня вищої 
освіти магістра за спеціальністю 081 
«Право» в 2017 році на сторінці 20 
з приводу завдань у секції «Логічне 
мислення»: «Важливо те, що виконання 
тестових завдань секцій ТзНПК НЕ пе-
редбачає володіння якимись спеціальни-
ми предметними знаннями або термі-
нологією (виділення зроблено авторами 
інформаційного буклету. – авт.) (напри-
клад, із лінгвістики, дискурсології, 
прагматики, математики, логіки тощо) 
(підкреслено нами. – авт.). Від учасника 
тестування вимагається вміння читати, 
розуміти зміст прочитаного й здійсню-
вати аналіз суджень, міркувань, аргу-
ментацій, умов, наведених у текстах 
і мікротекстах завдань й базове розумін-
ня загальних універсальних понять: 
аргумент, теза, факти, правила, преце-
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денти, умови, припущення, висновок, 
обґрунтування, аналогія тощо».

По-перше, вже в самому абзаці ви-
дна суперечність: спочатку стверджу-
ється, що ніякими спеціальними пред-
метними знаннями або термінологією 
з логіки, теорії аргументації, оратор-
ського мистецтва, еристики, риторики, 
володіти не треба, бо виконання тесто-
вих завдань секцій ТзНПК цього не пе-
редбачає, й одночасно вказується, що 
достатньо мати «базове розуміння за-
гальних універсальних понять: аргу-
мент, теза, факти, правила, прецеденти, 
умови, припущення, висновок, обґрун-
тування, аналогія тощо». Але ж саме 
знання логіки, ораторського мистецтва, 
риторики дозволяє мати базові знання 
щодо таких понять, як «аргумент», 
«теза», «висновок», «аналогія», бо для 
вирішення тестових завдань буденного 
розуміння їх на рівні уявлень буде не 
досить.

Прикладом цього питання 25 з апро-
баційного тесту ТзНПК 2016 року [9]:

«25. У наш час поширеною є думка, 
що використання комп’ютерів на уро-
ках математики призведе до інтелекту-
альної деградації учнів. Так само на 
початку ХХ століття звучало багато 
критики з приводу масового поширення 
автомобілів, які буцім-то могли при-
звести до фізичної немочі людини. 
Отже, на нас, імовірно, чекає лише змі-
на характеру інтелектуальної діяльнос-
ті людини, а не її занепад.

У якій ролі використовується в на-
веденому міркуванні посилання на си-
туацію з критикою масового поширення 
автомобілів у минулі часи? 1. Підтвер-
дження думки про те, що інтелектуаль-

ний розвиток учнів, якому сприяє тра-
диційне розв’язування задач на уроках 
математики за допомогою ручки й па-
перу, гальмується використанням ком-
п’ютерів. 2. Ілюстрації висунутої за-
гальної гіпотези, що технічний прогрес 
не стимулює інтелектуальний розвиток 
людини. 3. Прикладу частотності змін 
у бутті людини внаслідок зростання 
технологічної потужності людства, які 
не призвели до фізичної деградації лю-
дини. 4. Спростування того, що побою-
вання щодо гальмування інтелектуаль-
ного розвитку учнів через використання 
комп’ютерів на уроках математики 
є необґрунтованим. 5. Аргументу, що 
спростовує чинність сучасної критики 
комп’ютеризації навчання за аналогією 
до ситуації в минулому» [9].

Якщо не знати теорії доведення та 
спростування – що є тезою, що вважа-
ється аргументами, що таке демонстра-
ція, це питання не можна вирішити, 
можна тільки вгадати. Навіть зошит 
обґрунтування цього пробного тесту 
[9] стверджує це: «Правильна відпо-
відь – варіант Д. Відповідно до мірку-
вань автора ситуація з критикою масо-
вого поширення автомобілів аналогіч-
на ситуації з критикою використання 
комп’ютерів на уроках математики. 
Таким чином, наслідком поширення 
комп’ютерів буде не на занепад інтелек-
туальної діяльності людини, а зміна 
характеру цієї діяльності, як це відбу-
лося в ситуації з масовим поширенням 
автомобілів. Це і є аргументом за ана-
логією (виділено нами. – авт.), що 
спростовує чинність сучасної критики 
комп’ютеризації навчання». Якщо не 
знати, що таке аргумент за аналогією, 
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надзвичайно складно встановити пра-
вильну відповідь.

