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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З МОВИ (ЕЛЕМЕНТАРНИЙ РІВЕНЬ) 
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУВАННЯ НА САЙТІ ONLINE TEST PAD 

Анотація. Мета дослідження — проаналізувати, як іноземні студенти, що навчаються на підготовчому факульте-
ті Одеського національного політехнічного університету, виконують тести контролюючого характеру в режимі online 
на сайті Online Test Pad. Об’єктом спостереження є  педагогічний захід тестування, застосований на платформі 
Online Test Pad за допомогою критеріально-орієнтованого і нормативно-орієнтованого підходів до класифікації тес-
тів. Предмет дослідження — об’єктивний аналіз досягнень студентів, який дає можливість зробити платформа, та 
визначення переваг і недоліків такого контролю, його особливостей. Дослідження відбувається в рамках виконання 
наукової теми кафедри лінгводидактики ОНПУ «Електронні дидактичні засоби як базова компонента інформаційно-
го освітнього середовища для мовної підготовки іноземних громадян» на шляху реалізації проєктів щодо створення 
нових сучасних дидактичних матеріалів для забезпечення ефективного контролю знань із використанням електрон-
них ресурсів у вивченні дисципліни «Мова». Аналізуються форми і якість діагностики, коригування, контролю знань 
студентів — процесів, які здійснює викладач мови. У результаті аналізу всіх переваг і недоліків наявних у мережі 
конструкторів, а також враховуючи мету й завдання контролюючого лексико-граматичного тестування іноземних 
студентів, що вивчають мову на підготовчому факультеті, ми обрали інтернет-платформу Online Test Pad. Ця плат-
форма, як зазначено на сайті, є безкоштовною, простою у використанні та швидкою в налаштуванні. У процесі тес-
тування з використанням інтернет-платформи оцінка успішності або ж неуспішності набуває нової якості — вона 
є  показником рівня знань студента, що водночас спонукає до розробки подальшого унікального плану навчання 
для конкретного слухача. Висновки. У  реалізації такого адаптивного оцінювання забезпечується диференціація 
навчання. Така форма роботи підвищує мотивацію студентів, нівелює негативні емоційні моменти (формулу «неуспі-
ху») в навчанні, дає змогу іноземним студентам працювати у своєму індивідуальному темпі, домагаючись позитивних 
результатів у навчанні. 

Ключові слова: Online Test Pad, ІКТ, діагностика знань, критеріально-орієнтоване тестування, нормативно-орієн-
товане тестування, коригувальне, діагностичне, іноземні студенти, мова. 

Постановка проблеми. Сучасна лінгводидактика вирішує питання про те, яким чином навчити 
мові, враховуючи досягнення інформаційних технологій. Але ще більш нагальним є питання конт-
ролю набутих мовних і мовленнєвих навичок. Особливо гостро постає проблема визначення видів та 
використання способів контролю серед іноземних студентів, що навчаються в Україні. Адже відомо, 
що більшість студентів, що приїжджають на навчання, це представники країн Африки та Близького 
Сходу, які мають, здебільшого, слабкі навички навчання. Особливо це стосується запам’ятовування 
лексичних одиниць. 

Загальновідомо, що для того, щоб оволодіти іноземною мовою, треба засвоїти її на всіх рівнях: 
фонетичному, лексичному, граматичному, синтаксичному та комунікативному. Завдяки аналізу про-
цесу та результатів контролюючого тестування на сайті Online Test Pad в режимі online іноземних 
студентів підготовчого факультету ОНПУ можна визначити переваги та недоліки такого контролю, 
його особливості. Найефективнішими, на нашу думку, є лексичні тести контролюючого характеру, 
так званий лексичний тренажер. Результат чітко та об’єктивно відображає реальний стан засвоєння 
лексичних одиниць. 

Зв’язок проблеми з попередніми дослідженнями. Проблеми контролю знань за допомогою тестів 
щодо результатів навчання іноземним мовам висвітлювались у багатьох розвідках, їм присвячені до-
слідження як зарубіжних, так і українських учених-практиків [1; 3–10; 12–16]. 

