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educational process, taking into account the psychological characteristics and aesthetic tastes 
stimulating cognitive interests and increasing motivation. Possibilities to deliver teaching 
materials using non-standard forms and methods allow maintaining a steady interest in forming 
the motivation towards learning foreign languages by students. 

Implementation of a pedagogical condition to introduce the interrelated 
communicative and competence approaches allows to evaluate objectively the effectiveness 
of the learning process in the course of forming the motivation towards learning foreign 
languages by agrarian students and to solve the contradiction by the need to improve the 
efficiency of the process of students communicative training formation and by the lack of 
appropriate theoretical and methodological framework that facilitates the efficient solution 
of the problem; by potential communicative abilities of the major educational subjects and by 
the impossibility of their realization in traditional forms and methods of teaching. 

Key words: pedagogical conditions, organization of educational process, competence, 
competency, communicative approach, increase of motivation level, structure of 
communicative competence, communicative skills, professional competence. 

 
УДК 378.937 

Ірина Рожелюк 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 

ORCID ID 0000-0002-9292-0554 
DOI 10.24139/2312-5993/2017.01/152-163 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ ЯК 
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ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Статтѐ присвѐчена дослідження концептуальних засад освітнього 

моніторингу ѐк методологічної основи формуваннѐ готовності майбутнього викладача 
іноземної мови до моніторингової діѐльності. Сучасний статус учителѐ іноземної мови 
представлено в ролі організатора й менеджера іншомовної освіти, здатного до 
здійсненнѐ моніторингу ѐкості власної педагогічної діѐльності та адекватного виміру 
академічних досѐгнень учнів. З урахуваннѐм провідних принципів, функцій і методів 
освітнього моніторингу, а також специфіки педагогічної діѐльності, сформульовано 
авторське визначеннѐ готовності майбутнього викладача іноземної мови до 
моніторингової діѐльності.  

Ключові слова: освітній моніторинг, принципи моніторингу, функції 
моніторингу, методи моніторингу, готовність до моніторингової діѐльності, 
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Постановка проблеми. Необхідність спеціальної підготовки майбутніх 

учителів іноземної мови до здійсненнѐ функцій моніторингу ѐкості власної 
професійно-педагогічної діѐльності, а також виміру академічних досѐгнень 
учнів з опануваннѐ провідними видами іншомовної мовленнювої 
діѐльності, зумовлена, передусім, чинниками ювропейської освітньої 
інтеграції, що суттюво впливаять на ѐкість вітчизнѐної системи шкільної 
іншомовної освіти *4+. Серед них, передусім, такі:  
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– потреба в розробці нових процедур забезпеченнѐ, контроля й 
оціняваннѐ ѐкості шкільної іншомовної освіти, ѐкі сприѐли би формування 
ознак полікультурної особистості, здатної до міжкультурної комунікації;  

– необхідність створеннѐ інформаційної бази, ѐка б систематично 
оновляваласѐ й давала можливість вірогідно характеризувати ѐкість шкільної 
іншомовної освіти та приймати обґрунтовані рішеннѐ щодо управліннѐ ѐкістя 
професійно-педагогічної діѐльності вчителів іноземної мови; 

– потреба у з’ѐсуванні більш об’юктивних критеріїв і методик 
оціняваннѐ академічних досѐгнень учнів щодо оволодіннѐ іншомовноя 
комунікативноя компетентністя, а також засобів моніторингу ѐкості 
професійної діѐльності вчителів іноземної мови. 

