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Статтю присвячено аналізу англомовної компетентності в читанні фінансової фахової літератури як 

об’єкта тестового контролю. Відповідно до перебігу формування англомовної компетентності в читанні 

фахової літератури визначено групи прямих об’єктів тестового контролю, а саме: окремі операції, що скла-

дають відповідні рецептивні лексичні й граматичні навички читання; власне рецептивні лексичні й граматичні 

навички читання; окремі мовленнєві вміння, що забезпечують реалізацію того чи іншого виду читання; 

макровміння в окремому виді читання; комплекс макровмінь у відповідних видах читання. Зіставлено 

виокремлені об’єкти контролю з відповідними їм видами тестового контролю.  
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Постановка проблеми. Сформованість 

англомовної компетентності (АК) в читанні фахової 

літератури є необхідним складником професійної 

підготовки сучасного спеціаліста, особливо 

фінансиста як представника нашої держави на арені 

міжнародних економічних перетворень. Успішність 

перебігу формування АК в читанні фахової 

літератури в умовах сучасного вищого навчального 

закладу (ВНЗ), перш за все, визначається обраними 

технологіями навчання та засобами контролю опану-

вання студентами цього виду мовленнєвої діяльності. 

З огляду на загальнометодичні вимоги до реалізації 

контролю в немовному ВНЗ, на специфіку читання як 

рецептивного виду мовленнєвої діяльності, а також 

індивідуально-психологічні особливості студентів 

напряму підготовки «Фінанси» найбільш перспектив-

ним видається застосування тестової форми контро-

лю. Її якість, у свою чергу, детермінується низкою 

чинників, чільне місце з-поміж яких посідає адекватне 

визначення змісту контролю, а саме – укладення 

чіткого переліку взаємопов’язаних об’єктів тестового 

контролю (ТК).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

при неабиякий інтерес учених-методистів до цієї про-

блеми зміст ТК здебільшого розглядається в контексті 

організації підсумкового тестування, як у початковій 

(М. В. Денисенко 2003, О. П. Петренко 1996), так і 

середній школі (Т. А. Бобро 1999, Е. Н. Гром 1999, 

Л. В. Гнаповська і О. Г. Квасова 2008, 

Л. А. Кожевникова 2008, О. П. Петращук 1999, 

J. Ch. Alderson, M. Cseresznyés 2005), залишаючи при 

цьому поза увагою об’єкти поточного й рубіжного 

контролю. Крім того, як об’єкти ТК досліджуються 

лише окремі компоненти іншомовної компетентності 

в читанні, а саме: лексичні навички читання 

(Л. В. Банкевич 1981, Е. Ф. Иванова 1975, 

С. С. Копылова 2004, С. Ю. Ніколаєва, 

О. Б. Метьолкіна 1997, Н. С. Саєнко 1998, J. Milton 

2009), граматичні навички читання (В. В. Осідак  

2004, Т. В. Путинцева 1993), мовленнєві читацькі 

вміння загалом (J. Ch. Alderson 2000, J. Sh. Caldwell 

2008, K. Perkins 1998) та вміння читати фахову 

літературу іноземною мовою зокрема 

(Г. В. Барабанова 2005, Г. И. Битешева 2005, 

Н. Ю. Гутарева 2005, D. Douglas 2000). Зрештою, 

перелік об’єктів ТК АК в читанні фахової літератури 

дещо конкретизується під час розробки методик нав-

чання й контролю цього виду мовленнєвої діяльності 

майбутніх ветеринарних лікарів (Т. І. Кушнарьова 

2006), студентів аграрних спеціальностей 

(О. С. Малюга 2007), майбутніх технологів продуктів 

громадського харчування (С. Л. Мерцалова 2000), 

студентів-юристів (Г. А. Циммерман 2007) та 

майбутніх інженерів-механіків (О. А. Гришина 2014).  