Безсумнівно, класиком розробки теорії та практики тестування у психології вважають американ-
ку Анну Анастазі. Вона та її співавторка Сюзан Урбіна наголошували на тому, що зростає вплив 
комп’ютеризації як фактора інтеграції психологічної науки в цілому та методів тестування зокрема. 
Вони зауважували, що «предметно-орієнтоване тестування застосовувалось, головним чином, у де-
яких педагогічних новаціях... Тестування тісно інтегровано у навчання і проводиться до, під час 
і  після виконання кожного навчального завдання з  метою перевірки потрібних умінь, виявлення 
можливих складностей, що виникли у процесі засвоєння матеріалу» [2, c. 94]. 
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Сучасна тестологія розвивається дуже інтенсивно, що спонукає викладачів до впровадження но-
вих технологій, а саме — оnline тестування. Деякі автори подають ретельний огляд чинних оnline 
конструкторів тестів [10]. Це сайти Online Test Pad, Classmarker, Мастер-Тест, Let’stest, конструк-
тор тестів. Крім цього, в інтернет-мережі нам пропонують систему тестування INDIGO [16]. «Педа-
гогічний контроль є невід’ємною частиною процесу освіти та професійної підготовки фахівців і має 
знаходитися в органічному зв’язку з іншими елементами педагогічної системи. Він не замінює собою 
дидактичних засобів навчання, а призваний допомогти виявити досягнення й недоліки цього про-
цесу і є взаємопов’язаною та взаємозумовленою діяльністю того, хто навчає, та суб’єкта учіння. Це 
можливе тільки за умови створення науково обґрунтованої системи перевірки результатів якості 
освіти та професійної підготовки» [6, c. 5]. 

Найчастіше тести застосовують у процесі діагностування знань та умінь на репродуктивному та 
конструктивному рівнях. Незаперечним є той факт, що саме на репродуктивному рівні знання по-
винні бути найміцніші, бо це фундамент, на якому базуються уміння та навички кожного студента. 
Головна мета використання тестів для діагностики — зберегти певні стандарти знань, навчити сту-
дентів обробляти та відтворювати великий обсяг інформації за мінімальний відрізок часу, тренувати 
механізми зорової пам’яті, довільної уваги, абстрактного мислення. 

Систематичне застосування тестів у  практиці діагностики знань на репродуктивному та кон-
структивному рівнях дає викладачеві можливість: 

− підсилити позитивну мотивацію; 
− розвивати швидке продуктивне абстрактно-знакове мислення та інтелектуальну активність; 
− простежувати динаміку структури знань, умінь та навичок; 
− підвищувати об’єктивність педагогічного моніторингу; 
− проектувати та урізноманітнювати форми самонавчання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відокремлюють два основних підходи у класифікації 

тестів: критеріально-орієнтовані тести (з відповідей студентів роблять висновок про їхню відповід-
ність заданим критеріям) і нормативно-орієнтовані (що базуються на визначенні рівня знань) [12–
14]. Такі тести розпізнають рівень знань практично на всіх стадіях їх виконання. 

У загальній класифікації завдань слід виокремити три основні етапи: на початку навчання (вхід-
ний контроль), поточні завдання (поточний контроль) і на завершення певного періоду (підсумковий 
контроль). 

Для вхідного тестування (рис. 1) тести можна поділити на два основних типи: перший розроб-
ляють у межах критеріально-орієнтованого підходу і включають завдання для перевірки базових 
знань, умінь і навичок, які потрібні для засвоєння студентами нового матеріалу. За результатами 
тестування проводиться розподіл тестованих на дві групи: перша — ті, що засвоїли матеріал, і, 
отже, можуть рухатися далі, друга — це студенти, які вимагають подальшої корекції, консульта-
ції, а також додаткової роботи викладача. Тести другої групи розробляються в рамках норматив-
но-орієнтованого підходу. Вони побудовані на новому матеріалі, охоплюють плановані результати 
майбутнього навчання. У цьому випадку відкриваються можливості викладачеві для впровадження 
принципу індивідуалізації навчального процесу [11]. Студент, що засвоїв новий матеріал, потребує 
коригування завдань, а саме, тести для нього повинні бути більш високого рівня і носити характер 
новизни. 
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і на завершення певного періоду (підсумковий контроль).
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Рис. Модель вхідного тестування, з урахуванням завдання викладача

Коригувальні та діагностичні тести характерні для поточного контролю. 

Коригувальні як правило відносяться до категорії критеріально орієнтованих. 

