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А к т у а л ь н і с т ь  дослідження полягає у тому, що процеси демократизації, інтеграції 

українського простору в європейський зумовлюють не тільки зростання попиту на фахівців, які 

володіють іноземною мовою на професійному рівні, але й підвищення вимог до якості мовної 

підготовки і, зокрема, до оцінювання рівня володіння мовою. 

Гострою проблемою сьогодні є також визнання національних сертифікатів, які були б 

співвідносними і відповідали світовим стандартам. Однією з причин ускладнень у визначенні 

аналогів освітніх документів є недосконалість системи контролю та оцінювання в навчальних 

закладах України. Контроль та оцінювання залишилися суб’єктивними, методи їх реалізації – 

застарілими. Отже, виникає необхідність впровадження системи контролю максимальної 

об’єктивності та можливості вимірювання оцінки за допомогою якісних та кількісних 



показників. Впровадження сучасних методів контролю та оцінки у практику навчання в 

українських навчальних закладах забезпечило б дотримання вимог, що висуваються до 

контролю, – об’єктивність, надійність, вимірюваність, цілеспрямованість, систематичність, 

тощо, – і дозволило б зробити навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів. 

О б ’ є к т о м  дослідження є контроль і оцінка іншомовної комунікативної компетенції 

студентів. 

П р е д м е т  дослідження – організація тестового контролю іншомовної комунікативної 

компетенції студентів при вивченні іноземної мови. 

М е т а  дослідження полягає в тому, щоб теоретично обґрунтувати сучасні методи 

контролю, а також визначити психолого-педагогічні основи застосування тестового контролю 

при вивченні іноземної мови. 

М а т е р і а л  дослідження складають наукові ідеї про: етапи розвитку тестування, а 

також найцінніші надбання тестології (В. С. Аванесов), вимоги щодо використання тестових 

технологій, які лягли в основу сучасної тестології (І. Є. Булах), питання класифікації тестів, які 

використовуються для оцінювання знань (В. А. Коккота, М. Б. Челишкова), використання 

тестової методики з метою контролю аудіювання у ВНЗ (О. П. Петращук, Ю. Х’юз), 

методологію тестового контролю (І. А. Рапопорт), теоретичні проблеми тестування у навчанні 

іноземної мови (ІМ) (В. А. Коккота, С. Ю. Ніколаєва). 

Виявлення, контроль і оцінка знань студентів – важлива проблема теорії і практики 

навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок 

неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Тому контроль знань студентів завжди був, є і буде 

важливою складовою частиною навчального процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало 

певних змін. Міняються окремі форми і способи контролю знань, але його головна суть – знати, 

наскільки вдало відбувся процес засвоєння вивченого матеріалу, – залишається незмінною. 

Вона визначається самою природою процесу навчання.  

Проблема ефективної організації контролю під час навчання є однією з найактуальніших у 

методиці викладання іноземних мов. Контроль як органічну складову навчального процесу 

більшість методистів розглядають як дидактичний засіб управління навчанням, мета якого – 

„забезпечити ефективність навчання шляхом приведення до системи знань, умінь, навичок 

студентів, самостійного застосування ними здобутих знань на практиці” [11, с. 35]. У його 

завдання входить також стимулювати студентів старанно навчатися, формувати в них 

прагнення до самоосвіти.  

За останні роки широкого використання здобули тести, як одна із форм перевірки 

засвоєння учбового матеріалу. Тести – це завдання специфічної форми, які дозволяють оцінити 



ступінь оволодіння студентами навчальним матеріалом. Однією з найбільш важливих переваг 

тестового контролю вважається висока ступінь об’єктивності виставлення оцінок, так як 

надається можливість точного підрахунку правильних і неправильних відповідей. 

Використання тестів у процесі навчання є одним із раціональних доповнень до методів 

перевірки знань, умінь та навичок студентів. Тести є також відмінним засобом індивідуалізації 

навчання, так як враховують психологічні особливості студентів.  

Тестування є одночасно і навчальною вправою, і засобом контролю. Використання 

тестових завдань як засобу навчання є ефективним і виправданим з точки зору дидактики та 

психології. Чітка регламентованість процедури тестування та наявність еталону дозволяють 

оптимізувати навчальний процес, а спрямованість на активну розумову діяльність та 

об’єктивність результатів створюють у студентів позитивне ставлення до іноземної мови.  

Тести виконують такі навчальні функції: 

1) коригування та вдосконалення контрольованого матеріалу; 

2) формування мовленнєвих навичок та вмінь; 

3) стимулювання розвитку пам’яті та мислення. 