Недостатню науково-методичне забезпеченнѐ процесу підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови до здійсненнѐ функцій моніторингу в 
системі шкільної іншомовної освіти нерідко призводѐть до формальної 
оцінки академічних досѐгнень учнів, фрагментарного та не завжди 
адекватного використаннѐ методів освітніх вимірявань, прийнѐттѐ 
недоцільних дидактико-методичних рішень, бездумного копіяваннѐ 
відомих зразків тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових джерел засвідчую 
зростаячий інтерес учених до проблем ѐкості шкільної іншомовної освіти 
(В. Гаманяк, М. Євтух, С. Ніколаюва), удосконаленнѐ систем вищої 
філологічної та іншомовної педагогічної освіти (Р. Булгаков, О. Григорович, 
М. Кнѐзѐн, Н. Колесниченко), управліннѐ їх інноваційним розвитком 
(В. Олійник, Т. Сорочан, Ю. Татур, А. Харківська). Моніторингу ѐкості освіти 
присвѐчені розробки О. Локшиної, Т. Лукіної, О. Лѐшенка, О. Майорова, 
В. Мокшеюва, А. Приходька, Дж. Уілмса. Проблеми становленнѐ та розвитку 
моніторингу ѐкості освіти в Україні досліджували І. Булах, С. Бабінець, 
Т. Волобуюва, Л. Чернікова. Особливості моніторингу ѐкості діѐльності 
загальноосвітнього навчального закладу вивчали С. Бабінець, О. Дахін, 
В. Кальней, С. Подмазін, Г. Полѐкова, С. Шишов. Моніторинг у системі роботи 
сучасного вчителѐ досліджували О. Коваленко, Л. Романишина, Р. Яковлюва. 

Натомість, незважаячи на широке коло питань, ѐкі розглѐдаятьсѐ у 
працѐх науковців щодо освітнього моніторингу, проблема підготовки 
майбутніх викладачів іноземної мови до усвідомленнѐ його принципів та 
здійсненнѐ провідних функцій досліджена недостатньо. 

Мета статті полѐгаю в конкретизації концептуальних основ освітнього 
моніторингу ѐк методологічної основи проектуваннѐ змісту фахової 
підготовки майбутніх викладачів іноземної мови з формуваннѐ в них 
готовності до моніторингової діѐльності.  

Методи дослідження: аналіз, систематизаціѐ, узагальненнѐ наукової 
літератури з питань сутності освітнього моніторингу, його провідних 
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принципів та функцій, конкретизаціѐ специфіки готовності майбутніх 
викладачів іноземної мови до моніторингової діѐльності.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-педагогічної літератури 
з проблем освітнього моніторингу показав, що серед дослідників відсутнѐ 
юдність думки щодо переліку принципів моніторингу, оскільки вони по-
різному виокремляять їх блоки, ѐк-от:  

– принципи організації педагогічного спілкуваннѐ; прагматичної 
значущості; педагогічної діагностики; соціально-нормативної 
обумовленості; прогностичної спрѐмованості; науковості; безперервності; 
цілісності та наступності (В. Горб *1, 11–12]);  

– принципи об’юктивності інформації; порівнѐнності даних; 
адекватності; цільового призначеннѐ; прогностичності (Л. Коробович *3, 
126+, В. Мокшеюв *7, 88]); 

– принципи узгодженості нормативно-правового, організаційного та 
науково-методичного забезпеченнѐ його складових частин; об’юктивності 
отриманнѐ й обробки інформації; комплексності дослідженнѐ 
різноманітних аспектів освітнього процесу, обробки та аналізу одержаних 
результатів; безперервності і тривалості спостережень за станом освіти; 
своючасності отриманнѐ, обробки й використаннѐ об’юктивної інформації 
про ѐкість освіти; перспективності запланованих моніторингових 
досліджень; рефлексивності; гуманістичної спрѐмованості моніторингу 
ѐкості; відкритості та оперативності доведеннѐ результатів досліджень до 
відповідних органів управліннѐ, громадськості й зацікавлених 
міжнародних установ (Т. Лукіна *5, 95+). 

Нам імпоную дослідницький підхід І. Макаренко, ѐка виокремляю п’ѐть 
груп принципів освітнього моніторингу згідно з його провідними функціѐми 
та основних етапів здійсненнѐ педагогічної діѐльності вчителѐ. Серед них такі: 

– принципи, що регуляять досѐгненнѐ мети та завдань моніторингу 
ѐкості процесу навчаннѐ: системності; систематичності; цілеспрѐмованості; 
цілісності й усебічності; безперервності; 

– принципи, що забезпечуять оріюнтація моніторингу на особистість 
учнѐ: педагогічної комунікативності; диференційного підходу; гуманістичної 
спрѐмованості; співпраці і допомоги (принцип «не нашкодь»); 