Вхідне тестування
для визначення початкового рівня іноземних студентів

Тест для виявлення знань, необхідних для 
початку навчання

Забезпечити повторення 
базових знань

Продовжувати 
відповідно до плану 

навчання

Тест для виявлення знань у студентів, які досягли 
окремих планованих результатів

Перевести на більш 
високий рівень навчання

Продовжувати на більш 
високому рівні відповідно 

до плану навчання

Рис. 1. Модель вхідного тестування, з урахуванням завдання викладача 

Коригувальні та діагностичні тести характерні для поточного контролю. Коригувальні, як прави-
ло, відносяться до категорії критеріально-орієнтованих. Цей вид тестів має основну функцію — ви-
явлення труднощів — і дає змогу внести індивідуальну корекцію при вивченні матеріалу. 
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Вхідні й коригувальні тести мають істотні відмінності технологічного та змістового характеру. 
Тести поточного контролю спрямовано на систематизацію, перевірку знань невеликих одиниць на-
вчального матеріалу у студентів. Коригувальні тести можуть включати кілька модулів, розділів і тем; 
містять завдання з поступовим підвищенням складності, виявляють проблеми в засвоєнні навчаль-
ного матеріалу (рис. 2). Діагностичні тести складаються в тому випадку, якщо труднощі носять сис-
тематичний характер. Завдання в діагностичних тестах мало варіативні, але більш детальні. Мета 
цих тестів — виявлення причин стійких помилок студентів, конкретизація характеру труднощів, що 
виникають, і отримання висновків про несформованість навчальних умінь. 

Цей вид тестів має основну функцію виявлення труднощів і дає змогу

внести індивідуальну корекцію при вивченні матеріалу.

Вхідні й коригувальні тести мають істотні відмінності технологічного та 
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тем; містять завдання з поступовим підвищенням складності, виявляють 

проблеми в засвоєнні навчального матеріалу Рис. . Діагностичні тести 

складаються в тому випадку, якщо труднощі носять систематичний характер. 

Завдання в діагностичних тестах мало варіативні, але більш детальні. Мета цих 

тестів виявлення причин стійких помилок студентів, конкретизація характеру 

труднощів, що виникають і отримання висновків про несформованість 

навчальних умінь.

Рис. Модель коригувального тестування з урахуванням завдання викладача

У процесі створення діагностичного тесту викладач має можливість 

добирати індивідуальні завдання, враховуючи помилки, допущені студентом 

у коригувальному тесті. Тести, структурно розміщені на навчальному сайті, 

мають модулі, розділи й теми, що дає можливість студентам повторно пройти 

Коригувальне тестування для моніторингу 
навчальних досягнень

Визначення студентів, які досягли 
запланованого рівня

Групова або індивідуальна 
корекція

Діагностичне тестування для 
виявлення труднощів стійкого 

характеру

Продовження навчання 
відповідно до плану

Навчання на більш 
високому рівні

Продовження навчання 
відповідно до плану

Рис. 2. Модель коригувального тестування з урахуванням завдання викладача 

У процесі створення діагностичного тесту викладач має можливість добирати індивідуальні за-
вдання, враховуючи помилки, допущені студентом у коригувальному тесті. Тести, структурно роз-
міщені на навчальному сайті, мають модулі, розділи й теми, що дає можливість студентам повторно 
пройти тест щодо незасвоєного матеріалу. У цьому полягає діагностика і корекція кожного навчаль-
ного модуля. 

Якщо вхідне і поточне тестування — це пріоритет викладача, то підсумкове тестування — це 
об’єктивна оцінка результатів навчання й оцінка ефективності навчання в цілому. Критеріально-
орієнтовані тести дають загальну картину засвоєння змісту курсу. Нормативно-орієнтовані тести 
диференціюють студентів. Підсумкові тести проводяться зовнішніми структурами, піддаються стан-
дартизації і носять характер незалежних перевірок (рис. 3). 

У межах виконання наукової теми «Електронні дидактичні засоби як базова компонента інфор-
маційного освітнього середовища для мовної підготовки іноземних громадян» кафедрою лінгводидак-
тики ОНПУ продовжується реалізація проєктів щодо створення нових сучасних дидактичних мате-
ріалів з метою забезпечення ефективного контролю знань з використанням електронних ресурсів з 
дисципліни «Мова» на підготовчому етапі навчання. 

