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такі види контролю знань студентів, як поточний, періодичний та 
підсумковий. Слід зазначити, що підсумковий контроль буде 
здійснено через 5 місяців після складання іспиту на державному 
комплексному екзамені з предметів психолого-педагогічного цик-
лу, куди, крім комунікативних процесів в навчанні, входять ме-
тодика викладання економіки, психологія діяльності та навчаль-
ний менеджмент. Серед форм контролю були використані: за 
кількістю студентів — індивідуальний, груповий та фронталь-
ний, за місцем організації — аудиторний контроль, за формами 
занять — самостійна робота, залік, іспит. Найбільш поширеними 
були такі методи контролю, як спостереження, усна перевірка 
(опитування, співбесіда); письмова перевірка (відповіді на запи-
тання, реферат, твір-мініатюра, психологічний диктант); програ-
мований контроль (тестування); аналіз продуктів діяльності 
(блок-схем, малюнків, ребусів, кросвордів, аплікацій тощо). 

Вочевидь, що запропонована система оцінювання і контролю 
знань в економічному вузі з психолого-педагогічних предметів, 
зокрема комунікативних процесів в навчання, сприяє , з одного 
боку, уникненню дискредитації особистості в очах колективу, а з 
іншого, дозволяє об’єктивно виявити рівень знань з курсу, забез-
печити зворотній зв’язок між викладачем і студентом, стимулює 
самоосвіту і саморозвиток студентської молоді.  

Т. А. Микал, викл. кафедри 
німецької мови факультету МЕіМ 

В. М. Запара, викл. кафедри 
іноземних мов ФЕФ 

КОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Контроль входить складовою частиною до системи навчання 

іноземних мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, 
метою якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і 
вмінь, завданням контролю передусім є визначення та оцінюван-
ня рівня їх сформованості. Головна мета контролю у процесі на-
вчання іноземної мови — управління цим процесом. 

Як складник системи навчання контроль має свої функції, ви-
ди, форми, засоби та об’єкти. Успішна реалізація функцій конт-
ролю впливає на ефективність як контролю, так і всього процесу 
навчання. Виділяють такі функції контролю:  

• функції зворотнього зв’язку; 
• навчальну; 
• розвиваючу. 
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Функція зворотнього зв’язку є основною функцією контролю, 
яка забезпечує керування процесом навчання іноземної мови. Зво-
ротний зв’язок діє у двох напрямах: на викладача і на студента. 

Зворотний зв’язок, що діє у напрямі до викладача, несе йому 
інформацію про рівень успішності студентів. Викладач аналізує 
цю інформацію на предмет наявності недоліків, проводить діаг-
ностику відхилень у мовленнєвій діяльності студентів, виявляє 
ступінь відповідності обраної стратегії і тактики навчання реаль-
ним потребам. Це дає можливість своєчасно оцінити методичну 
ситуацію і внести необхідні коригуючі зміни щодо добору при-
йомів, способів і методів навчання, відбору вправ, визначення 
режиму і тривалості їх виконання, послідовності організації всієї 
навчальної роботи зі студентами. 

Зворотний зв’язок у напряму до студентів дає їм інформацію 
про успішність їх навчальної діяльності з оволодіння іншомов-
ними навичками та вміннями. Така інформація дозволяє студен-
там здійснювати самооцінку досягнень в оволодінні мовою і пла-
нувати подальшу навчальну діяльність. 

Оціночна функція реалізується у ході оцінювання результатів 
виконання студентами навчальних завдань. Оцінка вказує на пев-
ний рівень володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю, є 
орієнтиром для студентів у подальшій діяльності в опануванні 
іноземної мови. Оцінка є основним показником успішності на-
вчання в офіційних документах про освіту. 

Навчальна функція контролю реалізується на основі синтезу 
набутих навичок і вмінь в оперуванні засвоєним мовним та мов-
леннєвим матеріалом, які активізуються у процесі виконання ко-
нтрольних завдань. Контрольне завдання за характером є впра-
вою, виконання якої потребує від студента певних мовленнєвих 
дій, спрямованих на досягнення мети, поставленої у завданні. Ці 
мовленнєві дії реалізуються завдяки функціонуванню відповід-
них мовленнєвих навичок і вмінь, в результаті чого відбувається 
їх подальше закріплення та удосконалення. Отже під час вико-
нання контрольних завдань продовжується і процес навчання. 

Розвиваюча функція. Контроль передбачає розвиток індивіду-
ально-психологічних особливостей студентів, які функціонують 
під час виконання студентами контрольних завдань: оперативна, 
слухова або зорова пам’ять, гнучкість мислення, фонематичний 
слух, пластичність артикуляційного апарату та ін. У процесі кон-
тролю відбувається розвиток спеціальних навчальних умінь, які 
дозволяють студентам найкращим чином виконати контрольне 
завдання шляхом визначення оптимальних стратегій цього вико-
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нання. На цій основі розвиваються вольові якості особливостей 
студента. Розвиваюча функція контролю реалізується також і в 
напрямі розвитку інтересу. Перспектива отримання високих ре-
зультатів у виконанні контрольного завдання заохочує студентів 
до вдосконалення володіння ними іноземною мовою. 