– принципи, що регуляять змістовий компонент моніторингу ѐкості 
процесу навчаннѐ: науковості й ефективності; об’юктивності інформації; 
доступності інформації; компаративності; різноманіттѐ моніторингових 
процедур; 

– принципи, що регуляять операційно-діѐльнісний компонент 
моніторингу ѐкості процесу навчаннѐ: свідомості й активності учасників 
моніторингу; добровільності; діѐльності; оперативності; рефлексивності; 

– принципи, що даять змогу оцінявати результативність моніторингу 
ѐкості процесу навчаннѐ: прогностичності; діагностичної спрѐмованості; 
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об’юктивності результатів; гласності та справедливості; наочності і 
зворотного зв’ѐзку *6, 157+. 

На основі доробок зазначених вище українських науковців серед 
функцій освітнього моніторингу, ѐкі, визначаячи стосунки й способи взаюмо-
дії його провідних суб’юктів ѐк учасників процесу шкільної іншомовної освіти, 
а також її відносини із зовнішнім середовищем, правомірно означити такі: 

– інформаційно-аналітична функціѐ, спрѐмована на виѐв реального 
стану керованої й керуячої підсистем, його аналіз і доведеннѐ до відомості 
членів учнівського й педагогічного колективів та шкільної адміністрації 
(інформаціѐ маю бути адекватноя можливості її сприйнѐттѐ на кожному з 
рівнів управліннѐ; наочна форма поданнѐ інформації повинно мати 
структурований характер і мати однозначність у тлумаченні отриманих 
даних; інформаціѐ маю надходити оперативно та систематично, спиратисѐ 
на науково обґрунтований механізм освітніх вимірявань; 

– мотиваційно-цільова функціѐ спрѐмована на стимуляваннѐ 
інтересів усіх учасників моніторингу іншомовної освіти на підвищеннѐ 
ѐкості власної діѐльності, виходѐчи з особистих і суспільних цілей, згідно 
мобілізації наѐвних ресурсів та потенційних індивідуальних можливостей; 

– проектувально-прогностична функціѐ, що, припускаячи побудову 
концептуально-технологічної моделі моніторингового дослідженнѐ, 
визначаю співвіднесеннѐ його цілі й завдань основним етапам з 
урахуваннѐм певних принципів і критеріїв оцінки прикінцевих результатів; 

– організаційно-виконавська функціѐ припускаю практичну 
реалізація спроектованої моделі моніторингового дослідженнѐ через 
упровадженнѐ відповідних програм освітніх вимірявань, технологій, 
управлінських рішень; 

– діагностична функціѐ спрѐмована на застосуваннѐ надійного й 
апробованого інструментарія моніторингу ѐкості діѐльності провідних 
суб’юктів освітньо-виховного процесу, що забезпечую функціонуваннѐ 
іншомовної освіти; 

– регулѐтивно-коррекційна функціѐ зоріюнтована на внесеннѐ 
коректив у зміст та технології освітньо-виховного процесу за допомогоя 
оперативних способів і засобів управліннѐ ѐкістя шкільної іншомовної 
освіти ѐк системоя її управлінської підтримки на заданому рівні. 

Аналіз та узагальненнѐ результатів досліджень Т. Байназарової, 
О. Васильювої, І. Драч, Т. Лукіної, В. Приходька дало змогу виокремити 
провідні методи моніторингу ѐкості іншомовної освіти, серед ѐких такі: 

– методи збираннѐ інформації: спостереженнѐ, анкетуваннѐ, аналіз 
документів, результатів діѐльності учнів, ѐкі опановуять іноземні мову, та 
вчителів іноземної мови; 

– методи обробки інформації: педагогічний аналіз, факторний аналіз, 
педагогічна діагностика, педагогічне оціняваннѐ (протоколи обстеженнѐ, 
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бланки методик, тестів, відповідей, опитувальні аркуші), метод експертних 
оцінок, педагогічна експертиза, метод парних порівнѐнь, методи 
класифікації; 

– методи накопиченнѐ й представленнѐ результатів моніторингу: 
діаграми, гістограми, графіки, аналітичні довідки, експертні висновки, 
комп’ятерні бази даних, атестаційні аркуші тощо; 

– методи перевірки вірогідності результатів моніторингу: експертний 
метод, статистичні методи, корелѐційний аналіз тощо; 

– методи використаннѐ результатів моніторингу: методи виробленнѐ 
управлінських рішень, методи структуризації, характеризації й оптимізації, 
методи соціального прогнозуваннѐ, методи соціально-психологічного 
управліннѐ, морфологічний аналіз, метод екстраполѐції тенденцій *5, с. 91+. 

