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ВАЖЛИВІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ТЕСТУВАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ 

 

 Однією з найважливіших проблем, що постають перед вищою школою, є 

проблема якості професійної підготовки фахівців нового покоління. Під час 

навчального процесу у студентів, крім фахової підготовки, повинна 

сформуватись належна мовно-комунікативна компетенція, що відповідає 

потребами сучасної освіти. Тому надзвичайно важливо у навчальному процесі 

використовувати методи, спрямовані на підвищення рівня викладання та 

контролю засвоєння лінгвістичного матеріалу у навчальних закладах. 

 Тестування як одна із ефективних форм контролю засвоєння 

лінгвістичного матеріалу посідає одне з провідних місць у сучасних 

вітчизняних та зарубіжних методиках викладання іноземних мов. Це 

пояснюється рядом переваг тестового методу, а саме - об'єктивністю оцінки, 

простотою оброблення результатів тесту та можливістю стандартизації 

процедури тестування. Під час складання тестів необхідно дотримуватись 

певної методики: тестові завдання повинні бути короткими, чіткими, 

зрозумілими, бажано в стверджувальній формі; при формулюванні завдань 

неприпустимі двозначні тлумачення;  правильні відповіді (якщо такі є у тесті) 

повинні розподілятись невпорядковано; відповідь на кожне питання не повинна 

залежати від відповідей на інші питання; повинна бути відповідність питань 

тестів змісту поточного навчального матеріалу; можливість вгадати правильну 

відповідь повинна бути мінімальною (неправильні відповіді повинні 

формулюватись максимально достовірно); неприпустимо давати хибну 

інформацію в тесті тощо.  

 Розглядаючи детально цілі та методи тестування мовних навичок, треба  

наголосити на різниці  між неформальними методами тестування, які 

розробляються викладачами для проведення безпосередньо в групах, де вони  



викладають, та стандартизованими формами, які розробляються професійно та 

мають на меті допомогу навчальним закладам у відборі студентів та 

фінальному оцінюванні  їхніх знань. 

Треба зазначити, що тестування виконує досить широкий ряд функцій, а 

саме: діагностичну, оціночну, навчальну, розвивальну, мотиваційну, виховну, 

організаційну, інформаційну тощо. У процесі підготовки до неформального 

тестування треба  встановити  його ціль та функцію, спираючись на наступні 

критерії:  

1. Готовність всіх студентів в групі виконувати програмні вимоги курсу; 

2. Селекційний підхід у формуванні академічних груп за рівнем їхньої мовної 

компетенції; 

3. Діагностика  індивідуальних сильних та слабких сторін студента; 

4. Оцінка готовності студента сприймати тестування як частину навчального 

процесу; 

5. Розуміння студентами цілей навчального курсу; 

6. Розуміння необхідності застосування різноманітних матеріалів та технік для 

досягнення навчальних цілей. 

Розглянемо  основні методи тестування мовних навичок студентів на 

прикладі оцінювання перекладу. Переклад завжди був та залишається найбільш 

поширеним методом  перевірки  в багатьох  неангломовних країнах світу, але 

не є популярним в США та Великій Британії, оскільки вважається дуже 

специфічним методом, який не відтворює в повній мірі ні діагностичну, ні 

розвивальну функції, залишаючи базові навички аудіювання, говоріння та 

читання поза контролем. Якщо переклад входить до програм підвищеного рівня 

складності, він трактується як творча діяльність. В українських навчальних 

закладах переклад досить широко застосовується в усній формі у якості 

експрес-методу перевірки  розуміння прочитаного тексту. В писемній формі 

переклад, безумовно, включає елементи творчої діяльності, особливо, коли 

йдеться про художній текст. У вищих навчальних закладах писемний переклад 

художнього неадаптованого тексту включається в екзаменаційне тестування на 



2-х курсах з вивченням іноземної мови  за професійним спрямуванням 

(Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана). Проте, 

головним  недоліком перекладу є складність його оцінювання. Критерії 

оцінювання є доволі суб’єктивними, тому писемний переклад залишається 

ненадійним методом перевірки мовної підготовки. 

 Тестування у вигляді диктанту є поширеним методом, особливо для 

перевірки навичок письма рідною мовою, але досить часто ігнорується  при 

викладанні іноземних мов, особливо на поглибленому етапі  вивчення мови. 

Така форма тестування, як правило, застосовується на початковому та 

середньому етапах навчання та, безумовно, сигналізує викладачеві про 

орфографічні, граматичні та лексичні труднощі студентів. Проте, треба 

визнати, що викладачі недооцінюють важливість цієї форми контролю, 

віддаючи перевагу іншим методам тестування, які дають більш повну та 

систематичну  діагностику і не потребують багато часу для перевірки. 

Незважаючи на те, що диктант є достатньо громіздкою формою контролю 

знань, треба зазначити, що відмова від цього методу тестування вже 

демонструє негативні наслідки.  

Тест-твір  дає можливість студенту вільно висловити  своє бачення 

проблем, які ставить перед ним викладач. При цьому оцінюванню підлягає не 

тільки знання орфографії, пунктуації та синтаксису  «target language», але й 

вміння «розкрити» запропоновану тему. 

          Паралельно з твором можливо  використовувати інтерв’ю як спосіб 

оцінки усної мовленнєвої компетенції. Більшість викладачів застосовують цей 

метод, оскільки він досить легко дає змогу оцінити мовну компетенцію 

студента.  

Тест-вибір (multiple-choice items) є найбільш популярним методом 

тестування, оскільки відповідає основним вимогам гарного тесту - надійності та 

ефективності. Класичний тест-вибір складається з речення - стовбуру та трьох 

або більше варіантів - відповідей,  з яких, як правило, одна відповідь є вірною, а 

решта виконують відволікаючу роль та є помилковими. 



 Тест-відповідь поєднує переваги твору та тесту-вибору, оскільки 

проблемне питання  чітко сформульоване та потребує короткої відповіді, яку 

студент має можливість самостійно створювати. Очевидним недоліком таких 

тестів є те, що вони передбачають декілька правильних відповідей. Однак, якщо  

викладач сам складає тест з метою перевірки  вивченого матеріалу, недолік стає 

перевагою, коли студенти спроможні самостійно підібрати всі правильні 

варіанти. Таким чином, всі форми тестування та контролю знань з іноземної 

мови мають певні переваги та недоліки, і тільки логічна їх кореляція дає 

можливість практикуючому викладачу правильно сформулювати цілі тесту та 

методи його здійснення. 

 Підсумовуючи, зазначимо, що перевірка знань студентів належить до 

найбільш складних питань методики навчання. Педагогічний досвід показав, 

що в поєднанні з іншими видами перевірки, використання тестових завдань є 

досить ефективним інструментом, що стимулює підготовку студентів до 

кожного заняття та підвищує мотивацію до предмета, що вивчається.  
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