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Розглянуто особливості модульно-рейтингової системи оцінювання знань
студентів-іноземців з української мови. Зазначено проблеми ефективності контролю та
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Новий статус української мови викликає інтерес не лише у співвітчизників,
а й представників інших країн. Сьогодні важливим чинником є те, що розвиток
освіти в Україні спрямований на інтеграцію в європейський простір. Створюються
умови для отримання освіти високого рівня. Про це свідчать накази Міністерства
освіти і науки України № 49 від 23.01.2004 року „Про затвердження програми дій
щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки
України на 2004–2005 рр.” та № 774 від 30.12.2005 року „Про впровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу“ та ін.
У комплексі системи освіти одним із найскладніших питань у науці і
практиці є оцінювання. Особливої гостроти ця проблема набула в останній час [4].
Це пов’язано з упровадженням компетентністного підходу до формування
особистості, здатної на практиці застосовувати набуті знання, а також з
використанням нових активних технологій, оскільки традиційна методика вже не
може задовольнити вимоги сьогодення.
До цього часу немає чіткої відповіді на питання про форми та методику
оцінювання. Тому оцінювання часто зводиться до контролю за рівнем знань з
конкретного предмета, умінь і навичок. Наше завдання – оцінювати не лише рівень
знань з мови, а й уміння самооцінки, словесне оцінювання своєї праці, товаришів і
друзів. Отже, до звичної оцінки викладачеві потрібно додавати й інші форми, які
даватимуть змогу об’єктивно оцінити успіхи студентів. Це і комунікабельність,
активність у процесі навчання, участь у громадській роботі та ін.
Контроль та оцінювання знань іноземних студентів – не лише невід’ємний
елемент навчального процесу, особливо на початковому етапі, а й вагомий чинник,
що впливає на психологічний стан того, хто вчиться, створює відповідні умови в
аудиторії. І тут багато залежить від нас, викладачів-філологів, бо основне завдання
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полягає в тому, щоб перші оцінки знань іноземців викликали позитивні емоції. Має
домінувати індивідуальний підхід, де викладач максимально виявлятиме не лише
доброзичливість, а й вимогливість.
Контроль знань посідає особливе місце в навчальному процесі. Він дає
змогу формувати у студентів почуття відповідальності, вміння відтворювати
необхідні, здобуті раніше знання, концентрувати увагу під час виконання
контрольної роботи. Важливу роль у процесі проведення контролю знань відіграє
мотивація, оскільки іноземці вже з перших днів навчання прагнуть спілкуватися
українською мовою, якнайшвидше бажають пізнати нас, нашу країну, заслужити
довір’я викладачів та одногрупників. Мотиваційна сфера сприяє формуванню й
активізації у процесі контролю вмотивованого оцінного судження, яке сприяє
реалізації основної мети.
Проблема ефективної системи контролю та оцінювання знань студентів є
предметом активного обговорення на всіх рівнях. Насамперед це стосується
контингенту студентів-іноземців, особливо на першому році навчання. Адже
контроль та оцінювання знань дають можливість дізнатися про рівень та глибину
засвоєного матеріалу, динаміку успішності, рівень самостійного опрацювання
матеріалу і , взагалі, про активність студента на заняттях з мови та в позалекційний
час.
Усе це вимагає нових підходів до оцінювання знань [3]. Крім того,
з’явилися й нові вимоги до вирішення проблеми оцінювання знань. Виникають певні
труднощі у розробці стратегії оцінювання, яка пов’язана з визначенням мети
навчання, рівня здобутих навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності, їхніх
можливостей.
Не менш проблемним є вибір показників (критеріїв) оцінювання
результатів діяльності студентів. Залежно від мети і стратегії оцінювання кожного
студента, пов’язаних із сьогоднішніми вимогами Болонського процесу, доводиться
працювати над питанням вибору шкали оцінювання.