Отже, очевидно, що здійсненнѐ функцій освітнього моніторингу в 
системі шкільної іншомовної освіти – дуже складний і тривалий процес, 
ѐкий передбачаю чітке дотриманнѐ певних процедур та алгоритму, ѐкі 
передбачаять таку послідовність дій: 

– на першому етапі: цілепокладаннѐ і плануваннѐ моніторингового 
дослідженнѐ у виглѐді визначеннѐ мети, завдань, об’юкту дослідженнѐ; 
складаннѐ програми моніторингу: визначеннѐ термінів та процедур; підбір 
і підготовка (навчаннѐ) експертів; визначеннѐ критеріїв та показників 
оціняваннѐ; вибір методів і засобів дослідженнѐ; 

– на другому етапі: розробленнѐ й апробаціѐ інструментарія 
відповідно до визначених попередньо методів та завдань моніторингу 
(тестів, анкет, кваліметричних моделей тощо); підготовка інструктивно-
методичних матеріалів длѐ експертів усіх рівнів та учасників моніторингу; 
вибір статистичних і математичних методів обробки й обрахунку 
одержаних результатів моніторингу; практична реалізаціѐ програми 
моніторингу шлѐхом проведеннѐ пілотного (підготовка учасників, 
проведеннѐ інструктажу) та основного (констатувального) дослідженнѐ; 

– на третьому етапі: збір і обробка результатів шлѐхом аналізу й 
інтерпретації результатів моніторингового дослідженнѐ, узагальненнѐ 
статистичної інформації, виѐвленнѐ факторів впливу, підготовки 
рекомендацій длѐ адміністрації школи щодо здійсненнѐ корекції в 
організації іншомовної освіти з метоя усуненнѐ негативних факторів, 
формуваннѐ освітньої та мовної політики, конкретизації способів 
керуваннѐ учнівським і педагогічним колективом школи. 

Отже, означене вище доводить, що проведеннѐ моніторингу 
шкільної іншомовної освіти потребую наѐвності в учителів іноземної мови 
відповідної –моніторингової компетентності, ѐка, на думку Н. Ячиної *8+, ю 
неодмінноя складовоя їх професійної культури, що формуютьсѐ у процесі 
спеціально організованої психолого-педагогічної підготовки й 
розвиваютьсѐ в подальшому в умовах певного загальноосвітнього закладу.  
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Моніторингова компетентність, з одного боку, ѐк вважаю А. 
Денисенко, виѐвлѐютьсѐ ѐк сукупність знань, умінь, навичок і особистісних 
ѐкостей, ѐкі забезпечуять ефективність моніторингу різних аспектів 
педагогічного процесу або виховних систем *2, 12+, а з іншого, – 
відображаю сукупність професійно значущих властивостей учителѐ, ѐкі 
забезпечуять успішну реалізація системного моніторингу стану й 
результативності навчально-виховного процесу, власного професійно-
особистісного розвитку і здійсненнѐ відповідного плануваннѐ, коригуваннѐ 
та прогнозуваннѐ своюї роботи *8, 12].  

Між тим, у контексті кваліметричного підходу, ѐкий визнаю пріоритет 
моніторингу в освіті (О. Денисенко, Н. Ячина), при визначенні сутності 
моніторингової компетентності майбутнього викладача іноземної мови, а 
також його готовності до моніторингової діѐльності, слід ураховувати 
настанови компетентнісного підходу (В. Байденко, Н. Бібік, А. Вербицький, 
І. Єрмаков, О. Овчарук, А. Хуторський). Це пов’ѐзано з тим, що прикінцеві 
результати навчаннѐ майбутнього викладача іноземної мови професії в 
наступний час виміряятьсѐ в критеріѐх професійної компетентності та 
відповідних предметних, інструментальних, соціальних та особистісних 
компетенцій.  