Однак, все ще потребують уточнення та 

деталізації об’єкти поточного, тематичного, модуль-

ного та підсумкового ТК АК у читанні в умовах су-

часного ВНЗ з урахуванням лінгвостилістичних особ-

ливостей текстів певного фаху та професійних потреб 

спеціалістів окремої галузі [9]. Саме тому метою цієї 

публікації є визначення переліку об’єктів ТК АК у 

читанні фінансової фахової літератури з огляду на 

вищезазначені чинники та їх зіставлення із 

відповідними видами ТК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Планування будь-яких об’єктів контролю викладачем, 

зокрема об’єктів ТК АК у читанні фінансової фахової 

літератури, передбачає виокремлення не лише оста-

точних об’єктів контролю по завершенню вивчення 

дисципліни студентами (результативний аспект ТК), а 

й низки проміжних об’єктів контролю, перебіг фор-
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мування яких має перевірятися безпосередньо у 

процесі навчання (процесуальний аспект ТК). 

З огляду на обмеженість навчання майбутніх 

фінансистів англомовного читання фахової 

літератури, слідом за Т. І. Кушнарьовою [4], 

розглядаємо підсистему об’єктів ТК як сукупність 

прямих та опосередкованих об'єктів контролю. Серед 

останніх виокремлюємо такі: 1) предметні / експертні 

знання (предметна компетентність); 2) країнознавчі 

знання (соціокультурна компетентність); 

3) дискурсивні знання (текстова компетентність); 

4) читацькі стратегії (стратегічна компетентність).  

Ураховуючи етапність формування у процесі 

навчання будь-якої навички / уміння / компетентності, 

застосовуємо до нашого дослідження ідею рівневого 

розподілу об’єктів ТК, запропоновану 

О. Ю. Горчевим [1, с. 69]. На цій основі структуруємо 

підсистему об’єктів контролю АК у читанні 

фінансової фахової літератури на такі групи: 1) мовні 

лексичні й граматичні знання; 2) окремі операції, що 

складають відповідні рецептивні лексичні й 

граматичні навички читання; 3) власне рецептивні 

лексичні й граматичні навички читання; 4) окремі 

мовленнєві вміння читання, що забезпечують 

реалізацію того чи іншого виду читання; 

5) макровміння в окремому виді читання (переглядове 

/ ознайомлювальне / вивчаюче); 6) комплекси 

макровмінь у відповідних видах читання (наприклад, 

переглядове → ознайомлювальне).  

На основі чинних програмних вимог [6] групу 

мовних лексичних і граматичних знань одразу 

відносимо до опосередкованих об’єктів ТК. Перелік 

же прямих об’єктів ТК кожної з груп конкретизуємо 

та зіставляємо з відповідними їм видами ТК.  

Група окремих операцій, що складають 

відповідні рецептивні лексичні й граматичні навички 

читання. Опанування окремими операціями є 

необхідною проміжною ланкою становлення 

відповідних рецептивних лексичних і граматичних 

навичок. У випадку лексичної навички читання до 

прямих об’єктів контролю належать такі операції: 

1) сприймання форми / впізнавання лексичної одиниці 

(ЛО); 2) розпізнавання / диференціації ЛО; 

3) семантизації / встановлення значення ЛО.  

Зважаючи на складність лексичного матеріалу анг-

ломовного фінансового наукового тексту (АФНТ) [3], 

ми уклали методичну типологію ЛО реального словника 

майбутнього фінансиста [2], що дозволила виокремити 

як прямі об’єкти ТК такі операції: 1) сприймання форми 

ЛО-інтернаціоналізмів і ЛО-неологізмів, багатокомпо-

нентних ЛО та  модифікованих багатокомпонентних 

ЛО; 2) семантизації багатозначних ЛО, що мають за-

гальноужиткове й вузькоспеціальне значення або 

декілька вузькоспеціальних значень, ЛО-

інтернаціоналізмів і ЛО-неологізмів, ЛО, відмінних за 

значенням або одним зі значень у порівнянні з 

відповідниками в рідній мові, ЛО-реалій і ЛО, відмінних 

за формою й обсягами значень від їхніх еквівалентів у 

рідній мові, та модифікованих багатокомпонентних ЛО. 