Формулювання завдання дослідження. Мета нашого дослідження — проаналізувати, як іно-
земні студенти, що навчаються на підготовчому факультеті Одеського національного політехніч-
ного університету, виконують тести контролюючого характеру в режимі online на сайті Online Test 
Pad. Об’єктом спостереження є педагогічний захід тестування, застосований на платформі Online 
Test Pad за допомогою критеріально-орієнтованого і нормативно-орієнтованого підходів до класи-
фікації тестів. Предмет дослідження — об’єктивний аналіз досягнень студентів, який дає можли-
вість зробити платформа, та визначення переваг і недоліків такого контролю, його особливостей. 
Дослідження відбувається в  рамках виконання наукової теми кафедри лінгводидактики ОНПУ 
«Електронні дидактичні засоби як базова компонента інформаційного освітнього середовища для 
мовної підготовки іноземних громадян» на шляху реалізації проєктів щодо створення нових су-
часних дидактичних матеріалів для забезпечення ефективного контролю знань із використанням 
електронних ресурсів у вивченні дисципліни «Мова». Аналізуються форми і якість діагностики, 
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коригування, контролю знань студентів — процесів, які здійснює викладач мови. Завдання, що 
стоять перед викладачем у процесі тестування, стосуються процедур діагностики, коригування та 
контролю знань студентів. 

Аналізуються форми і якість діагностики, коригування, контролю знань 

студентів процесів, які здійснює викладач мови Завдання, що стоять перед 

викладачем у процесі тестування, стосуються процедур діагностики, 

коригування та контролю знань студентів.

 

Рис. Модель підсумкового тестування

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши всі переваги й недоліки 

вище перелічених конструкторів, а також врахувавши мету й завдання 

контролююче лексико граматичне тестування іноземних студентів, що 

вивчають мову на підготовчому факультеті, ми вибрали інтернет платформу 

Ця платформа, як зазначено на сайті, є абсолютно 

безкоштовною, простою у використанні та швидкою в налаштуванні. Вона 

пропонує такі можливості: 14 типів питань; 4 типи результатів; 3 способи 

доступу до тексту; гнучке налаштування і зручний редактор питань; різні 

системи оцінювання респондентів; широку статистику результатів тесту; зручні 

способи доступу до тесту.

Платформа дає можливість студентам:

брати участь у роботі групи на відстані, якщо студенти з якихось причин не 

знаходяться в аудиторії;

надсилати відповіді електронною поштою, а також писати свої коментарі 

й питання;

редагувати свої відповіді, працювати анонімно.

Переваги для викладача:

Підсумкове тестування для 
визначення досягнень у навчанні

Аналіз результатів тестування

Додаткове навчання студентів, що не 
досягли запланованих результатів

Оцінка ефективності 
навчання

Студенти, які вже засвоїли 
програму, отримують 

підсумкову оцінку

Рис. 3. Модель підсумкового тестування 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши всі переваги й недоліки вище перелічених кон-
структорів, а також врахувавши мету й завдання — контролююче лексико-граматичне тестування 
іноземних студентів, що вивчають мову на підготовчому факультеті, ми вибрали інтернет-платформу 
Online Test Pad. Ця платформа, як зазначено на сайті, є абсолютно безкоштовною, простою у вико-
ристанні та швидкою в налаштуванні. Вона пропонує такі можливості: 14 типів питань; 4 типи ре-
зультатів; 3 способи доступу до тексту; гнучке налаштування і зручний редактор питань; різні систе-
ми оцінювання респондентів; широку статистику результатів тесту; зручні способи доступу до тесту. 

Платформа Online Test Pad дає можливість студентам: 
1) брати участь у  роботі групи на відстані, якщо студенти з  якихось причин не знаходяться 

в ауди торії; 
2) надсилати відповіді електронною поштою, а також писати свої коментарі й питання; 
3) редагувати свої відповіді, працювати анонімно. 
Переваги для викладача: 
1. Під час аналізу результатів кожного студента щодо статистики відповідей і набраних балів 

з  кожного питання, а  також загальної статистики результатів можна визначити рейтинг роботи 
групи студентів у кількості правильних відповідей та в процентах (рис. 4). 

Рис. 4. Статистика результатів кожного студента:  
а) кількість правильних відповідей; б) відсоток правильних відповідей 

2. Усі результати опитування, реєстраційна інформація та відповіді на питання представлено 
у вигляді таблиці (рис. 5). 

3. У загальному підсумку результатів групи легко прослідкувати питання або ж теми, що викли-
кали труднощі у респондентів, а також ті, що були надто простими (рис. 6). 

4. Є можливість розміщувати коментарі, довідкові матеріали. 
5. Можна скласти рейтинг роботи студентів групи, проаналізувати їхні запитання та відповіді, 

а також здійснити редагування (рис. 7). 
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Рис. 5. Таблиця результатів 

Рис. 6. Зведені дані 

6. Визначити, хто зі студентів вимагає додаткових консультацій та з якого саме питання. У ціло-
му, викладач має уявлення про проблемні теми, яким слід приділити увагу. 