Не замінюючи плановий контроль (усне опитування, письмові контрольні роботи тощо), 

тести, на думку І. Я. Лернера, „окрім контрольної, виконують навчально-розвивальну функцію: 

урізноманітнюють процес перевірки здобутих знань, умінь і навичок; активізують процес 

опанування мовним матеріалом, який вивчається, оскільки передбачають свідомий вибір, 

аналіз, зіставлення; стимулюють активність і увагу студентів на занятті; підвищують їхню 

відповідальність під час виконання завдань” [5, с. 43]. 

Термін „тестування” (від англійського слова testing – випробування) уперше використав 

Дж. Фішер для перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів за допомогою оригінальних 

спеціальних книг (scale books), які з’явилися в 1864 р. у Великобританії [3, с. 14].  

Аналіз історичного розвитку тестології засвідчує, що ця галузь набула широкого розвитку 

в США й у розвинених країнах Західної Європи, де набуто великий досвід щодо розробки й 

практичного застосування тестів у різних сферах діяльності. За результатами аналізу цього 

питання можна зробити висновок, що галузь педагогічної тестології пройшла значний 

історичний шлях у своєму розвитку.  

На сьогодні тестування в системі освіти знаходиться в стані постійного вдосконалення і 

періодичних змін напрацьованих і широко апробованих методик. Це закономірний процес для 

будь-якого суспільства в цілому і в такій його важливій структурі, як сфера освіти. Такий стан 

сфери освіти зберігається і в майбутньому. Цілком можливо, що ці зміни не тільки будуть 

продовжуватися, але й активно посилюватися. А це означає, що ретельне вивчення цієї 



проблеми необхідне з метою запозичення досвіду розвинених країн світу вітчизняними 

тестологами.  

В Україні протягом останніх років здійснюються проекти з розробки стандартизованих 

випускних тестів з англійської мови, а також робляться спроби визначити рівні володіння ІМ 

учнями середніх загальноосвітніх шкіл. Але недоліком цих проектів ми вважаємо те, що 

питання розробки тестів вирішується тільки в межах потреб випускного іспиту і не 

розглядається як елемент цілісної системи тестового контролю, що функціонує протягом усього 

періоду навчання ІМ у вищій школі.  

Сьогодні вже можна говорити про створення теорії тестування, розробка якої відображена 

в наукових працях наших сучасників як у нашій країні, так і за кордоном: П. Айразян, 

Дж. Алдерсон, Дж. Браун, С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук та ін. [12, 13, 14, 9, 10].  

На думку С. Ю. Ніколаєвої, тестовий контроль, або тестування, як термін означає у 

вузькому значенні використання і проведення тесту; в широкому значенні – сукупність 

процедурних етапів планування, складання і випробування тестів, обробки та інтерпретації 

результатів проведення тесту [9]. 

За визначенням В. С. Аванесова, педагогічний тест визначається як система завдань 

специфічної форми, змісту, розташованих за зростанням складності, яка дає можливість якісно 

виміряти рівень підготовки випробуваних і оцінити структуру їх знань. В. С. Аванесов 

наголошує, що тестовий процес – дуже об’ємне поняття, що містить у собі появу основних ідей, 

теорій, методів, а також саму практику тестування [1, с. 19]. Ключовим у цих визначеннях є 

термін „виміряти”, який приписує тесту властивості вимірювального інструменту. Відповідно 

до такого розуміння змісту поняття педагогічний тест, сам процес педагогічного тестування 

означає процес вимірювання рівня підготовки студентів і є способом оцінки структури їх знань, 

умінь, навичок.  

Спираючись на підхід В. С. Аванесова і А. Н. Майорова [2; 7], під професійно 

зорієнтованим педагогічним тестом, ми розуміємо систему специфічних завдань певного 

змісту, з поступовим ускладненням з метою об’єктивної оцінки структури, рівня та якості 

підготовки студентів до професійної діяльності. 

Розробкою та застосуванням мовних і мовленнєвих тестів займається лінгводидактичне 

тестування, під яким розуміють „підготовлений згідно з певними вимогами комплекс завдань, 

які пройшли попереднє випробування з метою визначення показників його якості і дозволяють 

виявити в учасників тесту ступінь їх мовної (лінгвістичної) та/чи мовленнєвої (комунікативної) 

компетенції, і результати якого піддаються певному оцінюванню за заздалегідь встановленими 

критеріями” [4, с. 8].  



Основними показниками якості лінгводидактичного тесту є валідність, надійність, 

диференційна здатність, практичність та економічність.  

