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Анотація. стаття присвячена аналізу тестового конт-

ролю студентів у закладах вищої освіти та можливості 
його застосування залежно від етапу навчального проце-
су. Розглянуто переваги та обережний підхід до тестів як 
ефективного засобу контролю знань студентів у процесі 
вивчення іноземних мов.
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Постановка проблеми. сучасна вища школа диктує необ-
хідність перегляду основних принципів управління системою 
вищої освіти [1]. навчальний процес у закладі вищої освіти 
(ЗвО) являє собою складний об’єкт управління, що включає 
складну взаємодію таких елементів: цілей навчання, змісту 
дисципліни, методів, організації, форм і засобів навчання і, 
найголовніше, контролю результатів навчання і корекції. 

найважливішим завданням вивчення іноземної мови у ЗвО 
є завдання навчити студентів користуватися іноземною мовою 
як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності 
в різноманітних ситуаціях реального життя. Контроль знань 
студентів – це невід’ємна і важлива частина процесу навчан-
ня, відповідальний етап на шляху від незнання до знання, від 
неповного знання до більш точного і більш повного. За остан-
ні роки широкого використання здобули тести як одна з форм 
перевірки засвоєння навчального матеріалу. тестування – це 
один із найсучасніших та найпоширеніших засобів перевірки 
знань іноземної мови у процесі навчання. такий метод оці-
нювання знань студентів є ефективним під час викладання 
та вивчення іноземної мови. тести виконують такі навчальні 
функції, як: 1) коригування та вдосконалення контрольовано-
го матеріалу; 2) формування мовленнєвих навичок та вмінь;  
3) стимулювання розвитку пам’яті та мислення. 

Виклад основного матеріалу. термін «тестування» (від 
англійського слова testing – випробування) вперше 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 [2].

аналіз історичного розвитку тестології засвідчує, що ця 
галузь набула широкого розвитку в сШа й у розвинених краї-
нах Західної Європи, де набуто великий досвід щодо розробки 
й практичного застосування тестів у різних сферах діяльності. 
За результатами аналізу цього питання можна зробити висно-
вок, що галузь педагогічної тестології пройшла значний істо-
ричний шлях у своєму розвитку [3].

на сьогодні тестування в системі освіти знаходиться в ста-
ні постійного вдосконалення і періодичних змін напрацьованих 
і широко апробованих методик. сьогодні вже можна говорити 
про створення теорії тестування, розроблення якої відображено 
в наукових працях сучасників як у нашій країні, так і за кордо-
ном (с.Ю. ніколаєва, О.П. Петращук, П. айразян, Дж. алдер-
сон, Дж. Браун, а.І. майоров, с.І. мединська, м.І. мятлева, 
м.в. савчин, в.а. Коккота та ін. [4; 5; 18; 19; 20]). 

на думку с.Ю. ніколаєвої, тестовий контроль, або тесту-
вання, як термін означає у вузькому значенні використання 
і проведення тесту; в широкому значенні – це сукупність про-
цедурних етапів планування, складання і випробування тестів, 
обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [4].  
За визначенням в.с. аванесова, педагогічний тест визначаєть-
ся як система завдань специфічної форми, змісту, розташова-
них за зростанням складності, яка дає можливість якісно вимі-
ряти рівень підготовки випробуваних і оцінити структуру їхніх 
знань. в.с. аванесов наголошує, що тестовий процес – дуже 
об’ємне поняття, що містить у собі появу основних ідей, тео-
рій, методів, а також саму практику тестування [6]. 

спираючись на підхід в.с. аванесова і а.н. майорова  
[3; 6; 7], під професійно зорієнтованим педагогічним тестом ми 
розуміємо систему специфічних завдань певного змісту з посту-
повим ускладненням із метою об’єктивної оцінки структури, 
рівня та якості підготовки студентів до професійної діяльно-
сті. Розробкою та застосуванням мовних і мовленнєвих тестів 
займається лінгводидактичне тестування. Лінгводидактичним 
тестом називається підготовлений відповідно до певних вимог 
комплекс завдань, які попередньо випробовувались із метою 
встановлення їх якості і які дозволяють виявити в учасників 
тестування їхній рівень лінгвістичної або комунікативної ком-
петенції та оцінити результати тестування заздалегідь виведе-
ними критеріями. Основними показниками якості лінгводидак-
тичного тесту є валідність, надійність, диференційна здатність, 
практичність та економічність [8]. 