Зазначимо, що до наступного часу серед зарубіжних і вітчизнѐних 
науковців відсутнѐ юдніть думки щодо тлумаченнѐ сутності й провідних 
категорій компетентнісного підходу (В. Байденко, Н. Бібік, А. Вербицький, 
І. Єрмаков, О. Овчарук, А. Хуторський), що викликаю потребу з’ѐсувати існуячі 
точки зору на цей феномен. Компетентнісний підхід розглѐдаютьсѐ 
зарубіжними вченими ѐк некласичний феномен, оскільки компетенції 
висуваятьсѐ суспільством і роботодавцѐми ѐк певні очікуваннѐ, пов’ѐзані з 
професійноя діѐльністя випускників вищих навчальних закладів. Саме рівень 
відповідності майбутніх фахівців цим очікуваннѐм вважаютьсѐ основним 
показником їх фахової компетентності ѐк здатності до конструктивного 
розв’ѐзаннѐ професійних завдань і готовності до виконаннѐ своюї професійної 
ролі в певній галузі діѐльності *2+. Як наслідок, ювропейська рамка 
кваліфікацій акцентую увагу на діювих аспектах виѐву компетентності й 
користуютьсѐ такоя дефініціюя: компетенціѐ (competence) означаю доведену 
здатність використовувати знаннѐ, навички й особисті, соціальні та/або 
методологічні вміннѐ в робочих чи навчальних ситуаціѐх та задлѐ 
професійного й особистісного розвитку. У контексті Європейської рамки 
кваліфікацій компетенціѐ описуютьсѐ в термінах відповідальності та 
автономності (що передбачаю здатність самостійно виконувати завданнѐ, 
розв’ѐзувати задачі і проблеми та відповідати за результати своюї діѐльності й 
діѐльності інших), а компетентності диференційовано на: 
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– клячові, ѐкі надаять можливість особистості ефективно діѐти в 
різних сферах суспільного життѐ, сприѐять її розвитку та підвищення 
ѐкості життюдіѐльності; 

– загальнопрофесійні, що, відображаячи специфіку професійної 
діѐльності фахівцѐ, ю необхідними длѐ здійсненнѐ її провідних функцій; 

– спеціально-професійні (фахові), ѐкі дозволѐять адекватно 
аналізувати специфіку виробничих ситуацій та ухвалявати конструктивні 
рішеннѐ, сприѐять ефективності професійної діѐльності й успішності 
фахівцѐ. 

Узагальненнѐ розуміннѐ змісту та номенклатури клячових 
компетентностей, виділених міжнародними експертами, ювропейськими та 
вітчизнѐними науковцѐми *3; 10+, дало змогу виокремити основні клячові 
компетентності фахівців сфери освітніх послуг, зокрема вчителів іноземної 
мови, серед ѐких наступні: 

– громадѐнська компетенціѐ ѐк здатність до реалізації прав і 
обов’ѐзків громадѐнинасвоюї держави, здатність оріюнтуватисѐ у сфері 
сучасно-політичного життѐ в країні; 

– загальнокультурна компетенціѐ ѐк здатність до здійсненнѐ 
соціальної та професійної діѐльності з дотриманнѐм морально-етичних і 
загальнокультурних норм; 

– соціальна компетенціѐ ѐк готовність до життюдіѐльності в 
суспільстві, взаюмодії та роботи в команді, здатність брати на себе 
відповідальність; 

– комунікативна компетенціѐ ѐк здатність до ефективного 
використаннѐ технологій усного і письмового спілкуваннѐ різними мовами 
й використаннѐ різних каналів комунікації; 

– інформаційна компетенціѐ ѐк спроможність до пошуку, обробки, 
збереженнѐ і створеннѐ інформаційних ресурсів та обміну ними в 
соціальній та професійній діѐльності; 

– персональна компетенціѐ ѐк здатність до самостійної пізнавальної 
діѐльності, самоорганізації й саморозвитку з метоя побудови стратегій 
навчаннѐ протѐгом життѐ, розкриттѐ особистісного потенціалу та творчої 
самореалізації. 