Завдання 27 цього ж апробаційного 
тесту [9]:

«Давньогрецькому мислителю Епі-
куру належить фраза: «Подяка блажен-
ній натурі за те, що все потрібне зроби-
ла неважким, а важке непотрібним».

Яке з поданих нижче висловлювань 
НЕ еквівалентне суті Епікурової думки?

А Подяка блаженній натурі за те, що 
створила все потрібне неважким.

Б Подяка блаженній натурі за те, що 
створила все важке – непотрібним.

В Подяка блаженній натурі за те, що 
не створила нічого з потрібного важким.

Г Подяка блаженній натурі за те, що 
не створила нічого з важкого потрібним.

Д Подяка блаженній натурі за те, що 
створила все неважке потрібним» (Про-
бне ТЗНПК, 2016).

Обґрунтування цього питання роз-
робниками тесту робиться так: «Завдан-
ня 27. Пояснення до цього завдання 
найпростіше надати за допомогою діа-
грами Ейлера-Вена, на якій множини 
потрібного й важкого позначені кола-
ми різних кольорів (рис. 1).

Рис. 1. Діаграма Ейлера

За твердженням Епікура, множини 
Потрібне й Важке не перетинаються. 
Варіанти відповідей А – Г еквівалентні 
твердженню Епікура, які сформульова-

ні в різні способи: вони мають ті самі 
діаграми Ейлера-Вена. Варіанта відпо-
віді Д відповідає інша діаграма Ейлера-
Вена, зображена нижче (рис. 2).

Рис. 2. Діаграма Ейлера-Вена

Таким чином, твердження Д не екві-
валентне твердженню Епікура. Отже, 
правильна відповідь – варіант Д» [9].

Проте саме таке рішення виявляє 
недостатність знань з логіки авторів зав-
дань та обґрунтування тексту: з одного 
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боку, вирішити це завдання без вміння 
користуватись колами Ейлера-Вена не-
реально, як показують у тексті обґрун-
тування самі його автори; але з іншого 
боку − з точки зору логіки, їх малюнки, 
їх рішення, неадекватні, бо вони не вра-
ховують, що крім відношень підпоряд-
кування та взаємовиключення, існує ще 
відношення протиріччя та протилеж-
ності [10]. Поняття «потрібне» й «непо-
трібне», «важке» − «неважке», знахо-
дяться у відношенні протиріччя, або 
суперечності. Тому наведенні поняття 
повинні бути в інших відношеннях, як 
зображено на рис. 3.

Рис. 3. Відношення понять  
потрібне/непотрібне, важке/неважке

Подібні недоліки, що пов’язані з не-
достатнім знанням курсу логіки авто-
рами та розробниками ТзНПК, можна 
побачити й в пробних зошитах з об-
ґрунтуванням рішень 2017 року [11]. 
Питання 24 пробного зошита 2017 року.

«Усі професори юридичної академії 
викладають щонайменше один з трьох 
предметів, а саме: «Історію держави 
і права», «Цивільне право» й «Кримі-
нальне право», причому кожен із цих 
предметів викладає принаймні один 
професор. Усі професори, які виклада-

ють «Історію держави і права», викла-
дають також й «Цивільне право», вод-
ночас жоден з професорів академії, який 
викладає «Кримінальне право», не ви-
кладає «Історію держави і права».

Якщо всі наведені вище твердження 
істинні, то яке з поданих нижче твер-
джень обов’язково істинне? А. Усі про-
фесори цієї академії, які викладають 
«Цивільне право», викладають також 
й «Історію держави і права». Б. Деякі 
професори цієї академії, які викладають 
«Кримінальне право», не викладають 
«Цивільного права». В. Деякі професо-
ри цієї академії, які викладають «Ци-
вільне право», не викладають «Кримі-
нального права». Г. Усі професори цієї 
академії, які викладають «Історію дер-
жави і права», викладають також «Кри-
мінальне право». Д. Жоден із професорів 
цієї академії, які викладають «Кримі-
нальне право», не викладає «Цивільно-
го права» [11].