У наукових працях в.а. Коккоти розглядається питання 
щодо використання лінгводидактичного тестування. Лінгво-
дидактичні тести бувають стандартизовані і нестандартизовані 
[9]. стандартизований тест є таким, який пройшов попереднє 
випробування на великій кількості тестованих і має кількісні 
показники якості. серед стандартизованих тестів, які вимі-
рюють ступінь володіння англійською мовою, відомі такі, як 
TOEFL (Testing of English as a Foreign Language, USA); PET 
(Preliminary English Test); FCE (First Certificate in English). 
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стандартизовані тести супроводжуються паспортом, в якому 
містяться норми, умови та інструкції для багаторазового вико-
ристання тесту в різних умовах [4; 20; 21]. 

У роботі с.Ю. ніколаєвої проведене дослідження тесту 
з точки зору системного підходу. Показано, що тест як система 
має склад, цілісність і структуру [4]. він складається із завдань, 
правил їх застосування, оцінок за виконання кожного завдання, 
рекомендацій з інтерпретації тестових результатів.

Цілісність тесту означає взаємозв’язок завдань, їх прина-
лежність загальному вимірюваному фактору. Кожне завдання 
тесту виконує відведену йому роль, а 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, в якій кожне 
завдання зв’язане з іншими через загальний зміст і загальну 
варіацію тестових результатів. Залежно від дидактичної мети 
використовують різні види контролю за навчанням.

У науковій праці в.с. аванесова зазначено, що для кож-
ного з традиційних видів контролю (вхідного (попереднього), 
поточного, тематичного, періодичного та підсумкового) засто-
совуються різні за побудовою тести [6].

Для вхідного (попереднього) тестування, метою якого 
є визначення рівня знань студентів, їх готовності до сприйняття 
нової інформації, застосовуються так звані попередні тести. най-
частіше це закриті тести на вибір правильної відповіді. Цей вид 
тестування здійснюється на вступній лекції або першому семі-
нарському чи практичному занятті. За результатами виконання 
попереднього тесту відбувається об’єднання студентів у дві умов-
ні групи: студенти, які готові до сприйняття нового матеріалу, 
і студенти, які потребують додаткових індивідуальних консульта-
цій викладача. вхідне тестування не є самоціллю чи формальним 
заходом. Це початок процесу накопичення та систематизації ста-
тистичних відомостей про досягнення кожного студента, а також 
можливість для викладача прогнозувати та планувати навчальну 
діяльність, визначати її пріоритетні напрямки, здійснювати інди-
відуальний підхід у навчанні. відповідно до результатів тесту-
вання здійснюється цілеспрямована корекція процесу навчання 
з урахування можливостей кожного студента під час складання 
завдань для самостійної та індивідуальної роботи [10].

Поточне тестування проводиться на аудиторних заняттях із 
метою коригування навчальної діяльності студентів, стимулюван-
ня 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 прово-
диться наприкінці семестру або атестаційного періоду з метою 
об’єктивної оцінки успішності студентів за цей період. 

Під час тематичного і періодичного контролю використову-
ють формуюче і діагностичне тестування. Формуюче тестуван-
ня спрямоване на виявлення прогалин у знаннях студентів та їх 
усунення. Діагностичне тестування спрямоване на встановлен-
ня причин цих недоліків [11]. 

Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на 
тести навчальних досягнень, тести загального володіння Ім, діа-
гностичні тести, тести на виявлення здібностей до вивчення Ім.

тести навчальних досягнень використовуються для визна-
чення рівня навчальних досягнень студента в оволодінні іншо-
мовною мовленнєвою діяльністю на певному ступені навчання.

тести загального володіння Ім вимірюють загальний 
рівень володіння вміннями мовленнєвої діяльності і використо-
вуються для визначення готовності тестованого працювати чи 
навчатися там, де потрібні знання Ім, та для відбору кандида-
тів 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 спрямо-
вані на визначення конкретних індивідуально психологічних 
особливостей студента з метою забезпечення їх своєчасного 
коригування та розвитку, що сприятиме успішності оволодіння 
мовленнєвою діяльністю [12]. 

