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Стаття присвячується аналізу та систематизації різних форм контролю 

рівня знань іноземних студентів з української мови як іноземної на початковому 

етапі навчання. Відзначається ефективність тестового контролю для 

формування інтересу до предмета, ставлення до навчання і формування таких 

якостей, як самостійність, ініціативність, працьовитість. Визначено вимоги до 

тестового контролю, описані його функції, форми та види, Аналізується 

доцільність використання тестів у навчанні української мови. Вказуються 

переваги та недоліки комп'ютерного тестування, яке активно використовується у 

зв'язку з бурхливим розвитком техніки та інформаційно-комунікативних 

технологій. 
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Постановка проблеми. Навчання української мови як іноземної – складний, 

багатоаспектний процес передачі й засвоєння знань, навичок і вмінь, способів 

пізнавальної діяльності, формування комунікативної компетенції. Це двобічний 

процес, у якому під час сумісної діяльності беруть участь викладач та студент. 

Діяльність студента та її ефективність залежать від мотивації, інтересів,потреб, 

індивідуалізації процесу навчання, максимального урахування особливостей 

особистості студента, від його власної активності, гнучкого творчого підходу 

педагога до добору навчального матеріалу, способам його введення, закріплення та 

контролю. Контроль – це співвідношення результатів знань студентів із 

запланованими цілями навчання. Перевірка знань студентів передбачає надання не 

тільки відомостей про правильність чи неправильність кінцевого результату 

виконаних завдань, а й про самі завдання: чи відповідає форма дій даному етапу 

засвоєння. Правильно організований контроль навчальної діяльності студентів 

дозволяє викладачеві оцінити знання,уміння і навички студентів, при потребі 

допомогти, щоб досягти поставлених цілей навчання. Все це створює сприятливі 

умови для розвитку пізнавальних здібностей студентів і активізації їхньої 

самостійної роботи на заняттях. Правильно організований контроль дає можливість 

не тільки об’єктивно оцінити рівень засвоєння матеріалу студентами, але й 

побачити власні досягнення та виявити недоліки у методиці викладання. Тому 

вибір форми контролю якості засвоєних знань є надзвичайно важливим. 
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Аналіз останніх досліджень. Обґрунтування багатьох принципових 

положень, які забезпечують розвиток інтересу студентів взагалі до вивчення 

іноземних мов можна знайти в працях, присвячених застосуванню проблемних 

підходів у навчанні (Махмутов М.І., Скаткін М.М.); необхідність формування 

особистісного ставлення до проблеми в процесі її вирішення при вивченні мови 

(Фурман А.В.); питанням контролю та оцінювання знань (Банкевич 

В.Л.,Бернштейн М.С.,Іванова Г.В., Кокота В.О., Красюк Н.І., Рись В.Л.,  

Товма О.Л., Фоломкіна С.К.,Юдис Г.Б.); методиці викладання іноземних мов 

(Вишневський О.І., Ніколаєва О.Ю.); вивченню писемного мовлення  

(Бім І.А., Шатілов С.Ф., Рогова Г.В., Гез Н.І., Рахманінова В.Н., Алгазіна М.М., 

Лімпан-Орлова Г.К., Львів Р.С., Політова Р.І.). Аналіз педагогічних і методичних 

праць вказує, що в багатьох з них, наприклад, Є. І. Петровського, М. О. 

Архангельського, Т. С. Панфілова, Г. І. Кузьміна, термін «перевірка знань 

студентів» ототожнюється чи замінюється терміном «контроль знань», у той же 

час, як перевірка є структурним елементом контролю. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою навчання української мови 

для студентів-іноземців у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю в 

умовах мовного середовища слід вважати володіння студентами уміннями і 

навичками мовленнєвої діяльності, що досягається за допомогою комплексного 

підходу до підготовки спеціалістів для зарубіжних країн, який об’єднує в собі 

взаємодію комунікативних, освітніх і виховних цілей.  

Комунікативна мета навчання є основною, оскільки й освітня й виховна цілі 

реалізуються за умови досягнення студентами певного рівня володіння мовою. 

Вона досягається шляхом формування у студентів необхідних мовних і 

мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне 

мовлення, писемне мовлення), забезпечуючи їм можливість спілкування в 

українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття 

спеціальності. Кінцеві цілі навчання, структуровані у вигляді конкретних 

поетапних завдань, досягаються (частково чи цілком) протягом усього терміну 

навчання. 

Організація навчання іноземних громадян на початковому етапі навчання 

має ґрунтуватися на диференційованому підході, оскільки студенти мають різний 

ступінь мотивації як до навчання, так і до вивчення української мови як іноземної. 