Валідність – характеристика тесту, яка показує, що саме вимірює тест і наскільки 

ефективно він це вимірює. Валідність тесту означає його придатність для визначення рівня 

володіння певними іншомовними мовленнєвими навичками і вміннями.  

Надійність – це необхідна умова валідності тесту. Надійність тесту визначається 

стабільністю його функції як інструмента вимірювання. Надійний тест дає приблизно однакові 

результати при повторному застосуванні. 

Диференційна здатність – характеристика тесту, яка вказує на здатність даного тесту 

виявляти встигаючих і невстигаючих тестованих, тобто з достатнім і недостатнім рівнем 

володіння іншомовними навичками і вміннями.  

Практичність – характеристика тесту, яка визначає:  

а) доступність інструкцій тесту і змісту тестових завдань для розуміння тих, хто виконує 

тест;  

б) простота організації проведення тестування в різних умовах;  

в) простота перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки. 

Економічність – характеристика тесту, яка передбачає мінімальні витрати часу, зусиль і 

коштів на підготовку тесту від планування до видання [8]. 

Тест, як система, має склад, цілісність і структуру.  

Він складається із завдань, правил їх застосування, оцінок за виконання кожного 

завдання, рекомендацій з інтерпретації тестових результатів.  

Цілісність тесту означає взаємозв'язок завдань, їхню приналежність загальному 

вимірюваному фактору. Кожне завдання тесту виконує відведену йому роль і тому жодне з них 

не може бути вилучене з тесту без втрати якості виміру.  

Структуру тесту утворює спосіб зв'язку завдань між собою. В основному, це так звана 

факторна структура, у якій кожне завдання зв'язане з іншими через загальний зміст і загальну 

варіацію тестових результатів. 

В залежності від дидактичної мети використовують різні види контролю за навчанням. 

Для кожного з традиційних видів контролю (вхідного (попереднього), поточного, тематичного, 

періодичного та підсумкового) застосовуються різні за побудовою тести.  

Для вхідного (попереднього) тестування, метою якого є визначення рівня знань 

студентів, їх готовності до сприйняття нової інформації, застосовуються так звані попередні 

тести. Найчастіше це закриті тести на вибір правильної відповіді. Цей вид тестування 

здійснюється на вступній лекції або першому семінарському чи практичному занятті. За 



результатами виконання попереднього тесту відбувається об’єднання студентів у дві умовні 

групи: студенти, які готові до сприйняття нового матеріалу, і студенти, які потребують 

додаткових індивідуальних консультацій викладача. Вхідне тестування не є самоціллю чи 

формальним заходом. Це початок процесу накопичення та систематизації статистичних 

відомостей про досягнення кожного студента, а також можливість для викладача прогнозувати 

та планувати навчальну діяльність, визначати її пріоритетні напрямки, здійснювати 

індивідуальний підхід у навчанні. Відповідно до результатів тестування здійснюється 

цілеспрямована корекція процесу навчання з урахуванням можливостей кожного студента при 

складанні завдань для самостійної та індивідуальної роботи. 

Поточне тестування проводиться на аудиторних заняттях, з метою коригування 

навчальної діяльності студентів, стимулювання інтересу до навчання, формування почуття 

відповідальності. 

Тести тематичного контролю передбачають перевірку, оцінку і корекцію засвоєння 

знань. Вони проводяться після вивчення тієї чи іншої теми, або змістового модуля. 

Періодичний тестовий контроль проводиться для перевірки засвоєння навчального 

матеріалу за семестр. 

Підсумковий тестовий контроль передбачає застосування так званих тестів навчальних 

досягнень студентів. Він проводиться наприкінці семестру або атестаційного періоду з метою 

об’єктивної оцінки успішності студентів за цей період. 

Під час тематичного і періодичного контролю використовують формуюче і діагностичне 

тестування. Формуюче тестування спрямоване на виявлення прогалин у знаннях студентів та їх 

усунення. Діагностичне тестування спрямоване на встановлення причин цих недоліків [6]. 

Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на тести навчальних досягнень, 

тести загального володіння ІМ, діагностичні тести, тести на виявлення здібностей до вивчення 

ІМ. 

Тести навчальних досягнень використовуються для визначення рівня навчальних 

досягнень студента в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю на певному ступені 

навчання. 

Тести загального володіння ІМ вимірюють загальний рівень володіння вміннями 

мовленнєвої діяльності і використовуються для визначення готовності тестованого працювати 

чи навчатися там, де потрібні знання ІМ, та для відбору кандидатів із знанням ІМ на ту чи іншу 

посаду. 

Діагностичні тести використовуються з метою подальшого розподілу студентів по 

групах за рівнем підготовки з ІМ. 