Окреме місце серед прямих об’єктів ТК цієї групи нале-

жить операції розрізнення значень неабсолютних 

синонімічних ЛО.  

З огляду на порівняну типовість граматичних 

структур (ГС), що використовуються для передачі 

інформації в будь-якому англомовному науковому 

тексті, у тому числі й фінансовому [3], наводимо одразу 

перелік операцій рецептивної граматичної навички чи-

тання, що виступають прямими об’єктами ТК: 1) сприй-

мання / впізнавання графічного образу ГС, відмінних за 

формою від їхніх еквівалентів рідною мовою, та склад-

них за формою ГС, розпізнавання меж компонентів яких 

у процесі читання можуть викликати труднощі у 

студентів; 2) розпізнавання / категоризації відмінних за 

значенням ГС від аналогів у рідній мові, граматичних 

омонімів та ГС, схожих за формою в англійській мові; 

3) прогнозування окремої ГС у процесі читання; 

4) диференціації / розмежування граматичних омонімів 

чи ГС, які мають схожі компоненти або подібний поря-

док їх розташування; 5) зіставлення ГС, відмінних за 

формою від відповідників рідною мовою, та 

омонімічних, багатозначних ГС з вираженими ними 

значеннями.  

Очевидно, що всі вищевизначені прямі об’єкти ТК 

цієї групи спрямовані на перевірку ефективності 

процесуальної сторони навчання студентів англомовно-

го читання та відповідно контролюються безпосередньо 

на практичному занятті, а тому належать до об’єктів 

поточного ТК.  

Група власне рецептивних лексичних та граматич-

них навичок читання. Сформованість лексичної навички 

читання проявляється у здатності студента автоматично 

сприймати іншомовне повідомлення на рівні окремого 

слова, словосполучення та цілого контексту [5, с. 63]. 

Залежно від характеру представленості лексичного 

матеріалу у свідомості читача виокремлюємо такі 

рецептивні лексичні навички читання як прямі об’єкти 

ТК: 1) розуміння ЛО реального словника (ЛО, поперед-

ньо закріплені у пам’яті читача); 2) розуміння ЛО 

потенціального словника (ЛО, невідомі до моменту чи-

тання, але цілком зрозумілі на основі їхніх словотворчих 

елементів або різного роду контексту); 3) розуміння аб-

солютно незнайомого лексичного матеріалу, що 

передбачає використання додаткових джерел інформації 

(словники / довідники). 

Відповідно до характеру опори для встановлення 

значення незнайомого слова навички розуміння ЛО 

потенціального словника поділяємо на: 1) навичку вста-

новлення значення невідомого слова за формальними 

ознаками (семантизація афіксально-похідних слів, слів-

композитів, конвертованих утворень, інтернаціональних 

/ міжнародних слів, невідомих термінологічних слово-

сполучень, що містять знайомі компоненти, за рахунок 

доосмислення їхнього сумарного значення); 2) навичку 

розуміння невивчених співзначень багатозначних слів з 

опорою на контекст; 3) навичку встановлення значення 

невідомої ЛО на основі графічної, символьної, табличної 
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інформації, предметних / експертних знань тощо; 

4) навичку ігнорування несуттєвих для мети читання 

незнайомих ЛО.  

У свою чергу, сформованість навички розуміння 

абсолютно незнайомого лексичного матеріалу 

виявляється у здатності читача раціонально користува-

тися словником / довідником в оптимальному режимі у 

процесі читання, вибираючи контекстуально правильне 

значення невідомої ЛО з-поміж наведених у словниковій 

статті.  