Викладання української мови як іноземної зумовлене стратегією розвитку мовної 

освіти, що ґрунтується на основних положеннях Конституції України, закону 

України «Про вищу освіту», Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 

Концепції мовної підготовки іноземців у ЗВО України [2].  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мовний матеріал з української 

мови, що включає фонетику, лексику, морфологію, словотвір та синтаксис, а також 

українські мовленнєві формули, вивчення яких дає змогу іноземцям задовольняти 

елементарні комунікативні потреби під час спілкування з носіями мови у 

мінімальному наборі ситуацій, пов’язаних з побутовою, навчальною, обмежено 

соціально-культурною і країнознавчою сферами. 

Головною особливістю початкового етапу навчання іноземних студентів є 

те,що саме в цей період закладаються основи грамотного мовлення, тому на цьому 

етапі навчання дуже важливий звʼязок усіх видів робіт з мови. Головна мета занять 

з фонетики,граматики, лексики,практики усного мовлення дати основи 

правильного мовлення і створити тим самим міцний звʼязок міцну базу для 
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вивчення мови на наступних етапах навчання, де продовжується робота з розвитку 

мовленнєвої компетенції студентів: закріплюється навички правильної вимови, 

збагачується лексичний запас у результаті читання та повсякденному спілкуванню 

в україномовному середовищі, поглиблюються знання з граматики, необхідних як 

для практичного володіння мовою, так і для читання текстів різного ступеня 

складності. 

Комунікативна мета навчання є основною, оскільки й освітня й виховна цілі 

реалізуються за умови досягнення студентами певного рівня володіння мовою. 

Вона досягається шляхом формування у студентів необхідних мовних і 

мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне 

мовлення, писемне мовлення), забезпечуючи їм можливість спілкування в 

українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття 

спеціальності. Кінцеві цілі навчання, структуровані у вигляді конкретних 

поетапних завдань, досягаються (частково чи цілком) протягом усього терміну 

навчання. 

Найважливішим елементом комунікативної методики навчання є організація 

ефективної системи контролю. Ефективний контроль дозволяє не тільки оцінити 

діяльність іноземних студентів в навчальному процесі, визначити рівень володіння 

ними іншомовним мовленням, встановити співвідношення між поставленою метою 

й досягнутими результатами, але й визначити рівень ефективності базової 

навчаючої системи і, в разі потреби, істотно змінити її для покращення та 

оптимізації. Об'єктами контролю при навчанні української мови як іноземної є: 

знання правил читання і письма, вимовні, лексичні та граматичні навички, знання 

лексики і граматичних правил, вміння монологічного і діалогічного мовлення, 

читання або перекладу, письмо, розуміння української мови і тексту тощо. Від 

ефективності контролю в навчанні багато в чому залежить вирішення педагогічних 

завдань: формування інтересу до предмета, ставлення до навчання, формування 

таких якостей, як самостійність, ініціативність, працьовитість [4 с. 82]. 

Одним з найбільш ефективних методів контролю в рамках навчального 

процесу є тестування, якe допомагає правильно, а головне швидко скласти чітку 

картину успішності й зростання студента. Перевагами даної форми перевірки є 

незалежність, чіткість та неупередженість. Саме ж тестування повинно бути 

побудовано так, щоб завдання були чіткими, зрозумілими і відповідали тим видам 

мовної діяльності, які нам необхідно перевірити. Більш того, тести розвивають 

аналітичні здібності студентів, а саме: вміння виділяти головне, узагальнювати та 

робити висновки; дисциплінують [4 с. 83]. 

Серед існуючих форм контролю навчальний тест є найпоширенішою, 

оскільки має багато преваг серед поточного контролю, контрольної роботи, заліку 

та екзамену. На різних етапах навчання доречно використовувати ці види 

контролю. Відмінність тестування від традиційної контрольної роботи полягає в 

тому, що він спрощує перевірку робіт викладачем, дає можливість перевірити 

водночас всіх студентів групи, перевірити великий за обсягом матеріал за короткий 

проміжок часу, об’єктивно оцінює знання студентів, дає можливість провести тест 

на будь-якому занятті, всі студенти мають рівні умови. Тому доцільно 

використовувати тести у навчальному процесі. За допомогою тестування можна 

перевірити і завдання з усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, 

говоріння. Так, текст для читання не можна використовувати для аудіювання, 

оскільки перевіряється тільки розуміння. Як правило матеріалом для аудіювання це 
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діалоги, фрагменти з фільмів, інформативні тексти. Гарний результат дає такий 

тест, зміст і завдання якого зрозумілі студентам. Тести ж лексики та граматики 

включають різні за формою та структурою завдання, варіантні завдання типу 

множинний вибір, заповнення пропусків, доповнення, правильна//неправильна 

відповідь, відновлення, трансформування. Під час імітаційних вправ, перевірки 

техніки читання, дієвідмінюванні дієслів контролюються навички, а вміння 

перевіряються в роботі з текстом,  відповіді на питання, визначення теми та ідеї 

тексту. У навчанні української мови як іноземної мета тестування – це перевірка 

досягнень іноземних студентів у таких видах діяльності як читання, письмо, 

аудіювання, говоріння. Тест дозволяє виявити здібності до певного виду діяльності. 