Викладач насамперед прагне визначити рівень комунікативних здібностей
студентів через критерії „високий”, „середній”, „достатній” та „низький”. Високий
рівень засвідчує про певні досягнення студента за рівнем розвитку його
комунікативних умінь, мислення, критичного ставлення до самооцінки власних знань
з мови. У відповідях наявне чітке розуміння шляхів вирішення поставлених завдань і
впевненість у правильності відповіді. Відсутні помилки. Середній рівень засвідчує
добрі знання студента, але можуть бути відсутні деякі питання, зокрема творчий
підхід до виконання завдань, а також наявні незначні помилки. Достатній рівень
оснований на знаннях та уміннях студента, сформованих раніше, але
характеризується відсутністю творчого підходу до вирішення визначених завдань.
Низький рівень не дає змоги виявити рівень знань та умінь студента, оскільки
контрольні завдання не виконані чи виконані частково.
Оцінювання знань студентів відбувається упродовж навчального року і в
кінці семестру та року. Пріоритетними стають такі параметри оцінної діяльності
студента:
а) рівень знань студентів з української мови;
б) комунікативна діяльність;
в) розвиток пізнавальної діяльності і творчих здібностей.
Нові стратегії оцінювання знань студентів мають засвідчити не лише
рівень їхніх знань, а й оволодіння навичками мислення, вміння бути
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комунікабельними, спільно приймати рішення, висловлювати власні думки,
застосовувати знання, здобуті на заняттях у реальних умовах.
Багатоаспектність початкового навчання передбачає багатогранність
контролю перевірки знань та їхнього оцінювання [1: 12]. І все це залежить від
програми змісту курсу української мови для першого року навчання, в якій
виділяється чотири модулі. Викладач чітко визначає рівень знань із кожного виду
мовленнєвої діяльності на кожному етапі (читання, слухання, говоріння, письмо). А
це вимагає чіткого розподілу навчального матеріалу на кожному занятті [5].
На першому році навчання плануємо чотири модулі. Модуль 1 –
„Знайомство”, модуль 2 – „Навчання. Відпочинок”, модуль 3 – „Місто, в якому я
навчаюсь і живу”, модуль 4 – „Сім’я, видатні люди, здоров’я”. Основне завдання –
дібрати такий матеріал, який би допомагав засвоїти артикуляцію звуків української
мови, правильну інтонацію та наголос, словотворчі типи. Успішному засвоєнню
виділених тем на першому етапі сприяє активна демонстрація наочності [2: 82].
Залежно від змісту виділеного матеріалу складають модульні контрольні
роботи та їхнє оцінювання.
У першому семестрі модуль 1 включає активну перевірку навичок
говоріння, читання, аудіювання, письма. Говоріння контролюють у процесі
діалогового мовлення на основі теми „Знайомство”. Студенти мають уміти
розповісти про себе, відрекомендуватися. Об’єктом оцінювання стають навички та
вміння вести діалог чи монолог із теми „Знайомство.” Об’єктом оцінювання читання
є уміння студента зрозуміти основний зміст прочитаного тексту з елементами опису
чи повідомлення автобіографічного характеру. Аудіювання контролюють шляхом
прослуховування студентами невеликих текстів діалогічного чи монологічного плану,
пов’язаних із темою „Знайомство”. Перевіряють уміння студентів сприймати ці
тексти на слух та відтворити їхній основний зміст. Навички письма перевіряють у
процесі виконання вправ та завдань у письмовій формі під час роботи над темою
„Знайомство”. Перед студентами стоїть завдання показати здобуті знання з лексики і
граматики (вживання правильних відмінкових форм іменників, прикметників,
займенників, доцільне використання засвоєних форм дієслів, вміння будувати прості
речення, дотримуватися відповідного порядку слів).
Загальна кількість балів для оцінювання всіх чотирьох видів мовленнєвої
діяльності – 20 балів.
Контрольні роботи у модулі 2 перевіряють та оцінюють також чотири види
мовленнєвої діяльності, але вищими стають вимоги до кожного з них. Наприклад,
контроль говоріння у модулі 2 включає вміння не лише вести діалог на тему
„Знайомство”, а й доповнювати своє діалогічне мовлення елементами монологічного
висловлення з питань навчання в університеті, умов життя в гуртожитку, відпочинку
у вільний час. На основі певних запитань студент має вміти скласти розповідь про
своє навчання, улюблений предмет, цікавий відпочинок, нових друзів. Аудіювання
контролюють у процесі прослуховування текстів на вивчену раніше тематику –
„Знайомство”, „Навчання”, „Відпочинок”, „Умови проживання в гуртожитку” та ін.