Сформованість рецептивної граматичної навички 

читання полягає у швидкому й точному впізнаванні 

форми та зіставленні ГС з її значеннями у процесі чи-

тання з метою вилучення змісту висловлювання, пред-

ставленого у вигляді графічного коду. Прямими 

об’єктами ТК цієї групи виступають такі рецептивні 

граматичні навички читання: 1) встановлення зв’язків 

між словами; 2) встановлення смислових зв’язків між 

реченнями / абзацами, зокрема, за рахунок 

розпізнавання дискурсивних маркерів; 3) прогнозування 

вживання ГС на основі цілісного сприйняття тексту. 

Оскільки, з одного боку, процес формування виок-

ремлених вище навичок розпочинається безпосередньо у 

процесі навчання читання в рамках проведення окремих 

практичних занять, то вони належать до об’єктів поточ-

ного ТК. З іншого боку, процес їхнього формування 

триває на матеріалі певної теми протягом окремого те-

матичного блоку практичних занять чи навіть протягом 

декількох тематичних блоків, що дозволяє віднести їх до 

об’єктів ТК позааудиторного читання, тематичного й 

модульного ТК. 

Група окремих мовленнєвих умінь читання, що за-

безпечують здійснення того чи іншого виду читання. 

Залежно від рівнів розуміння тексту, слідом за 

С. К. Фоломкіною [7], розрізняємо: 1) вміння, 

спрямовані на вилучення фактичної інформації з тексту; 

2) вміння, націлені на смислове опрацювання отриманої 

в результаті читання інформації. До прямих об’єктів ТК 

у першому випадку відносимо такі вміння: а) виділяти з 

тексту окремі його елементи (терміни, опорні / ключові 

слова, смислові віхи, основні факти / аргументи тощо); 

б) встановлювати смислові зв’язки між окремими 

об’єктами, фактами, явищами та визначати їхню 

послідовність у тексті; в) узагальнювати, синтезувати 

здобуті у процесі читання факти, об’єднувати їх у 

смислові фрагменти; г) співвідносити смислові фраг-

менти тексту між собою; д) розуміти зв’язок між окре-

мими реченнями та відповідними їм фрагментами тек-

сту; е) прогнозувати на смисловому рівні: передбачати 

ймовірне продовження або завершення смислового 

фрагмента; є) орієнтуватися в зовнішній логіко-

смисловій структурі тексту; ж) визначати початок і 

кінець окремої теми; з) розуміти екстралінгвістичні за-

соби подачі інформації. 

Серед умінь, спрямованих на смислове опрацюван-

ня отриманої в результаті читання інформації, 

виокремлюємо такі: а) визначати тематичний підрозділ, 

до якого належить даний текст; б) встановлювати тему 

та головну думку / ідею тексту, висловлені як 

експліцитно, так й імпліцитно; в) формулювати розкри-

ту у тексті проблему; г) визначати комунікативний намір 

автора; д) оцінювати точність заголовків / підзаголовків 

тексту; е) виводити судження, робити висновки на 

основі вилученої інформації; є) робити висновки на 

основі екстралінгвістичних засобів подачі інформації, 

які не подані експліцитно; ж) диференціювати факти, 

ідеї, думки, ставлення, судження й гіпотетичну 

інформацію; з) оцінювати викладені у тексті факти з 

позицій наявних предметних / експертних знань і влас-

ного попереднього досвіду та оцінювати важливість 

здобутої інформації, її актуальність, теоретичну й прак-

тичну цінність для здійснення професійної діяльності; 

і) інтерпретувати експліцитно й імпліцитно подану у 

тексті інформацію; к) скорочувати / компресувати текст 

за рахунок вилучення несуттєвих деталей та моментів; 

л) відбирати у процесі читання факти (аргументи, при-

клади тощо) відповідно до певної мети та систематизу-

вати їх у певній логічній, хронологічній послідовності; 

м) групувати факти за ступенем їхньої значущості й 

іншими показниками / критеріями; н) складати план до 

тексту; о) заповнювати смислову лакуну на рівні абзацу; 