Обґрунтування завдання № 24: «Це 
завдання найпростіше виконувати, ско-
риставшись діаграмами Ейлера–Вена. 
Нижче наведено діаграми, що відпові-
дають умовам завдання, де множини 
професорів, які викладають «Цивільне 
право», «Історію держави і права» 
й «Кримінальне право» позначені літе-
рами ЦП, ІП та КП відповідно.

Діаграма на рис. 1 наочно демон-
струє контрприклад до варіантів відпо-
відей А (Усі професори цієї академії, які 
викладають «Цивільне право», викла-
дають також й «Історію держави і пра-
ва»), Г (Усі професори цієї академії, які 
викладають «Історію держави і права», 
викладають також «Кримінальне пра-
во»), Д (Жоден із професорів цієї акаде-
мії, які викладають «Кримінальне пра-
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во», не викладає «Цивільного права»), 
а діаграма на рис. 2 – контрприклад до 
варіанта відповіді Б (Деякі професори 
цієї академії, які викладають «Кримі-
нальне право», не викладають «Цивіль-
ного права») [11].

Правильність варіанта відповіді 
В випливає з міркувань, які ґрунтують-
ся на умові завдання: кожен професор 
академії, який викладає «Історію дер-
жави і права», викладає також «Цивіль-
не право», але за умовою цей професор 
не викладає «Кримінальне право» 
(оскільки жоден із професорів академії, 
який викладає «Кримінальне право», не 
викладає «Історії держави і права»).

Таким чином, правильна відповідь – 
варіант В (рис. 4, 5).

Рис. 4. Контрприклад  
до варіантів відповідей А, Г, Д

Рис. 5. Контрприклад  
до варіантів відповіді Б

замість одного правильного малюнка 
наводяться два «контрприклади», що для 
логіки нонсенс [12]. Простіше й правиль-
ніше дати один правильний малюнок 
відношень, за яким легко знайти правиль-
ну відповідь на запитання (рис. 6).

Рис. 6. зведені кола контрприкладів

1 коло – професори, що викладають 
«Історію держави і права»;

2 коло – професори, що викладають 
«Цивільне право»;

3 коло – професори, що викладають 
«Кримінальне право».

По-друге, вирішуючи завдання сек-
ції 3 «Логічне мислення», легко пере-
конатись у зворотному: логічні знання 
дуже потрібні.

Беремо текст ТзНПК 2017 року, пи-
тання 26 [13]. «Методист: Жоден зі 
студентів, які вивчають право, не ви-
вчає математики, проте деякі студенти, 
які вивчають математику, вивчають 
мистецтво. Окрім того, жоден студент, 
який вивчає літературу, не вивчає ма-
тематики. Яке з наведених нижче су-
джень логічно випливає з наведеного 
твердження?

А. Є студенти, які вивчають мисте-
цтво, проте не вивчають права.

Б. Жоден зі студентів, які вивчають 
літературу, не вивчає мистецтва.
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В. Є студенти, які вивчають літера-
туру й не вивчають права.

Г. Жоден зі студентів, які вивчають 
літературу, не вивчає права.

Д. Деякі студенти вивчають одно-
часно і мистецтво, і право» [8].

Безумовно, не знаючи логіки, можна 
вирішувати завдання навмання. Однак, 
якщо вступник знає теорію категорич-
ного силогізму з логіки, то його відпо-
відь «логічно випливає з наведеного 
твердження».

Жоден зі студентів, які вивчають 
право (Р), не вивчає математики (М), 
проте деякі студенти, які вивчають ма-
тематику (М), вивчають мистецтво (S). 
Окрім того, жоден студент, який вивчає 
літературу, не вивчає математики.

1. Р Е М
2. М І S        
→ S О Р

1. Жоден зі студентів, які вивчають 
право (Р), не вивчає математики (М).