Перевіряють уміння студента розповісти текст після сприйняття його на слух і потім
порівняти розповідь з оригіналом. Для перевірки уміння читати враховують
здатність студента зрозуміти основну інформацію прочитаного тексту,
дотримуватись відповідного темпу читання, інтонування. Перевіряють уміння
сприймати інформацію і з тексту, і з комп’ютера. Мовні навички письма
контролюють на основі записів студентів, де фіксується основний граматичний
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матеріал програми другого модуля. Враховують уміння передати в письмовій формі
потрібні біографічні відомості.
У кінці першого семестру, після другого модуля, іноземні студенти мусять
уміти в письмовій формі виконати всі тестові завдання. Це дає можливість
перевірити їхній рівень знань з усього пройденого програмного матеріалу за перший
семестр. На всі види контролю виділяють також 20 балів. У процесі контролю
рекомендується уникати психологічного напруження, яке може бути викликане
перевантаженням навчальним матеріалом, надмірністю його дозування.
Готуючись до модуля 3 (другий семестр), враховуємо забезпечення
наступності між початковим (вступним) етапом навчання та основним. Дотримання
такого підходу позитивно впливає на ефективність поточного, періодичного та
підсумкового контролю знань у модулі 3, а потім 4, яким завершується перший
навчальний рік.
У модулі 3 контролюють навички й уміння говоріння у формі діалогів та
монологів про себе і місто, у якому студенти вчаться (Київ, Львів, Чернівці, Одеса чи
ін.). Ця широка тематика може включати історичні пам’ятки міста, його традиції,
визначні місця, стадіони, парки, магазини, мешканців. Студенти мають не тільки
вести діалоги, запропоновані викладачем, а й складати їх самі. Вони можуть
розповідати про місто, де навчаються і живуть, про своє рідне місто та свою країну.
Отже, студенти мають уже самостійно вести діалогічне чи монологічне спілкування
не лише на тему „Знайомство”, „Моє місто”, „Відпочинок”, а й про навчання, умови
життя, улюблене заняття та ін.
Під час читання звертають увагу на вміння розуміти основну інформацію в
текстах про місто, навчання в університеті, відпочинок в Україні та нових знайомих.
Аудіювання перевіряють шляхом прослуховування текстів та діалогів на тему
„Місто”, „Визначні місця”. Контролюють уміння студента виділити основну
інформацію прочитаного, потім порівняти її з оригіналом тексту. Мовні уміння і
навички письма перевіряють самостійним оформленням певної інформації, здобутої
на основі раніше вивчених тем: „Моє місто”, „Мій університет”, „Визначні пам’ятки
міста” та ін. На прикладі виконання письмових завдань виявляють успіхи й недоліки
засвоєння лексико-граматичного матеріалу модуля. На перевірку знань модуля 3
виділяють також 20 балів.
Модуль 4 (останній) передбачає контроль навичок читання тексту про
життя і вчинки, здоров’я, спорт і розуміння його основної інформації. Навички й
уміння говоріння перевіряють у процесі діалогічного чи мологічного мовлення на
тему „Життя й діяльність видатних людей, рідних, друзів”, „Здоров’я людини”,
„Сімейні стосунки”. Практикують власні висловлювання та коментарі з означених
тем. В аудіюванні перевіряють уміння сприймати інформацію на слух діалогічного
чи монологічного мовлення, його адекватне відтворення. Тематика аудіотекстів така:
„Видатні люди України, письменники, політичні діячі, вчені”. „Турбота про здоров’я
людей”, „Спорт” та ін. Письмо є важливим аспектом контролю на завершальному
етапі, оскільки воно дає необхідну інформацію про вміння зафіксувати у писемній
формі набуті знання з раніше розглянутих тем, які вивчали протягом року. За
допомогою
письмових
вправ
визначають
рівень
знань
засвоєного
лексико-граматичного матеріалу. На виконання контролю знань четвертого модуля
також виділяємо 20 балів.