Для того, щоб ці функції успішно реалізовувались у практиці на-
вчання, контролю мають бути притаманні такі якості як цілеспря-
мованість, репрезентативність, об’єктивність та систематичність. 

Цілеспрямованість контролю полягає в тому, що контроль 
має бути спрямованим на певні мовленнєві навички та вміння, рі-
вень досягнення яких визначається та оцінюється. 

Репрезентативність контролю означає, що контролем має 
бути охоплений весь той мовний і мовленнєвий матеріал, засво-
єння якого перевіряється. 

Об’єктивність контролю забезпечує застосування об’єктив-
них способів оцінювання відповідей учня. 

Систематичність контролю реалізується за умови його регу-
лярного проведення у процесі навчання іноземної мови на всіх 
етапах навчання. 

Види та форми контролю. 
Систематичність контролю реалізується в таких його видах: 
• Поточний контроль, який здійснюється у ході вивчення конк-

ретної теми для визначення рівня сформованості окремої навички 
або вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу. 

• Рубіжний контроль, який проводиться після закінчення ро-
боти над темою, тематичним циклом в кінці семестру і т. ін. 

• Підсумковий контроль, який реалізується після завершення 
відповідного ступеня навчання іноземної мови. 

Кожний з видів контролю виконує усі функції властиві конт-
ролю, але залежно від його виду та чи інша функція має особливе 
значення і виступає домінуючою. 

За формою організації контроль може бути індивідуальним 
або фронтальним / груповим; за характером оформлення відпові-
ді — усним або письмовим; за використанням рідної мови — од-
номовним або двомовним. 

Письмовий контроль проводиться у формі виконання учнем 
письмових контрольних робіт і в цьому випадку є фронтальним 
контролем. 

Усний контроль проводиться у формі співбесіди зі студентом, 
наприклад, під час усного іспиту і відноситься до індивідуально-
го контролю. 
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Розрізняють також контроль з боку викладача і контроль з бо-
ку учня. Контроль з боку викладача здійснюється під час прове-
дення заняття і передбачає перед усім корекцію помилок студен-
та. Контроль з боку студента може реалізовуватись у формі 
взаємоконтролю, самоконтролю і самокорекції. 

Тестовий контроль. 
Тестовий контроль, на нашу думку, може забезпечити успіш-

ну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольни-
ти вимоги, що висуваються до якості контролю. 

У навчанні іноземної мови застосовується лінгводидактичне 
тестування. Лінгводидактичним тестом називається підготовле-
ний відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли 
попереднє випробування з метою визначення якісних показників 
і які дозволяють виявити в учасників тестування рівень їх мовної 
і / або комунікативної компетенції та оцінити результати тесту-
вання заздалегідь встановленими критеріями.  

Основними показниками якості є валідність, надійність, дифе-
ренційна здатність, практичність та економічність.  

Валідність — характеристика, яка показує, що саме вимірює 
тест і наскільки ефективно він це вимірює.  

Надійність — необхідна умова валідності тесту. Надійність 
тесту визначається стабільністю його функції як інструмента ви-
мірювання. Надійний тест дає приблизно однакові результати 
при повторному застосуванні.  

Диференційна здатність — характеристика тесту, яка вказує 
на здатність даного тесту виявляти встигаючих і невстигаючих. 

Практичність — характеристика тесту, яка визначає: 
• доступність та посильність інструкцій тесту і змісту тесто-

вих завдань для розуміння тих, хто виконує тест; 
• простота організації проведення тестування в різних умовах; 
• простота перевірки відповідей і визначення результатів та 

оцінки. 
Економічність — характеристика тесту, яка передбачає міні-

мальні витрати часу, зусиль і коштів на підготовку тесту від пла-
нування до видання. 

Лінгводидактичні тести бувають стандартизовані та нестандар-
тизовані. Стандартизований тест є такий, який пройшов поперед-
нє випробування на великій кількості тестованих. Нестандарти-
зовані тести розробляються самим викладачем для своїх учнів. 

Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на тести 
навчальних досягнень, тести загального володіння іноземною 
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мовою, діагностичні тести, тести на виявлення здібностей до ви-
вчення іноземних мов. 

У КНЕУ, як і в усіх навчальних закладах, для перевірки поточ-
ного, рубіжного або підсумкового контролю використовують те-
сти навчальних досягнень. Мета — визначення рівня навчальних 
досягнень. 

Тестами загального володіння іноземною мовою є тести типу 
TOEFL. Наприклад: 

1. Визначте те підкреслене слово, яке потрібно змінити, щоб 
речення було правильним. 

He couldn’t sleep (A), because people was (B) shouting in (C) the 
(D) other rooms. 

Діагностичні тести використовуються з метою подальшого 
розподілу студентів по групам за рівнем підготовки з іноземної 
мови. Прикладом такого тесту може бути «Einstufungstest», який 
ми використовуємо на початку вересня. 

Тести на виявлення здібностей до вивчення іноземних мов 
спрямовані на визначення конкретних індивідуально-психоло-
гічних особливостей студента з метою забезпечення їх своєчас-
ного коригування та розвитку. 