7. Є можливість зберегти отримані дані в Excel. 
8. Є можливість відстежити активність виконання тесту студентами (рис. 8). Ця статистика дає 

об’єктивну картину актуальності теми для студентів на певному етапі навчання. 
Використання платформи Online Test Pad надає іноземним студентам можливість повторити 

складний для розуміння матеріал, а для тих, хто не зрозумів, залишає можливість повторного прохо-
дження тестів із подальшим обговоренням проблемних питань. Платформа підтримує мультимедійні 
вкладення, діаграми, зображення, відео. Це значно полегшує розуміння матеріалу і підвищує мо-
тивацію студента. Тестові завдання, розроблені з використанням простих графічних елементів (ри-
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сунків, схем), підвищують зацікавленість студентів у самому тесті, гранично спрощують розуміння 
ними питань і визначення відповідей. Тому складні завдання, що представлені графічно, підвищують 
ефективність як самого тесту, так і оцінки рівня знань студентів. 

Рис. 7. Таблиця правильності відповідей 

Рис. 8. Статистика проходження тесту упродовж кількох днів 

Добре реалізовано програму часового розподілу проходження тестів, що є важливим фактором як 
у процесі навчання, так і на етапі контролю. Під час виконання завдань програмно можна встано-
вити, скільки часу витрачається на їх виконання, визначити кількість спроб на вирішення завдань, 
кількість підказок, даних студенту, та розподіл часу в різних частинах тесту. 

Щодо банку тестових завдань, то він може містити низку питань, однакових за змістом, але сфор-
мульованих по-різному. Наявність таких завдань у тесті дає змогу виключити вибір студентами пра-
вильної відповіді навмання і підтвердити (або спростувати) їх знання щодо досліджуваного матеріалу. 
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У цілому, переваги використання Online Test Pad полягають у тому, що обрана платформа перед-
бачає: 

1. Проведення процедури тестування в режимі реального часу в будь-якому місці, де є доступ до 
смартфона, комп’ютера або планшета. 

2. Миттєву обробку результатів і отримання повної звітності. 
3. Високу точність і швидкість проведення тестування. 
4. Збереження звітів тестування у вигляді файлових даних. 
5. Можливість охоплення кількох тем за певним питанням. 
6. Легкість і доступність (при натисканні на посилання, студенти автоматично заходять на плат-

форму Online Test Pad, отже, немає потреби запам’ятовувати окремі імена користувачів і паролі). 
Висновки. У процесі тестування з використанням інтернет-платформи оцінка успішності або ж 

неуспішності набуває нової якості: вона є показником рівня знань студента, — що водночас спо-
нукає до розробки подальшого унікального плану навчання для конкретного слухача. У реалізації 
такого адаптивного оцінювання забезпечується диференціація навчання. Така форма роботи під-
вищує мотивацію студентів, нівелює негативні емоційні моменти (формулу «неуспіху») в навчанні, 
дає змогу іноземним студентам працювати у своєму індивідуальному темпі, домагатися позитивних 
результатів у навчанні. 

Однак, послуговуючись новими технологіями для об’єктивного оцінювання знань, ми стикаємось 
із проблемою часових витрат на розробку, визначення достовірності та надійності оцінювання. Це 
також вирішується за допомогою ІКТ. Розроблені завдання можна випробовувати автоматично, роз-
містивши їх у навчальному Web-середовищі, де студенти мають можливість виконувати тестові за-
вдання в режимі online. Статистику, отриману таким чином, можливо застосовувати для з’ясування 
успішності й оцінки знань студентів, а також для вдосконалення завдань перед їх використанням 
широким загалом у процесі навчання. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО ЯЗЫКУ (ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ) 
С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ НА САЙТЕ ONLINETESTPAD 

