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У статті розв’язується проблема підготовки мовних тестів для  контролю 

знань студентів-іноземців під час відпрацювання пропущених занять, 

використаний досвід роботи викладачів кафедри українознавства та 

гуманітарної підготовки ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія», аналізується методика складання тестів, визначається новизна 

дослідження та окреслюються перспективи вивчення проблеми.  
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The article deals with the problem of preparation of  language tests for control 

knowledge of foreign students during reworking the missed classes. Authors use 

the experience of teachers from the department of Ukrainian Studies and 

Humanities training HSEE of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological 

Academy”, analyze the method of drafting tests. Authors show novelty of such 

research and describe the further prospects of studying this problem. 
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Рівень підготовки іноземних спеціалістів (медиків за профілем) 

безпосередньо залежить від рівня володіння ними мовою, яка є засобом 

навчально-пізнавальної діяльності. Процес навчання мові на підготовчому 

відділенні, студентів, клінічних ординаторів, магістрів та аспірантів має суто 

прагматичний аспект – комунікативний (у рамках обраної професії) та 

відбувається паралельно з мовною граматичною підготовкою. Головне 

завдання, яке стоїть перед викладачем мови, – навчити студентів 

спілкуванню в професійній сфері шляхом сприйняття фахових текстів, що 

містять у собі медичну термінологію, складні мовні конструкції, діалоги.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної вищої освіти відбувається 

реформування навчального процесу відповідно до загальноєвропейських 

вимог. Одна з таких вимог – комп’ютеризація освітнього простору. 

На кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки в цьому 

навчальному році створений банк тестів для контролю знань студентів під час 

відпрацювання пропущених занять з усіх дисциплін і спеціальностей. 

Тести досить прості в застосуванні, кожен тест містить 35 завдань у 

вигляді речень, здебільшого медичної тематики, та матеріал для виконання 

тесту – 5 слів або словосполучень, які необхідно вставити в текст. Варіанти 

відповіді максимально пов’язані з темою заняття, студенту дається широкий 

вибір вивчених моделей і конструкцій, у тому числі варіант «немає відповіді». 

Тести складені за навчальним планом та охоплюють усі теми занять. Для груп 

з англійською мовою навчання завдання даються англійською мовою, тести 

суттєво спрощені.  

В академії створено два комп’ютерні зали винятково для відпрацювання 

пропущених занять загальною кількістю 100 комп’ютерів. Студентам 

видається пароль для входу, час обмежується 30-40 хвилинами. Студенти 

можуть відпрацювати 4 пропущені заняття, але не більше одного разу в день 

складання. Усього вони можуть використати 3 спроби, пропущене заняття 

автоматично знімається, згодом це робить викладач у паперовому журналі.  



Завдяки комп’ютерному тестуванню студенти вдосконалюють навички 

граматичного аналізу, підвищується дисципліна відвідування лекційних та 

практичних занять. Комп’ютерні тести  високотехнологічні, що дає змогу 

оптимізувати саму процедуру контролю. Є можливість тестувати велику 

кількість студентів одночасно. За допомогою електронного журналу 

викладач швидко отримує інформацію про результат. Процес перевірки знань 

студентів значно об’єктивується й звільняється від суб’єктивізму з боку 

викладача. За допомогою комп’ютерного тестування  студент може сам 

критично оцінити свій рівень знань. Усе це, безумовно, свідчить про 

доцільність використання тестового контролю на етапі відпрацювання 

пропущених занять.  

Недоліками комп’ютерних відпрацювань можна вважати такі: не 

надається належна увага комунікативному і творчому чинникам, які, 

безумовно, вкрай важливі в майбутній професійній діяльності студентів-

медиків. У зв’язку з цим варто використовувати різнорівневі, комбіновані 

тестові завдання. Також є елемент випадковості, тобто висока ймовірність 

угадування правильної відповіді. Студенти йдуть на всякі хитрощі, щоб 

виконати завдання. Але ці недоліки долаються за допомогою якісного 

контролю з боку викладачів.  

Безумовно, комп’ютерні технології в медичному закладі не можуть 

замінити викладача, але вони можуть удосконалити, урізноманітнити й 

оптимізувати його діяльність, тим самим підвищуючи продуктивність 

навчання студентів. 

Практичне використання тестів дало свої результати: покращилися 

показники відвідування, студенти стали уважнішими на заняттях,  вони 

отримують у разі необхідності консультацію з тієї чи іншої теми, помітна 

їхня зацікавленість у покращенні знань з мови. У викладача вивільнився час 

для іншої роботи: наукової, методичної тощо. Такі тестові завдання 

виконують усі студенти медакадемії. 



Ми вважаємо таку інноваційну методику контролю знань студентів 

актуальною та перспективною, особливо в умовах, коли концепція мовної 

підготовки іноземних громадян стала предметом розгляду в департаментах 

МОН і МОЗ України та зазнає суттєвих змін.  
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