п) прогнозувати ймовірне продовження тексту на основі 

прочитаного, передбачати наслідки явищ / подій, описа-

них у тексті; р) знаходити у тексті суперечності й 

невідповідності; с) класифікувати, групувати й система-

тизувати інформацію, здобуту з декількох англомовних 

джерел; т) представляти одержану інформацію за допо-

могою екстралінгвістичних засобів; у) трактувати факти 

/ явища / події на основі здобутої у процесі читання 

інформації; ф) виконувати математичні розрахунки та 

інші практичні дії, зокрема, приймати управлінські 

рішення на основі вилученої з тексту інформації. При 

чому останні шість умінь є специфічними для читання 

саме АФНТ.  

Оскільки формування всіх вищевиокремлених як 

прямі об’єкти ТК мовленнєвих умінь читання 

відбувається в рамках окремого практичного заняття та 

підготовки до нього, пропонуємо визначати рівень 

їхньої сформованості в межах поточного ТК. 

Група макровмінь в окремому виді читання. Під 

макровмінням розуміємо сукупність мовленнєвих чи-

тацьких умінь, які забезпечують вилучення з тексту, 

смислове опрацювання й використання інформації, що 

кількісно та якісно відповідає характеру поставленого 

комунікативного завдання. Прямими об’єктами ТК цієї 

групи є макровміння в переглядовому, ознайомлюваль-

ному та вивчаючому читанні [8, c. 116]. 

Макровміння в переглядовому читанні забезпе-

чують пошук необхідної інформації за рахунок ком-

плексного застосування таких вмінь: 1) прогнозувати 

загальну тему / ідею тексту на основі його заголовку 

та екстралінгвістичних засобів подачі інформації; 

2) визначати головну думку тексту; 3) встановлювати 

його загальний зміст. 

Макровміння в ознайомлювальному читанні, у 

свою чергу, забезпечують  розуміння основного 
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змісту тексту у процесі читання за рахунок застосу-

вання сукупності таких умінь: 1) визначати загальну 

тему, ідею та проблему тексту на основі заголовку, 

підзаголовків та екстралінгвістичних засобів подачі 

інформації; 2) виділяти головну думку тексту; 

3) розуміти основний зміст тексту та визначати 

послідовність подій у ньому; 4) виокремлювати 

основні факти; 5) орієнтуватися у структурі тексту; 

6) інтерпретувати прочитане. 

Насамкінець, макровміння у вивчаючому читанні 

забезпечують повне розуміння тексту й утворені ком-

плексом таких умінь: 1) розуміти основний зміст тек-

сту та важливі деталі; 2) зіставляти здобуту у процесі 

читання інформацію з власними предметними / ек-

спертними знаннями та досвідом; 3) оцінювати 

інформацію з точки зору її цінності, новизни, 

актуальності тощо; 4) коментувати окремі факти з 

тексту; 5) використовувати вилучену з тексту 

інформацію для виконання певних практичних дій.  

Оскільки формування цих макровмінь у 

студентів триває протягом  усього навчання у немов-

ному ВНЗ, то рівень їхньої сформованості слід 

перевіряти за допомогою спеціально створених час-

тин з читання комплексних тестів як на матеріалі 

кожної окремої вивченої теми та матеріалі декількох 

тематичних блоків по завершенню навчального моду-

ля, так і по завершенню вивчення дисципліни взагалі. 

Відтак, вони належать до об’єктів ТК позааудиторно-

го читання, тематичного, модульного й підсумкового 

ТК.  