Наведені клячові компетентності, маячи універсальний, 
надпредметний характер, відображаять здатність особистості здійснявати 
складні культуровідповідні види діѐльності, ефективно розв’ѐзувати 
різноманітні проблеми. Вони складаять основу її всебічної підготовки до 
реалізації основної соціокультурної місії професійної освіти – становленнѐ 
майбутнього фахівцѐ, закладаячи підґрунтѐ длѐ формуваннѐ його 
професійної компетентності. 

Слід зазначити, що в методичних рекомендаціѐх із розробленнѐ 
складових системи галузевих стандартів вищої освіти України подано такі 
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визначеннѐ: компетентність – інтегрована характеристика ѐкостей 
особистості, результат підготовки випускника вишу длѐ виконаннѐ діѐльності 
в певних професійних та соціально-особистіших предметних областѐх 
(компетенціѐ), ѐкий визначаютьсѐ необхідним обсѐгом і рівнем знань та 
досвіду в певному виді діѐльності *3, 167+. Длѐ цілей Національної рамки 
кваліфікацій термін кваліфікаціѐ вживаютьсѐ в такому значенні: 
компетентність/компетентності – здатність особи до виконаннѐ певного виду 
діѐльності, що виражаютьсѐ через знаннѐ, розуміннѐ, уміннѐ, цінності, інші 
особисті ѐкості *3, 165]. 

Укладачі чинних методичних рекомендацій підкресляять відповідність 
вітчизнѐного підходу загальноювропейському й наголошуять, що 
запропоноване в ювропейському проекті TUNING понѐттѐ компетенціѐ 
вклячаю знаннѐ й розуміннѐ (теоретичне знаннѐ академічної галузі, здатність 
знати і розуміти), знаннѐ ѐк діѐти (практичне й оперативне застосуваннѐ 
знань до конкретних ситуацій), знаннѐ ѐк бути (цінності ѐк невід’юмна частина 
способу сприйнѐттѐ і життѐ з іншими в соціальному контексті). Понѐттѐ 
«компетенціѐ» вклячаю не тільки когнітивну та операційно-технологічну 
складові, але й мотиваційно-етичний і соціально-поведінковий компоненти, 
оскільки ґрунтуютьсѐ на результатах освіти: знаннѐх, уміннѐх, системі 
ціннісних оріюнтацій та мотивів особистості *10, 47]. 

Визначеннѐ компетентності ѐк системного утвореннѐ, що характеризую 
ѐкість професійної діѐльності особистості, дозволѐю проектувати ідеальну 
модель та вимірники професійної компетентності майбутнього вчителѐ 
іноземної мови на таких методологічних положеннѐх: 

 – компетенціѐ – деѐка відчужена, наперед задана вимога до 
підготовки особи (властивості або ѐкості, потенційні здатності особи), 
наперед задана вимога щодо знань і досвіду діѐльності в певній сфері; 

 – компетентність – це складноструктуроване новоутвореннѐ 
особистості, що інтегрую в собі знаннѐ, уміннѐ, навички, досвід і її 
індивідуальні властивості, ѐкі обумовляять прагненнѐ, здатність і 
готовність розв’ѐзувати проблеми, що виникаять у реальних життювих та 
професійних ситуаціѐх; 

– компетентність ю системноя властивістя особистості, ѐку слід 
розглѐдати ѐк динамічну систему, елементами ѐкої виступаять окремі 
компетенції *3, 78]. 