Завдання до модульного контролю може мати один чи кілька варіантів. Це
залежить від рівня підготовки студентів. Наприклад, варіант 1 четвертого модуля під

Модульно-рейтингова система оцінювання знань...
7
_______________________________________________________________________________________

час перевірки навичок читання тексту не виключає роботи зі словником, оскільки
можуть трапитися нові слова, виникне потреба опрацювати синоніми. Письмо й
говоріння включає вписування букв чи слів, заміну словосполучень синонімом.
Аудіювання означає роботу з монологічним текстом чи діалогом.
Варіант 2 може для читання запропонувати поезії і монологічний текст.
Письмо й говоріння передбачає вписування не лише потрібних літер, слів, а й
закінчень речень. Аудіювання може відбуватися на основі текстів офіційно-ділового
стилю, наприклад, листа чи діалогу, що за тематикою близький до першого варіанта,
але вносить додаткову інформацію, є ускладненим варіантом, який розрахований на
більш підготовлену аудиторію.
Уміле використання об’єктивної оцінки знань студентів у процесі
навчальної діяльності закладає основи для вдосконалення всього навчального
процесу. Об’єктивна оцінка знань студента відображає рівень його комунікативних
умінь. Сюди ж включаємо вміння активно слухати, що сприяє розумінню інформації,
вміння передати її в усній чи писемній формі, висловити власну думку з приводу
почутого. Такий підхід дає можливість викладачеві досконаліше оцінити знання
студента.
На сучасному етапі одним з ефективних методів контролю є виконання
тестових завдань, які системно відображають навчальний програмний матеріал
кожного модуля. Такий контроль сприяє визначенню рівня знань, оцінюванню
матеріалу з усіх розділів: фонетики, лексики, морфології, синтаксису. Перевагу
надаємо комунікативним вправам та завданням, які наближені до реальних умов
спілкування.
На кожному модулі першого року навчання потрібно пропонувати
виконання творчих завдань, які допомагають сформувати мовленнєву поведінку
студентів-іноземців та якнайшвидше залучають їх до оволодіння програмним
матеріалом.
На основі системи рейтингового контролю здійснюють підсумковий
контроль в кінці семестру чи навчального року. Психолого-педагогічні засади
оцінювання знань студентів за модульно-рейтинговою системою навчання
передбачають активну участь студентів в опануванні української мови та
найшвидшому застосуванні знань у повсякденній діяльності.
Проте наголосимо, що оцінювання знань студентів в Україні в системі
модульно-рейтингового навчання має певні відмінності від аналогічного процесу в
інших країнах. У нас оцінювання знань студентів з української мови передбачає
виконання вправ, тестів різної складності для читання, аудіювання, перевірні
запитання та різні письмові завдання.
До завдань початкового етапу добирають прості тести для читання,
аудіювання, реферування, нескладні запитальні тести, в яких пропонують студентам
вибрати правильні й лаконічні відповіді.
З метою оцінювання знань студентів з другого модуля подають завдання
середньої складності. Усні та письмові завдання вимагають вміння формулювати
свою думку, висловлювати думки про навчання, відпочинок, місто. Студенти мають
уміти дати коротку характеристику прочитаного та аналізувати події
суспільно-політичного життя.
Для оцінювання знань іноземних студентів з третього модуля пропонують
завдання вищої складності. Тут їх заохочують взяти участь у вирішенні проблемних
ситуацій, які вимагають вміння логічно мислити, зіставляти та аналізувати матеріал
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для читання, аудіювання та реферування.
Оцінювання знань іноземних студентів за модульно-рейтинговою
системою навчання підвищує їхню мотивацію і самостійність у вивченні
програмного матеріалу.
Оцінювання знань студентів за модульно-рейтинговою системою вивчення
предмета залежить від:
- рівня знань, умінь і навичок студентів з мови;
- їхніх здібностей та особистих якостей;
- прагнення самостійно вдосконалювати свій рівень знань з мови.
Такий
підхід
до
оцінювання
знань
студентів
передбачає
навчально-практичну спрямованість всієї діяльності в аудиторії. Переваги цієї
системи полягають в інтенсифікації вивчення української мови, і це дає змогу
викладачам України підвищити ефективність контролю, варіативність перевірки.
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