Група комплексів макровмінь у відповідних видах 

читання. Згідно з Програмою з англійської мови за 

професійним спрямуванням [6, с. 2], прийнятним 

рівнем володіння англомовним читанням літератури 

за фахом для студентів-бакалаврів напряму 

підготовки «Фінанси» є рівень В2+, що передбачає 

здатність студента адаптувати власні стиль та 

швидкість читання в залежності від поставленого 

комунікативного завдання, гнучко та ефективно 

комбінуючи вищеперелічені макровміння у процесі 

читання АФНТ. На цій основі визначаємо такі ком-

плекси макровмінь у читанні фінансової фахової 

літератури як об’єкти ТК цієї групи: 1) переглядове → 

ознайомлювальне; 2) ознайомлювальне → вивчаюче; 

3) переглядове → ознайомлювальне → вивчаюче. 

Оскільки здатність адекватно застосовувати ці 

комплекси макромінь у процесі читання є однією із 

кінцевих цілей навчання майбутніх фінансистів 

англійської мови у ВНЗ, то прямі об’єкти ТК цієї гру-

пи співвідносяться з підсумковим ТК.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Установлені таким чином взаємозв’язки 

видів та об’єктів ТК узагальнено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Взаємозв’язок видів та об’єктів ТК рівня сформованості  

у майбутніх фінансистів АК у читанні фахової літератури 

Види ТК Об’єкти ТК 

Поточний  окремі операції, що складають відповідні рецептивні лексичні та граматичні на-

вички читання; 

  власне рецептивні лексичні та граматичні навички читання; 

 окремі мовленнєві вміння читання, необхідні для здійснення відповідного виду чи-

тання. 

Тематичний  рецептивні лексичні та граматичні навички читання на матеріалі окремої теми; 

 макровміння в переглядовому, ознайомлювальному та вивчаючому читанні на 

матеріалі окремої теми. 

ТК поза-

аудиторного чи-

тання 

 рецептивні лексичні та граматичні навички читання на матеріалі окремої теми; 

 макровміння в переглядовому, ознайомлювальному та вивчаючому читанні на 

матеріалі окремої теми. 

Модульний   рецептивні лексичні та граматичні навички читання на матеріалі декількох тем; 

 макровміння в переглядовому, ознайомлювальному та вивчаючому читанні на 

матеріалі декількох тем. 

Підсумковий   макровміння в переглядовому, ознайомлювальному й вивчаючому читанні на 

матеріалі всіх опрацьованих тем. 

 комплекси макровмінь у відповідних видах читання на матеріалі всіх опрацьова-

них тем. 

 

Ефективне вимірювання рівня сформованості у 

студентів-фінансистів усіх вищезазначених об’єктів 

ТК передбачає розробку якісних тестових завдань, що 

й становить перспективу подальших наукових 

пошуків. 
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ЧТЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 

 СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОБЪЕКТ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

Статья посвящена проблеме организации тестового контроля англоязычной компетентности в чтении спе-

циальной литературы студентами современных высших учебных заведений, а именно определению его содер-

жания. На основе анализа последних исследований в этом направлении обоснована необходимость уточнения 

объектов тестового контроля англоязычной компетентности в чтении финансовой специальной литературы с 

учетом как ее лингвостилистических особенностей, так и профессиональных потребностей будущих финанси-

стов. В рамках исследования объекты тестового контроля распределены на прямые и опосредованные. К по-
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следним отнесены предметные / экспертные, страноведческие, дискурсивные, языковые лексические и грамма-

тические знания студентов, их читательские стратегии. В соответствии с процессом формирования англоязыч-

ной компетентности в чтении специальной литературы в процессе обучения английскому языку в неязыковом 

вузе определены следующие группы прямых объектов контроля: отдельные операции, составляющие релевант-

ные рецептивные лексические и грамматические навыки чтения; собственно рецептивные лексические и грам-

матические навыки чтения; отдельные речевые умения, обеспечивающие реализацию того или иного вида чте-

ния; макроумения отдельного вида чтения; комплекс макроумений соответствующих видов чтения. Представ-

лено детальное описание содержания каждой из выделенных групп объектов тестового контроля на основе ме-

тодической интерпретации лингвостилистических особенностей англоязычного финансового научного текста. 