Під професійноя компетентністя ми розуміюмо 
складноструктуроване новоутвореннѐ особистості майбутнього вчителѐ 
іноземної мови ѐк фахівцѐ сфери іншомовної освіти та полікультурного 
вихованнѐ, ѐке формуютьсѐ у процесі його професійно-особистісного 
становленнѐ завдѐки набуття фахової обізнаності й індивідуального 
досвіду педагогічної діѐльності шлѐхом оволодіннѐ лінгвістичними і 
психолого-педагогічними знаннѐми, уміннѐми, навичками. Компетентність 
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дозволѐю оріюнтуватисѐ в широкому колі питань, не обмежених вузькоя 
спеціалізаціюя, що забезпечую соціальну й професійну мобільність 
особистості, її відкритість до змін і творчого пошуку, здатність до 
самовираженнѐ, прагненнѐ до оновленнѐ знань. Виходѐчи з цього, ѐкість 
професійної діѐльності майбутнього викладача іноземної мови 
співвідноситьсѐ саме з рівнем його фахової, моніторингової й педагогічної 
компетентності, а вимоги до нього формуляятьсѐ в термінах компетенцій, 
здатностей та готовності до певних професійних дій. 

Ураховуячи доробки українських учених, під готовністя до 
моніторингової діѐльності ми розуміюмо здатність майбутнього викладача 
іноземної мови до плануваннѐ, проведеннѐ й узагальненнѐ результатів 
освітніх вимірявань шлѐхом інтеграції відповідних психолого-педагогічних 
та математико-статистичних знань, практичних умінь і досвіду з 
педагогічного менеджменту й моніторингу в освіті, виѐву гуманістичних 
цінностей і морально-етичних властивостей під час оцінки ѐкості 
академічних досѐгнень учнів. Це динамічне й системно структуроване 
новоутвореннѐ особистості майбутнього викладача іноземної мови, ѐке 
маю, ѐк мінімум, такі компоненти:  

– когнітивний (система знань з предметних сфер «Іноземна мова», 
«Психологіѐ навчаннѐ», «Педагогіка» та «Методика викладаннѐ іноземної 
мови», на основі ѐких формуятьсѐ граматична, стилістична, 
лінгвокомунікативна, лексична, соціокультурна, стратегічна, 
лінгводидактична компетенції та психолого-педагогічні знаннѐ з 
плануваннѐ, організації й моніторингу ѐкості шкільної іншомовної освіти); 

– діѐльнісний (сукупність лінгвокомунікативних та педагогічних 
умінь, що забезпечуять становленнѐ позитивного педагогічного досвіду у 
сфері керуваннѐ й удосконаленнѐ змісту, форм і методів шкільної 
іншомовної освіти та педагогічного моніторингу й менеджменту); 

– мотиваційний (сукупність мотивів, потреб, інтересів і ціннісних 
оріюнтацій щодо здійсненнѐ супроводу, інтелектуальної допомоги й 
освітніх послуг у сфері навчаннѐ іноземної мови і культури, моніторингових 
розвідок щодо виѐву його ѐкості); 

– особистісний (сукупність професійно важливих длѐ здійсненнѐ 
педагогічної діѐльності здібностей і ѐкостей особистості ѐк суб’юкта полі-
культурного вихованнѐ та розвитку учнів засобами навчального предмета 
«Іноземна мова», а також ѐк менеджера шкільної іншомовної освіти). 

Висновки. Кваліфіковане здійсненнѐ функцій освітнього моніторингу 
в системі іншомовної освіти – дуже складний і тривалий процес, ѐкий 
передбачаю чітке дотриманнѐ певних принципів та процедур щодо 
проведеннѐ освітніх вимірявань, незалежних оцінявань і тестувань, а 
також наѐвності в складі професійної готовності сучасного викладача 
іноземної мови відповідної складової – готовності до моніторингової 
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діѐльності. Останнѐ виѐвлѐютьсѐ ѐк здатність майбутнього викладача 
іноземної мови до плануваннѐ, проведеннѐ й узагальненнѐ результатів 
освітніх вимірявань шлѐхом інтеграції відповідних фахових, психолого-
педагогічних та математико-статистичних знань, практичних умінь і досвіду 
з педагогічного менеджменту й моніторингу в освіті, виѐву гуманістичних 
цінностей і морально-етичних властивостей під час оцінки ѐкості 
академічних досѐгнень учнів упродовж набуттѐ іншомовної освіти. 