Призначення тесту з іноземної мови полягає в тому, щоб 
визначити рівень сформованості іншомовної комунікативної 
компетенції у студентів вищих навчальних закладів відповід-
но до державного стандарту. Об’єктами контролю є читання 
і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний 
і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання 
мови). Завдання для визначення рівня сформованості іншомов-
ної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: 
з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), 
повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фак-
тів (вибіркове читання). Контроль лексичної та граматичної 
компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня 
сформованості мовних навичок – здатності самостійно доби-
рати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні яви-
ща відповідно до комунікативних потреб спілкування в межах 
сформульованих завдань. Основними засадами для вибору 
видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно когні-
тивного спрямування [13; 21].

Результативність тестового контролю знань студентів 
закладів вищої освіти залежить від дотримання психолого-пе-
дагогічних вимог щодо його застосування: необхідне поступове 
впровадження тестового контролю, що дасть змогу психологіч-
но підготувати студентів до нього; розпочинати слід із про-
стих 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 [14].

на думку м. савчина, тестування має цілий ряд переваг: 
можливість охопити велику кількість студентів (всю групу або 
курс), використовуючи однаковий матеріал і однакові умови 
процедури тестування; економія аудиторного часу, що дуже 
важливо в немовних вузах, де час на вивчення мови лімітова-
но; орієнтованість на сучасні технічні засоби навчання та вико-
ристання комп’ютерних навчальних і контролюючих систем; 
збільшення об’єктивності педагогічного контролю, мінімізація 
суб’єктивного фактора під час оцінювання відповідей.

Оскільки мета тестування може бути різною, то тести 
діляться на констатуючі, діагностичні та прогностичні. Кон-
статуючі тести містять тести знань та тести загального воло-
діння іноземною мовою. Для перевірки сформованості грама-
тичних навичок і вмінь використовують тести знань, метою 
яких є визначення рівня знань студентів в процесі оволодіння 
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іншомовною компетенцією. такі тести будуються в точній від-
повідності з програмою або засвоєним матеріалом і використо-
вуються для здійснення поточного, рубіжного та підсумкового 
контролю. недоліки тестового контролю знань: під час засто-
сування тестів закритого типу можливість оцінки тільки кін-
цевого результату (правильно-неправильно), в той час як сам 
процес, який призвів до нього, не розкривається; ймовірність 
випадкового вибору правильної відповіді; психологічний недо-
лік – стандартизація мислення без урахування рівня розвитку 
особистості; велика витрата часу на складання необхідного 
«банку» тестів, їх варіантів, трудомісткість процесу; тести не 
сприяють розвитку мовлення [6, с. 243].

Однак за твердженням м. савчина, тестування не можна 
вважати єдиною унікальною формою контролю і діагностики 
на всіх етапах навчального процесу і у вивченні всіх навчаль-
них дисциплін, оскільки тести більшою мірою перевіряють 
знання певних фактів, законів, явищ і правил, частково переві-
ряють сформованість навичок, але не можуть оцінити творчий, 
нерепродуктивний рівень мовної або професійної компетенції, 
оскільки наявність варіантів відповідей для вибору автома-
тично обмежує рамки творчого підходу до рішення проблеми. 
тобто для перевірки освоєння певної теоретичної бази, лекси-
ко-граматичного матеріалу з окремої теми або рівня сформо-
ваності умінь читання та аудіювання тестування є найбільш 
ефективною й економною формою контролю або діагностики, 
але для отримання результатів із творчого застосування знань, 
умінь і навичок в умовах, наближених до реальності, тести не 
дають об’єктивної оцінки, оскільки мета тестування – отриман-
ня інформації, а не перевірка адекватності мовної поведінки 
в ситуаціях [15, с. 244].

с. мединська стверджує, що, незважаючи на всі перерахо-
вані переваги, тестування як метод рубіжного та підсумкового 
контролю не повинен вживатись без інших форм, наприклад, 
підготовки презентацій, анотації статей, перекладу текстів за 
фахом, написання ділового листа, тез або статей і т.д., тобто без 
реального мовного «продукту», для виробництва якого необ-
хідно використовувати всі набуті вміння та навички. Подання 
такої «продукції» варто виводити за межі навчальної групи для 
максимального наближення до ефекту реальності, навіть якщо 
це підвищує рівень стресу, тому що саме це і сформує мовний 
досвід справжніх реалій. Поточний, або проміжний контроль із 
певних тем за допомогою тестування доречний, оскільки відпо-
відає принципам диференційованого підходу і визначає резуль-
тати володіння навчальним матеріалом [16, с. 78–82].