Акішина А.А. виділяє проміжний тест, тест на перевірку комунікативних умінь і 

глобальний тест як найбільш поширений в процесі навчання мові іноземних 

студентів [1c. 225–226 ]. Проміжний тест проводиться часто і є нестандартним. Цей 

тест готує до глобального тесту і вимагає від іноземних студентів творчого 

підходу. Глобальний тест перевіряє комунікативні компетенції: що може робити 

студент за допомогою мови? До нього не можна підготуватися. У цьому випадку 

знання учня порівнюються з рівнем освіченого носія мови. Як правило, це 

стандартний тест. 

У ЗВО все частіше використовується комп'ютерне тестування, яке має ряд 

переваг: скорочення часових витрат на проведення контролю, звільнення викладача 

від необхідності обробки результатів, підвищення інформаційних можливостей 

процесу контролю, автоматизація отримання результатів, обмеженого часу на 

виконання завдань, широкий вибір варіантів завдань. Але комп'ютерне тестування 

має і недоліки: діагностичні можливості вибіркової форми досить обмежені і 

дозволяють ефективно контролювати тільки найнижчий рівень знань, однотипність 

завдань тесту призводить до втоми і зниження концентрації уваги. Недоліками 

компʼютерного тестування, з точки зору студентів, є: обмеження часу, відведеного 

на виконання тесту, неможливість пропустити завдання або переглянути весь тест 

до початку роботи, змінити відповіді походу виконання тесту, неможливість 

скористатися словником. На виконання тесту впливає попередній комп'ютерний 

досвід студента. Тому для успішного проходження тесту важливий дружній 

інтерфейс, який передбачає вибір оптимального темпу і режиму взаємодії, засоби 

допомоги користувачу і зворотного звʼязку, коректний дизайн. Незважаючи на 

наявність деяких недоліків, автоматизований контроль є перспективною формою 

контролю знань іноземних студентів з української мови. А перехід до 

універсальних тестових випробувань з іноземної (російської) мови робить 

проблему контролю і оцінки якості навчання більш актуальною [4 c.89]. 

Висновки. Ефективний контроль дозволяє не тільки оцінити діяльність 

іноземних студентів в навчальному процесі, визначити рівень володіння ними 

іншомовним мовленням, встановити співвідношення між поставленою метою й 

досягнутими результатами, але й визначити рівень ефективності базової навчаючої 

системи і, в разі потреби, істотно змінити її для покращення та оптимізації. 
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THE FUTURE OF EDUCATION AFTER COVID-19: BRIGHT OR 

BLEAK? 

The world has changed dramatically over the last two years, and the things feel 

more uncertain than ever.  

The global pandemic has reshaped the world in all spheres, with education to be 

one of the most vulnerable areas in this respect. Amid the crisis, more than 1.7 billion 

students were affected globally (Gouлdard, 2020). As educational institutions stopped 

functioning in their conventional settings and shifted online, uncertainty was the key 

word pronounced by both students and educators. 

“The year 2020 has witnessed that most teachers as well as students were not well 

equipped and prepared for the sudden shift to online teaching” (Oyedotun, 2020). 

It has become clear for everyone that the pandemic is a period of great chaos. At 

the same time, a lot of educators have managed to draw some great opportunities in the 

middle of that chaos. 

Opportunities for education after COVID-19 

The pandemic has brought on the surface the problem that there is a mismatch 

between the skills studied by students and the requirements they are faced with in the 

future after graduation from educational establishments.  

A competent learner in the digital age has been identified as the key to success in 

the future. Those children who are now school starters will function in digitally ruled 

world which will surely demand new skills and new ways of thinking (Wojciechowska, 

2020). 

School and university teachers have finally discovered that students can do much 

far beyond what the educators believe them to accomplish (It has probably been like that 

for some time now, but the educational paradigm practiced has often been different from 

the one imagined). The rise of the independent learner responsible for his/her own 

education is on the horizon. Students have understood that learning should not be focused 

on acquiring knowledge, but on acquiring the skills to be able to search and find 

information to develop their own knowledge and apply it when needed. 

“Before the pandemic, engagement and attendance were considered synonymous: 

a student’s participation in a course was measured by whether or not they turned up in 

person to lectures or classes” (COVID-19 has changed…, 2021). During online 

education, everyone realized the necessity to redefine the engagement in education, 

understanding that physical presence does not equal to participation in online classes. 

Learning interaction has received a new feature, that of showing initiative in knowledge 

and reality construction, seeking the possibilities of active learning, experiential learning, 

task-based learning – all those trends that have been promoted by a handful of pioneers 

for quite a lot of time now, but now receiving a clear acceptance and welcoming 

procedures.  