Аннотация. Цель исследования — проанализировать, как иностранные студенты, обучающиеся на подготови-
тельном факультете Одесского национального политехнического университета, выполняют тесты контролирующего 
характера в режиме online на сайте OnlineTestPad. Объектом наблюдения является педагогическое действие тестиро-
вания, выполняемое на платформе OnlineTestPad с помощью критериально-ориентированного и нормативно-ориенти-
рованного подходов к классификации тестов. Предмет исследования — объективный анализ достижений студентов, 
который даёт возможность осуществлять платформа, и выявление преимуществ и недостатков такого контроля, его 
особенностей. Исследование проводится в рамках выполнения научной темы кафедры лингводидактики ОНПУ «Элек-
тронные дидактические средства как базовая компонента информационной образовательной среды для языковой под-
готовки иностранных граждан» на пути реализации проектов по созданию новых современных дидактических матери-
алов для обеспечения эффективного контроля знаний с использованием электронных ресурсов в изучении дисциплины 
«Язык». Анализируются формы и качество диагностики, корректировки, контроля знаний студентов — процессов, 
которые осуществляет преподаватель языка. В результате анализа всех преимуществ и недостатков имеющихся в сети 
конструкторов, а также учитывая цели и задачи контролирующего лексико-грамматического тестирования иностран-
ных студентов, изучающих язык на подготовительном факультете, мы выбрали интернет-платформу OnlineTestPad. 
Эта платформа, как указано на сайте, является бесплатной, простой в использовании и быстрой в настройке. В про-
цессе тестирования с использованием интернет-платформы оценка успеваемости приобретает новое качество — она 
является показателем уровня знаний студента, одновременно побуждает к разработке дальнейшего уникального пла-
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на обучения для конкретного слушателя. Выводы. В реализации такого адаптивного оценивания обеспечивается диф-
ференциация обучения. Такая форма работы повышает мотивацию студентов, нивелирует негативные эмоциональные 
моменты (формулу «неуспеха») в обучении, позволяет иностранным студентам работать в своём индивидуальном тем-
пе, добиваясь положительных результатов в обучении. 

Ключевые слова: Online Test Pad, ИКТ, диагностика знаний, критериально-ориентированное тестирование, нор-
мативно-ориентированное тестирование, корректирующее, диагностическое, иностранные студенты, язык. 
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CONTROL OF KNOWLEDGE OF FOREIGN STUDENTS IN LANGUAGE (ELEMENTAL LEVEL) ASSISTED 
BY TESTING ON THE ONLINE TEST PAD SITE 

Summary. The article examines the application of testing on the Online Test Pad platform, identifies two main ap-
proaches to the classification of tests: criterion-oriented and regulatory-oriented. The tasks facing the teacher are ana-
lyzed, such as diagnostics, correction, control of students’ knowledge. Particular attention is given in the article to the 
objective analysis of student achievements, which allows making a platform. The purpose of this study is to analyze 
how foreign students studying at the Preparatory faculty of the Odessa National Polytechnic University pass tests of a 
controlling character online at the Online Test Pad site, to determine the advantages and disadvantages of such control, 
its features. Within the framework of implementing the scientific topic «Electronic didactic tools as a basic component of 
the educational environment for language training of foreign citizens», the Department of Linguistics didactics of ONPU 
continues the implementation of projects on creation of new modern didactic materials to ensure effective control of knowl-
edge using electronic resources in the discipline «Language» stage of training. Having analyzed all the advantages and 
disadvantages of designers available on the network, and considering the purpose and objectives — controlling vocabulary 
testing of foreign students studying the language at the Preparatory faculty, we have chosen the Online Test Pad online 
platform. The Online Test Pad platform, as stated on the site, is free, easy to use and quick to set up. When tested using 
the online platform, the assessment of success or failure takes on a new quality — it is an indicator of the student’s level 
of knowledge, which at the same time leads to the development of a further unique learning plan for a particular listener. 
Conclusion. Differentiation of learning is ensured in implementing such an adaptive assessment. This form of the work 
increases students’ motivation, eliminates negative emotional moments (formula of «failure») in studying, allows foreign 
students to work at their individual pace, achieving positive results in learning. 

Key words: Online Test Pad, ICT, knowledge diagnostics, criterion-oriented testing, normative-oriented testing, cor-
rective, diagnostic, language, foreign students. 
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NEUROPHYSIOLOGY AND NEUROLINGUISTICS BACKGROUND OF THE STUDING 
UKRAINIAN AS FOREIGN LANGUAGE 

Summary. After adopting the new (2019) language law the learning of Ukrainian as the foreign is not only the matter 
of desire or taste but also it is necessary for getting citizenship. So it is set up new challenges for teachers. The purpose 
of the article is to show the interconnection of neurophysiology and neurolinguistics with methods of teaching. The object 
of this article is to describe the usage of neurolinguistics as a basis for the creation of modern foreign language teaching 
techniques. The subject of the article is to study the role of neurophysiology in the development of special techniques and 
the creation of a theoretical basis for the creation of modern methods of learning Ukrainian as a foreign language. There 
are used the descriptive and analytical methods. The results of this research are working-out the new way of teaching 