ми можемо зробити висновок, що тестування є об’єк-
тивним способом оцінювання, це більш справедливий метод, 
який ставить всіх студентів у рівні умови як у процесі контро-
лю, так і в процесі оцінки, практично виключаючи суб’єкти-
візм викладача. За допомогою тестування можна встановити 
рівень знань студента з іноземної мови в цілому і за окремими 
його компетенціями.

Проте присутні і негативні прояви тестування – це кро-
піткий і тривалий процес розробки тестового матеріалу. Дані, 
одержувані викладачем в результаті тестування, хоча і включа-
ють в себе інформацію про прогалини в знаннях у конкретних 
розділах, але не дозволяють оцінювати високий, продуктив-
ний рівень знань, пов’язаний із творчістю, тобто ймовірніс-
ні, абстрактні і методологічні знання. Широта охоплення тем 
у тестуванні має і зворотну сторону. студент під час тестуван-

ня, на відміну від усного або письмового іспиту, не має достат-
ньо часу для глибокого аналізу теми. Забезпечення об’єктив-
ності і справедливості тесту вимагає прийняття спеціальних 
заходів щодо забезпечення конфіденційності тестових завдань. 
У випадку повторного застосування тесту бажано внесення 
в завдання змін.

У тестуванні присутній елемент випадковості. наприклад, 
студент, який не відповів на просте запитання, може дати пра-
вильну відповідь на більш складне. Причиною цього може бути 
як випадкова помилка в першому питанні, так і вгадування від-
повіді у другому. Це спотворює результати тесту і призводить 
до необхідності врахування ймовірнісної складової частини під 
час їх аналізу.

на думку м. мятлевої, незважаючи на всі переваги тесто-
вої методики, тест, безумовно, не може вважатися повністю 
адекватним способом контролю і поки ще не може замінити 
таку, наприклад, форму підсумкового контролю, як іспит. Більш 
того, тестам часто приписуються якості, яких вони не мають, 
а саме: наявність негайного зворотного зв’язку, стимулювання 
інтелектуальної активності студентів, здатність виявляти якість 
і ступінь сформованості того чи іншого виду мовленнєвої 
діяльності, об’єктивність оцінки знань [17, с. 160–163].

Висновки. варто погодитися з думками деяких вчених, 
що зайва захопленість тестуванням знань на заняттях з інозем-
ної мови може негативно позначитися на розвитку у студен-
тів здатності логічно мислити, зіставляти, робити висновки, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Процес контро-
лю – це одна з найбільш трудомістких і відповідальних опе-
рацій, пов’язана з гострими психологічними ситуаціями як 
для студентів, так і для викладача. тому застосовувати тестові 
методики в навчальному процесі слід з обережністю і тільки 
в тих випадках, коли це сприяє поліпшенню якості підготовки 
майбутніх фахівців та підвищенню ефективності навчального 
процесу в цілому. 
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Антуфьева В. А., Белоусова В. В. Использование 
тестового контроля как средства проверки знаний сту-
дентов в высших учебных заведениях

Аннотация. статья посвящена анализу тестового кон-
троля студентов в высших учебных заведениях и возмож-
ности его применения в зависимости от этапа учебного 
процесса. Рассмотрены преимущества и осторожный под-
ход к тестам как эффективному средству контроля знаний 
студентов в процессе изучения иностранных языков.

Ключевые слова: тестовый контроль, тестовые зада-
ния, виды контроля, проверка уровня знаний, учебные 
достижения.

Antuf’yeva V., Bielousova V. Test control application 
as a means of checking students’ knowledge in higher 
educational institutions

Summary. The article reveals the analysis of test control 
of students in institutions of higher education and the possi-
bilities of its application depending on the level of the educa-
tional process. The advantages and cautious approach to tests 
are considered as an effective means of controlling knowledge 
of students in the process of studying foreign languages.

Key words: test control, test tasks, types of control, veri-
fication of the level of knowledge, educational achievements.