Тест складається з тестових завдань, які об’єднуються у су-
бтести. До субтестів входять тестові завдання, спрямовані на 
один конкретний об’єкт тестового контролю, наприклад, ви-
значення рівня володіння вимовними, граматичними або лек-
сичними навичками, уміння аудіювання, читання, говоріння, 
письма. Наприклад: 

Тестування лексики 
1. Викресліть слово, яке не підходить: 
Computerspiele machen — eine Bergtour machen — Federball 

spielen — joggen — Ruderboot fahren 
2. Знайдіть дієслово-синонім: 
tаlk 
a) depart b) ring c) stumble d) speak 
Тестування граматики 
Вставте пропущений прийменник 
1. Where are you going ... your holidays 
a) to b) under c) for 
2. Wir wohnen jetzt schon ein halbes Jahr ... München 
a) zu b) im c) in 
Тестування читання та розуміння прочитаного 
1. Прочитайте текст. Які твердження правильні? 
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Armer Mozart! 
Von Mozarts Musik leben Musiker, Agenturen, Opernhäuser, 

Plattenfirmen und Souvenirproduzenten. Sogar Städte machen aus 
seinem großen Namen viel Geld. Salzburg zum Beispiel, wo er 1756 
geboren wurde. Oder Wien, wo er bis zu seinem Tode lebte. Beide 
nennen sich «Mozartstadt» und locken damit Besucher aus aller Welt 
an. Mozart selbst hatte von all dem nichts mehr. Er ist 1791 im Alter 
von 35 Jahren gestorben. Zu seiner Beerdigung ist niemand 
gekommen — das Wetter war zu schlecht. So weiß man nicht einmal, 
wo er begraben wurde. 

a) Viele Leute verdienen noch heute viel Geld mit Mozarts Musik. 
b) Nur wenige Menschen besuchen die «Mozartstädte» Salzburg 

und Wien. 
c) Mozart wurde sehr alt. 
Відповідь може бути вибіркова та конструйована. Вибірко-

ва відповідь — це вибір правильної відповіді з двох, кількох 
варіантів або знаходження відповідних пар «стимул-реакція». 
Наприклад: 

Вибір вірного слова: 
1. die Herstellung 
a) die Leistung c)der Gewinn 
b) der Verlust  d)die Produktion 
Вибір прийменника: 
1. I’m very interested ... tennis. 
a) of b) in c) for 
Конструйована відповідь може формулюватись на рівні окре-

мого слова (напівпродукована відповідь) та окремого речення / 
висловлювання / тексту (продукована відповідь). Наприклад: 

1. Доповніть речення дієсловом в умовному способі: 
... du mich heute Abend nach dem Kino nach Hause fahren? 
2. Напишіть п’ять речень про себе. Скажіть що-небудь про: 

• Beruf/Tätigkeit, • Arbeitszeit, • Was würde ich gerne ändern. 
• Einstellung zur Arbeit, • Freizeit,  

Кожне тестове завдання складається з інструкції (як видно з 
попередніх прикладів); зразка виконання (інструкція може бути 
відсутньою); матеріалу, що подається тестованому та очікуваної 
відповіді, яка планується розробником тесту. 

Література 
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С. В. Онищенко, канд. екон. наук, 

ст. викл. кафедри фінансів підприємств  

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Характерною особливістю сучасного суспільства є досить ши-
роке проникнення кваліфікаційних тенденцій у всі сфери людсь-
кої діяльності, в тому числі й в освіту. Одним з приоритетних на-
прямів реформування системи освіти, зокрема фінансової, в 
зазначеному аспекті є вдосконалення оцінювальної діяльності. 

Об’єктивність оцінки результатів навчання, зокрема й фінан-
сових дисциплін, завжди була однією з найскладніших проблем 
оцінювальної діяльності й повинна базуватись на чітко визначе-
них критеріях. Слід зазначити, що знання студентів оцінюються 
по-різному різними викладачами й розбіжність при оцінюванні 
однієї і тієї ж групи, що навчається є досить значною, а це в свою 
чергу негативно впливає на виховну функцію оцінки, та її впливу 
на формування самооцінки студентів, на їх зацікавленість й від-
ношення до предметів, які викладаються. Виключити ж суб’єк-
тивний аспект при оцінці знань досить складно, так нерідко оці-
нювання знань з засвоєних курсів чи їх частин здійснюється 
шляхом перевірки окремих, іноді й другорядних елементів, знан-
ня яких може не відображати оволодіння всією системою, яка 
формує знання, вміння й навички. 

В значній мірі, суб’єктивність оцінки знань пов’язана з недо-
статньою розробкою методів контролю системи знань з фінансо-
вих дисциплін. А тому, за умови мінімізації впливу суб’єктив-
ного фактору та при чітко стандартизованих критеріях й вимогах 
до оцінки рівня знань, в межах фінансових курсів (дисциплін), 
виховний ефект і якість їх засвоєння будуть значно вищими. Од-
ним з напрямів вирішення зазначеної проблеми є активне вико-