Конкретизирован перечень специфических речевых умений, связанных с извлечением и использованием ин-

формации из англоязычных источников в рамках профессиональной деятельности будущего финансиста. Вы-

деленные объекты контроля соотнесены с видами тестового контроля: 1) текущий тестовый контроль – отдель-

ные операции, составляющие релевантные рецептивные лексические и грамматические навыки чтения; собст-

венно рецептивные лексические и грамматические навыки чтения; отдельные речевые умения, обеспечиваю-

щие реализацию того или иного вида чтения; 2) тематический тестовый контроль и тестовый контроль внеау-

диторного чтения – собственно рецептивные лексические и грамматические навыки чтения и макроумения про-

смотрового, ознакомительного и изучающего чтения на материале отдельной темы; 3) модульный тестовый 

контроль – собственно рецептивные лексические и грамматические навыки чтения и макроумения просмотро-

вого, ознакомительного и изучающего чтения на материале нескольких тем; 4) итоговый тестовый контроль – 

макроумения отдельного вида чтения и комплексы макроумений соответствующих видов чтения на материале 

всех изученных тем. Полученные результаты могут быть использованы для разработки качественных тестовых 

заданий по чтению. 

Ключевые слова: тестовый контроль, англоязычная компетентность в чтении специальной литературы, 

объект тестового контроля, прямой объект контроля, опосредованый объект контроля, операции, рецептивные 

навыки чтения, речевые умения чтения, макроумения отдельного вида чтения, англоязычный финансовый на-

учный текст. 
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COMPETENCE IN READING SPECIALIST FINANCIAL 

 LITERATURE IN ENGLISH, AS A TESTING SUBJECT 

The article deals with the issue of the arrangement of testing competence in reading specialist financial literature in 

English at modern higher educational establishments, namely with its contents determination. The need in the specifica-

tion of testing subjects of future financiers’ competence in English reading is based on the analysis of current investiga-

tions in this field. In this case both stylistic and linguistic peculiarities of English financial texts and professional needs 

of future financiers should be taken into consideration. Analyzed testing subjects were divided into direct and indirect 

ones. Students’ background knowledge, socio-cultural knowledge, lexical and grammar knowledge as well as their 

reading strategies are considered as indirect testing subjects. According to the process of  forming English reading com-

petence during English language teaching at a non-linguistic higher educational institution the following testing groups 

were singled out: certain operations, making up relevant receptive lexical and grammar reading sub-skills; proper recep-

tive lexical and grammar reading sub-skills; certain reading skills, providing the implementation of a particular reading 

type; macro-skills of a particular reading type; combination of macro-skills of relevant reading types. The contents of 

each testing subject group is described in details and based on the methodical interpretation of linguistic and stylistic 

peculiarities of English financial scholarly texts. The list of particular reading skills, connected with the retrieval and 

uses of the information presented in English scholarly sources in future financier’s professional activity is specified. 

Determined testing subjects were matched to the relevant testing types: 1) monitoring testing – certain operations, mak-

ing up relevant receptive lexical and grammar reading sub-skills; proper receptive lexical and grammar reading sub-

skills; certain reading skills, providing the implementation of a particular reading type; 2) thematic testing and home-

reading testing – proper receptive lexical and grammar reading sub-skills and macro-skills of scanning reading, reading 

for gist and critical reading tested on the materials of a particular topic; 3) module testing – proper receptive lexical and 

grammar reading sub-skills and macro-skills of scanning reading, reading for gist and critical reading tested on the ma-

terials of several topics at a time; 4) summative testing – macro-skills of a particular reading type and combination of 
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macro-skills of relevant reading types tested on the full range of studied topics. The obtained results may be applied to 

the development of efficient test tasks for reading. 

Keywords: testing, competence in reading specialist financial literature in English, testing subject, direct testing 

subject, indirect testing subject, operations, receptive reading sub-skills, reading skills, macro-skills of a particular read-

ing type, English financial scholarly text. 
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