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Бедько І. В., викл.
кафедри української мови та літератури

ТЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ЯК КОМПОНЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Наш час — час інновацій і нововведень. Щодня ми стикаємося
з новим товаром і продуктом, новим знанням, новими ідеями.
Цьому повинен відповідати і процес навчання, і методи навчання
в іноземній аудиторії.

У методиці викладання української мови як іноземної під сис-
темою інноваційного навчання розуміється система закономірно-
стей, принципів, методів, прийомів, завдань, вправ, орієнтованих
на розвиток мови. Двосторонній, підготовлений та реалізований
викладачем процес самостійного креативного пізнання студента,
побудований на граматичному матеріалі (словотвір і частини мо-
ви), на корпусі термінологічної лексики і лексики загальнолітера-
турної мови, на методах і прийомах написання текстів різного
стилю (наукового, ділового та ін) складає основу інноваційних
технологій.

Інноваційні підходи у викладанні української мови як інозем-
ної базуються на емоційній пам’яті учня, на формуванні комуні-
кативної компетенції як складної динамічної структури, на фор-
муванні професійної компетенції, на регулярному тренуванні
творчої діяльності. Особливістю навчання української мови як
іноземної при інноваційному підході є формування позитивної
навчальної мотивації, мовного чуття.

Основною метою інноваційних завдань є активізація регуляр-
ної розумової діяльності іноземного учня на стадії ініціації. Інно-
ваційні вправи — це пропедевтика на рівні засвоєння умінь і на-
вичок як у галузі української мови, так і в професійній сфері,
готовність до самостійного творчого виконання певного виду зав-
дань у нових дидактичних умовах. При цьому учень свідомо ре-
гулює свою розумову діяльність.

Однією з форм інноваційних вправ можна вважати тестові
завдання, що проводяться після вивчення певного блоку гра-
матичного та лексичного матеріалу. В якості джерел текстово-
го матеріалу можуть використовуватися базові підручники з
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дисципліни, що вивчається і навчальні посібники, щоб виклю-
чити можливість помилок, пов’язаних з предметною некомпе-
тентністю студентів. Пропонований студентам тест складаєть-
ся з двох субтестів: «Норми сучасної української літературної
мови» і «Науковий та офіційно-діловий стиль мовлення». Ма-
теріали субтестів включають завдання на перевірку наступних
категорій: 1) знання акцентологічних, морфологічних, лексич-
них, синтаксичних норм на рівні мовної та комунікативної
компетенції, а також норм правопису; 2) умінь виокремлювати
основну інформацію з пропозиції, абзацу, тексту, бачити його
структуру; навичок побудови логічного, інформативно достат-
нього тексту; практичного вміння вибирати відповідні певному
стилю мовні засоби; 3) знання студентами основних мовних
засобів, які використовуються при складанні документів різної
жанрової спрямованості.

Тест може бути використаний не тільки як для проміжного
контролю, але і як підсумковий, контрольний. Особливістю тес-
тового контролю є те, що робота може виконуватися поза ауди-
торними заняттями для самоконтролю студентів або в аудиторії.

Тести поточного контролю перевіряють знання, вміння і нави-
чки з окремих розділів дисципліни, отримані студентами в про-
цесі навчання у вузі. Як правило, тести поточного контролю ма-
ють кілька варіантів і співвідносяться з певними розділами дис-
ципліни «Українська мова як іноземна». Студенти знайомляться
зі спеціальними текстами навчально-професійної сфери, вчаться
їх читати, виділяючи певну інформацію і фіксуючи її певним
способом. Необхідно не тільки вміння читати літературу за фа-
хом і граматично правильно і логічно фіксувати короткий її зміст
у письмовій формі, а й уміння та навички складати вторинні на-
вчально-наукові тексти — тези, анотації, реферати, конспекти,
вміти складати різного виду плани наукових текстів. Навчання різ-
них видів компресії наукового тексту на заняттях з української мови
як іноземної передбачає формування досить великої кількості вмінь:
визначати тему тексту, ділити текст на смислові частини, володіти
механізмом поширення, скорочення та комбінування структур, ви-
конувати еквівалентні заміни, вміти трансфор-мувати частини текс-
ту і т. д. Велика увага під час навчання видам компресії тексту при-
діляється виробленню навичок володіння мовними засобами, які
необхідні для написання тез, анотацій і рефератів.

Інноваційний компонент у навчанні української мови як іно-
земної дозволяє активізувати процес засвоєння матеріалу, підго-
туватися до здачі модульного контролю.
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Привчання до інноваційних методів навчання, постійне їх
використання, дозволяє зробити відкритим до нововведень ми-
слення самих іноземних студентів, навчити працювати на ви-
передження, оскільки ці якості є особливостями інноваційного
навчання. Інноваційні методи навчання — це активні методи
навчання, які мають істотну перевагу в навчальному процесі і
несуть у собі нові способи взаємодії «викладач — студент»,
певне нововведення в практичній діяльності у процесі оволо-
діння навчальним матеріалом на заняттях з української мови
як іноземної.

Бескоровайна Н. О., старш. викл.
кафедри іноземних мов факультету МЕіМ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ТЕКСТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Однією з цілей навчання іноземної мови у вищих навчальних
закладах є навчання читанню для отримання інформації та оброб-
ки текстів зі спеціальності. Після закінчення курсу іноземної мо-
ви студенти повинні оволодіти навичками та вміннями наукової
обробки текстів (анотування, реферування і т. п.) для подальшої
самостійної роботи.

Сутністю анотування та реферування є максимальне скоро-
чення обсягу джерела інформації при одночасному збереженні
його основного змісту. При цьому анотація дає лише найзага-
льніше уявлення про джерело, перелічуючи лише основні пи-
тання первинного тексту, а не деталізуючи їх. У рефераті ж
розкривають весь основний зміст матеріалу, всі основні ви-
сновки.

Перший этап роботи над анотацією чи рефератом є спільним
для цих видів наукової обробки текстів. Його завданням є знахо-
дження у тексті опорних слів та речень, які найточніше висвіт-
люють тему та ціль тексту, поділ тексту на смислові частини. Тут
можна виділити наступні етапи: 1) перегляд матеріалу, 2) деталь-
не вивчення тексту, 3) виділення фрагментів тексту з найцінні-