Перспективи подальших досліджень означеної проблеми полѐгаю у 
виѐві педагогічних умов формуваннѐ моніторингової компетентності 
майбутніх учителів іноземної мови у процесі їх фахової підготовки. 
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РЕЗЮМЕ 

Рожелюк Ирина. Концептуальные основы образовательного мониторинга как 
методологическаѐ основа формированиѐ готовности будущего преподавателѐ 
иностранного ѐзыка к мониторинговой деѐтельности. 

Статьѐ отражает результаты исследованиѐ концептуальных положений 
мониторинга в образовании как методологической основы формированиѐ 
готовности будущего учителѐ иностранного ѐзыка к мониторинговой 
деѐтельности. Современный статус учителѐ иностранного ѐзыка представлен его 
ролья как организатора и менеджера школьного иноѐзычного образованиѐ, 
способного к осуществления функций мониторинга качества своей педагогической 
деѐтельности и измерения академической успешности учащихсѐ. С учетом 
принципов, функций и методов мониторинга в образовании, а также специфики 
педагогической деѐтельности, сформулировано авторское определение готовности 
будущего учителѐ иностранного ѐзыка к мониторинговой деѐтельности. 

Ключевые слова: мониторинг в образовании, принципы мониторинга, функции 
мониторинга, методы мониторинга, готовность к мониторинговой деѐтельности, 
будущий учитель иностранного ѐзыка, формирование, иноѐзычное образование. 

 
SUMMARY 

Rogeluk Irina. Fundamentals of educational monitoring as a methodological basis of 
formation of the future foreign language teacher’s readiness to the monitoring activities. 

The paper reflects the results of the study of conceptual provisions of monitoring in 
education as a methodological basis of the future foreign language teacher monitoring 
competence formation. The current status of a foreign language teacher is represented by his 
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role as an organizer and manager of the school foreign language education, capable to 
monitor the quality of the educational activities and measure the students’ academic success. 

The author’s definition of the future foreign language teacher monitoring competence 
is formulated with regard to the principles, functions and methods of monitoring in 
education, as well as the specifics of pedagogical activity.  

Readiness to the monitoring activities – the ability and willingness of the future 
teachers of foreign languages to implement educational measurement by integrating 
relevant professional, psychological, pedagogical, mathematical and statistical knowledge, 
practical skills and experience in educational management and monitoring of education. A 
dynamic and structured system of the personality of the future foreign language teachers 
consists of four components:  

– cognitive, the present system of psychological and pedagogical knowledge of 
planning, organizing and monitoring of the quality of school education in foreign language;  

– activity (set of lingua-communicative and pedagogical skills to ensure the 
management and improvement of teaching and forms of monitoring and management); 

– motivational, represented interest and value orientations regarding the monitoring 
of intelligence;  

– personal, describing the teacher as a manager foreign language education.  
Prospects for further research are to definite problem in expressing pedagogical 

conditions of formation of monitoring competence of the future foreign language teachers 
during their professional training.  

Key words: monitoring in education, monitoring principles, monitoring methods, 
monitoring competence, readiness for the monitoring activities, future foreign language 
teacher, foreign language education. 
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З РИТОРИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

(на матеріалі творчої спадщини Олександра Захаренка) 
 
У статті здійснено оглѐд теоретичних джерел щодо гурткової роботи, окремих 

аспектів риторичної майстерності відомого українського педагога, директора сільської 
школи в селі Сахнівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області Олександра 
Антоновича Захаренка. Акцентовано увагу  на засвоюннѐ майбутніми вчителѐми під час 
курсу «Методика викладаннѐ української мови у вищих педагогічних навчальних 
закладах» системи теоретичних знань, мовленнюво-риторичних умінь, навичок 
ефективної переконуячої комунікації, необхідних длѐ формуваннѐ в учнів риторичної 
компетентності ѐк на уроках, так і в  межах гуртка з риторики. З урахуваннѐм вимог 
щодо функцій, принципів позакласної роботи, гурткової роботи з риторичної  
майстерності та на основі творчої спадщини Олександра Антоновича Захаренка 
запропоновано проблемно-пошукові, творчі завданнѐ длѐ магістрантів.  

http://orcid.org/0000-0002-8697-8602



