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ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДЕКВАТНОГО
ОЦІНЮВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Тестування як інструмент відбору абітурієнтів нівелює мож-
ливість виявлення творчих потенцій майбутніх студентів. Факти-
чно підготовка до тестування зводиться до дресування, оскільки
від абітурієнта вимагають здатності автоматично виконати гра-
матичні завдання. Це створює певні труднощі у навчанні студен-
тів у ВНЗ, не підготовлених до креативних завдань.

Оцінка студента з дисципліни «Українська словесність» має
кілька складових, зокрема оцінюється виконання творчих завдань
і завдань, що репрезентують майбутню наукову діяльність студе-
нтів. Тому обов’язковим компонентом оцінювання мовної компе-
тентності студентів стає виконання творчих завдань, регламенто-
ваних програмою. Пропонуємо окремі типи таких завдань:

1. Майстер-клас. Підготовка і захист рефератів, що охоплю-
ють тематику робіт для самостійного виконання.

2. Тема: «Нова українська література». Написати свій варіант ко-
медії М. Куліша «Мина Мазайло» (п’ять векторів українізації), вико-
ристовуючи як дійові особи сучасних політиків і діячів культури.

3. Тема: «Норми сучасної української літературної мови». На-
писати есе на тему: «Чи варто вживати ненормативну лексику?»
Написати реферат на теми: 1) «Слово «чорт» в українській тра-
диції та тлумачних словниках»; 2) «Ненормативна лексика: її
оцінка в Біблії»; 3) «Оцінка ненормативної лексики в сучасній
езотеричній літературі».

4. Адрес-студія (матеріали подано на сайті кафедри).
5. Тема: «Новітня українська література». Взяти участь у кон-

курсі «Книжка року Бі-Бі-Сі, 2009 рік», написати рецензію на за-
пропонований твір.
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6. Тема: «Давня українська література». Написати відгук на
уривок з «Літопису Самійла Величка» (про менталітет українців,
росіян, поляків). Порівняти погляди Самійла Величка та Остапа
Вишні («Чухраїнці»).

7. Написати есе на тему: «Шпаргалка у міжнародному праві —
це злочин чи допомога ближньому?»; «Шпаргалка в європейсь-
кому освітньому просторі» тощо.

Такий підхід дозволить навчити студентів не тільки правильно
писати певний обсяг слів та словосполучень (хоча це дуже актуа-
льно!), але й створить умови для розвитку їх творчих здібностей,
забезпечить умови для вільного володіння мовою і, що набагато
важливіше, літературними нормами сучасної української мови.

Кондрук І. В., викладач,
кафедра іноземних мов факультету МЕіМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ,
ПРОЗОРОСТІ ТА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
ПОЗААУДИТОРНОМУ ЧИТАННЮ

Домашнє читання є невід’ємним видом самостійної роботи
студентів під час навчання іноземній мові, адже це не тільки само-
стійний вид мовленнєвої діяльності, а й засіб формування мовлен-
нєвих навичок та вмінь. За допомогою цього виду навчальної дія-
льності студенти здобувають нові знання лексичного матеріалу
поповнюючи словниковий запас та розвивають пам’ять, вдоскона-
люючи навички перекладу. Для того, щоб навчання домашньому
читанню було ефективним методом навчання іноземній мові необ-
хідно дотримуватись чітких правил щодо його впровадження у на-
вчальний процес правильно мотивуючи студента до навчання іно-
земній мові за допомогою читання іноземною мовою.

Домашнє читання — це обов’язкове для всіх студентів, додат-
кове, постійне та змістовне читання. Тому тексти мають відпові-
дати спеціалізації студентів, для того, щоб мотивувати їх до якіс-
ного сприйняття інформації іноземною мовою.

Цей вид читання займає своє місце серед інших видів читання.
За характером розуміння прочитаного — це синтетичне чи-

тання, оскільки мовленнєва форма текстів не вимагає від читача
особливих розумово-вольових зусиль для її розкриття, та читач
приділяє головну увагу лише вилученню інформації.