Тести на виявлення здібностей до вивчення ІМ спрямовані на визначення конкретних 

індивідуально-психологічних особливостей студента з метою забезпечення їх своєчасного 

коригування та розвитку, що сприятиме успішності оволодіння мовленнєвою діяльністю [8]. 

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести закритої та відкритої 

форм. 

Закриті тестові завдання перевіряють повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії 

навчальної програми та рівень сформованості у студентів мовної компетенції: 

 Завдання з простим вибором одноелементних відповідей використовуються для 

перевірки вміння правильно відтворювати набуті знання. Завдання складається з двох частин: у 

першій — якомога стисло і чітко, без двозначності формулюється запитання, а в другій — 

пропонується на вибір декілька відповідей, одна з яких є правильною. Варіанти відповідей 

мають бути не абсурдними, близькими до істинної відповіді, відрізнятися одне від одного 

повнотою, точністю. Для того, щоб вибрати правильну відповідь, студент повинен 

проаналізувати усі відповіді, що пропонуються.  

 Завдання з простим вибором багатоелементних відповідей використовуються для 

перевірки вміння характеризувати або знаходити спільне в явищах, які вивчаються. На відміну 

від попередніх завдань тут пропонується сформувати правильну відповідь з декількох 

часткових відповідей.  

 Завдання з перехресним вибором одноелементних відповідей використовуються для 

перевірки вміння вільно орієнтуватися в групі схожих понять, процесів, явищ. У даному 

випадку завдання містять кілька запитань і стільки ж відповідей, розташованих у двох колонках 

таблиці. Необхідно для кожного завдання, розміщеного ліворуч, вибрати однозначну відповідь 

з правої колонки таблиці.  

 Завдання з перехресним вибором багатоелементних відповідей використовується для 

перевірки уміння узагальнювати, виділяти, застосовувати знання при розв'язанні конкретних 

практичних завдань. Кожному запитанню, що подане у першій частині (ліворуч) може 

відповідати кілька відповідей з другої частини (праворуч).  

 Завдання з поетапним вибором відповіді використовуються для перевірки вміння 

аналізувати і синтезувати факти, процеси, явища, визначати послідовність подій. Відповіді 

можуть бути одноелементними або багатоелементними.  

 Завдання з альтернативними відповідями використовуються для перевірки вміння 

зробити правильний вибір або прийняти рішення у згорнутій, скороченій формі. Можливі 

альтернативи типу „так-ні”, „1-0”, „змінний-постійний” тощо.  



 Завдання на заповнення пропусків застосовуються для перевірки чіткого, однозначного 

розуміння явищ, процесів, понять. У цих завданнях пропускаються ключові слова або символи, 

які необхідно вставити самостійно, або обрати з декількох запропонованих.  

 Завдання на конструювання правильної відповіді використовуються для перевірки 

знань і умінь розуміти сутність окремих понять, явищ, процесів, уміння вирішувати різні 

практичні завдання. У цих завданнях вимагається самостійно, без підказки сформулювати 

відповідь. Такого роду завдання використовуються лише тоді, коли відповідь може бути 

сформульованою однозначно у формі слова, букви, знака, цифри, схеми тощо.  

Результативність тестового контролю знань студентів вищих закладів освіти залежить від 

дотримання психолого-педагогічних вимог щодо його застосування: необхідне поступове 

впровадження тестового контролю, що дасть змогу психологічно підготувати студентів до 

нього; розпочинати слід із простих тестів, а через деякий час запроваджувати більш складні; 

необхідно дотримуватись організаційної чіткості в проведенні тестового контролю (визначення 

часу для виконання завдання, пояснення викладачем тестових завдань, забезпечення кожного 

студента стандартним бланком для відповідей); обов’язковий аналіз результатів тестування.  

Отже, створення і застосування тестового контролю знань студентів є необхідною умовою 

діяльності вищих навчальних закладів. Тестовий контроль може використовуватись для 

актуалізації знань студентів, встановлення рівнів успішності академічних груп та окремих 

студентів, аналізу різних форм і методів навчання, підсумкового оцінювання. Проте, слід 

пам’ятати, що тестовий контроль повинен зумовлюватися передусім особливостями 

навчального предмету і особливостями самих студентів. Тому необхідно поступово готувати 

студентів до такої форми контролю, який в умовах кредитно-модульної системи організації 

навчання вищих навчальних закладів має стати основним. 

П е р с п е к т и в и  подальшого дослідження полягають у розробці науково-методичних 

аспектів застосування тестів при вивченні іноземних мов та у розробці тестових завдань для 

контролю комунікативної компетенції студентів в окремих видах мовленнєвої діяльності. 
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