2. Деякі студенти, які вивчають ма-
тематику (М), вивчають мистецтво (S).

Отже, деякі студенти (є студенти, 
тобто – деякі) (S), які вивчають мисте-
цтво, проте не вивчають права (Р).

Висновок логічно випливає: Є сту-
денти, які вивчають мистецтво (S), про-
те не вивчають права (Р).

четверта фігура категоричного сило-
гізму, вірний модус Fresison.

Так само питання 30 ТзНПК 2017 
року (ТзНПК, 2017): «Біолог: Для ха-
рактеристики котів прийняті категорії 
«Добрий мисливець» і «Поганий мис-
ливець». Добрий мисливець може впій-
мати жертву вагою до половини ваги 
власного тіла. Усі добрі мисливці (М) 

мають високий МЖ-показник (Р) (МЖ-
показник дорівнює відношенню маси 
мускулів до маси жиру). Більшість ди-
ких котів є добрими мисливцями, разом 
із тим деякі домашні коти (S) також 
є добрими мисливцями (М). Якщо на-
ведені вище твердження істинні, яке 
з наведених нижче тверджень також має 
бути істинним?

А Усі коти з високим МЖ-показ-
ником є добрими мисливцями.

Б Порівняно з дикими котами менша 
кількість домашніх котів має високий 
МЖ-показник.

В Усі коти, які є поганими мислив-
цями, мають низький МЖ-показник.

Г Деякі коти з високим МЖ-показ-
ником є домашніми.

Д Усі коти з високим МЖ-показником 
можуть піймати жертву вагою до по-
ловини ваги власного тіла [8].

1. M A P
2. S I M        
→ S О Р

1. Усі добрі мисливці (М) мають ви-
сокий МЖ-показник (Р).

2. Деякі домашні коти (S) також є до-
брими мисливцями (М).

Отже, Деякі домашні коти (S) мають 
високий МЖ-показник (Р).

Отримали вірний модус Darii 1 фігу-
ри категоричного силогізму.

Робимо логічну операцію обернен-
ня: S- I P- → P- I S-. Таким чином, вірна 
відповідь Г, що відповідає протоколу.

На сторінці 16 вказаного буклету на-
писано: «Теоретичними засадами, які 
лягли в основу концепції ТзНПК, є: те-
орія соціального конструктивізму 
(Л. Виготський); двофакторна теорія ін-
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телекту (Р. Кеттелл); тріадна теорія інте-
лекту (Р. Штернберг); теорія множинно-
го інтелекту (Г. Гарднер)» [14; 15].

Висновки
Тобто, автори ТзНПК спираються на 

психологічні теорії. В такому разі, їм по-
винно бути знайомо психологічне пра-
вило – обов’язково всі тести (тестові 
методики) перевіряти на надійність та 
валідність, бо інакше отримані результа-
ти будуть неадекватні. Пояснимо це при-
кладі. Дається завдання: з’ясуйте, яке 
з наведених слів, зайве: «Приберіть за-
йве ім’я: А). Вільгельм Рентген; Б). П’єр 
Кюрі; В). Генріх Рудольф Герц; Г). Макс 
Планк; Д). Еміль Герман Фішер». Укла-
дачі тесту поставили на розрізнення фі-

зиків і хіміків: 4 учених фізика повинні 
залишитися, а вченого хіміка під пунк-
том Д треба прибрати з ланцюжка. Од-
нак респонденти можуть обрати інший 
критерій для вибору: прибрати вченого 
француза під пунктом Б і залишити чо-
тирьох вчених німців; або залишити 4-х 
вчених, лауреатів Нобелівської премії та 
прибрати Герца під пунктом В, який не 
отримував Нобелівської премії.

Отже, міркування респондентів мо-
же будуватись за різними критеріями, 
й розробники тестів мають проводити 
пробні серії, формуючи спеціальні до-
свідні групи респондентів, й застосову-
ючи спеціальне опитування щодо стра-
тегії прийняття рішення, щоб перекона-
тись у надійності та валідності тесту.
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