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задає направлення розвитку спілкування і професійний фокус 
для прояснення або уточнення інформації. Участь у роботі над 
кейсом дає можливість на практиці обучатися способам послі-
довного об’єднання нової інформації, мотивуючи свідоме 
читання. 
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Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, 
тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова атеста-
ція. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на 
детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мов-
лення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться 
на основі поточного оцінювання й виставляється єдиний тема-
тичний бал. Семестрове оцінювання з іноземної мови прово-
диться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мов-
леннєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). 

Важливою складовою навчальної діяльності в університетах 
є оцінювання навчальних досягнень студентів. Інноваційним у 
цьому контексті є те, що вищі навчальні заклади намагаються не 
застосовувати спрощені методи діагностики знань. Перевага 
надається комплексним системам, які забезпечують об’єктив-
ність оцінювання прогресу та здобутків студентів і водночас 
розвиток їх мотивації діяльності впродовж усього періоду на-
вчання. Після впровадження Болонської системи альтернативою 
традиційній системі навчання й оцінювання успішності студен-
тів у вищих навчальних закладах стала модульно-рейтингова 
система оцінювання, яка дедалі більше базується на концепті 
формувального оцінювання. Вона полягає в тому, що робота 
студента над опануванням кожної навчальної дисципліни 
оцінюється в залікових балах, сумою яких визначається рейтинг. 
Модульно-рейтингова технологія навчання передбачає введення 
рейтингового оцінювання навчальної діяльності студентів для 
об’єктивного визначення рівня підготовки студентів на певному 
етапі навчання. Модульно-рейтингове оцінювання проводиться 
в письмовій, письмово-усній, усній формах або автоматизова-
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ними навчальними комп’ютерними системами. Особливості 
модульно-рейтингового оцінювання: 

− зацікавленість студентів у отриманні високої оцінки, особ-
ливо тих, хто має високий рейтинг із попередніх модулів; 

− посилення мотивації навчання, самостійної роботи, само-
оцінювання й самокоригування знань і вмінь. 

Модульно-рейтингове оцінювання проводиться за навчаль-
ним матеріалом, розподіленим на модулі згідно з навчальним 
планом та індивідуальним навчальним планом студентів. Пись-
мовий компонент модульного оцінювання є обов’язковим і про-
водиться виконанням контрольних завдань. Оцінюючи навчаль-
ні досягнення студентів з іноземних мов, викладачі мають ура-
ховувати: характеристику відповіді студента (правильність, ці-
лісність, обґрунтованість, логічність); якість знань (повноту, 
глибину, гнучкість, системність, міцність засвоєння, сформо-
ваність загально-навчальних і предметних умінь і навичок); рі-
вень володіння розумовими операціями (уміння аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, уза-
гальнювати, робити висновки тощо. Відповідно до Загально-
європейських рекомендацій з мовної освіти, навчальні досяг-
нення студентів з іноземної мови оцінюються з чотирьох видів 
мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та 
письма. Характерним для оцінювання говоріння є оцінювання 
усних висловлювань, що передбачає проведення бесіди викла-
дача зі студентом. Викладач формулює запитання, а студент 
відповідає на них. Складністю оцінювання усних висловлювань 
є певна фрагментарність. Зазвичай неможливо опитати всю гру-
пу за браком часу й відповідно з’ясувати, чи всі студенти групи 
досягли поставлених навчальних цілей. Питання, на які відпо-
відають студенти, стосуються лише певних фрагментів опрацьо-
ваного на занятті матеріалу.  
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Соціальні проблеми сьогодення дедалі відчутніше формують 
стратегічні та тактичні орієнтири сучасної освіти. В інфор-




