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П ЕДА ГО ГІЧН І А СПЕКТИ  М ОН ІТО РИ Н ГУ 
ЛІН ГВО М ЕТО ДИ ЧН О Ї КО М ПЕТЕН ТН О С ТІ М АЙБУТНІХ 

У ЧИ ТЕЛ ІВ У К РА ЇН СЬКО Ї МОВИ

Невід’ємним елементом сучасної системи освіти є моніторинг її 
якості, який є важливим інструментом, що забезпечує всіх учасників 
навчально-виховного процесу актуально й достовірною інформацією 
щодо будь-якого з його аспектів, а також є потужним чинником 
підвищення його якості. Це відбито в Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року, Законах України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Галузевій концепції розвитку неперервної 
педагогічної освіти, Національній доктрині розвитку освіти України у 
ХХІ столітті, Рекомендаціях ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти 
та Форуму міністрів європейських країн «Європейська школа 
ХХІ століття: Київські ініціативи», Педагогічній Конституції Європи та 
інших нормативних документах.

Багаторічна історія та потужна наукова і методична база заклали 
міцний фундамент для моніторингових досліджень професійної 
компетентності педагога. Ґрунтовні праці О. Авраменка, Н. Байдацької, 
Т. Лукіної, О. Ляшенка, Т. Хоруженко та ін. свідчать про швидкий 
поступ вітчизняної науки у сфері освітніх вимірювань і моніторингу 
фахової підготовки спеціалістів. Так само в дисертаціях Н. Остапенко,
О. Семеног, О. Копусь висвітлено окремі аспекти моніторингу 
професійної лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя- 
філолога, але ці напрацювання мають переважно практичний характер. 
Тож, не зважаючи на спільні риси педагогічного і лінгвометодичного 
моніторингу, які послідовно відбиваються в останньому як у частині 
цілого, він, вочевидь, характеризується специфічними ознаками, що 
потребують теоретичного і практичного опрацювання.

Отже, метою нашого дослідження є уточнення поняття моніторингу 
лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, а 
також аналіз деяких його педагогічних аспектів.

У контексті нашого дослідження під професійним 
лінгвометодичним моніторингом розумітимемо технологію 
безперервного спостереження, виявлення, вимірювання й оцінювання 
стану лінгвометодичної компетентності студентів упродовж усього 
терміну фахової лінгвометодичної підготовки у виші, дослідження 
чинників навчально-виховного процесу, які вплинули на отримані 
результати, а також узагальнення й прогнозування динаміки та основних 
тенденцій її розвитку на підставі отриманих об’ єктивних показників із
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метою підвищення ефективності організації системи фахової підготовки 
студентів-філологів педагогічних ВНЗ.

У процесі лінгвометодичної підготовки майбутніх філологів 
послідовна реалізація принципів моніторингу передбачає врахування 
специфіки контролю фахової підготовки майбутніх учителів української 
мови, яка відбиватиметься в доборі доцільних методів вимірювання, 
періодичності їх застосування, побудові моніторингових досліджень на 
підґрунті адекватних структурі лінгвометодичної компетентності 
критеріїв і показників, за якими здійснюється вимірювання тощо.

У педагогічних дослідженнях (В. Галузяк, І Зайченко, М. Євтух, 
З. Курлянд, С. Пальчевський, П. Підкасистий та ін.) здебільшого 
виокремлюють види контролю, класифіковані за такими ознаками:

• за етапами навчання: попередній, поточний (проміжний), 
рубіжний (тематичний), підсумковий;

• за часовою спрямованістю: ретроспективний,
попереджувальний, випереджальний;

• за частотою: разовий, періодичний, систематичний;
• за широтою охоплення: локальний, вибірковий, суцільний;
• за організаційними формами навчання: індивідуальний, 

груповий, фронтальний, комбінований;
• за видами навчальних занять: на лекціях, семінарах, практичних 

і лабораторних роботах, на заліках, колоквіумах, іспитах тощо [1 — 4].
Указані класифікації видів контролю мають важливе значення для 

нашого дослідження, адже методично грамотно вибудувана система 
контролю лінгвометодичної компетентності є підгрунтям для організації 
моніторингу її формування. Отже, ураховуючи змістові напрями 
лінгвометодичного моніторингу й класифікації видів контролю, 
зазначимо, що:

• контроль формування компонентів лінгвометодичної 
компетентності має відбуватися на всіх видах навчальних занять (на 
лекціях, семінарських, практичних і лабораторних заняттях матиме місце 
попередній і поточний види контролю, на практичних і семінарських 
заняттях, колоквіумах — тематичний, а під час заліків та іспитів — 
підсумковий);

• обов’язковими в організації моніторингового дослідження є всі 
види контролю за формами навчання: індивідуальний, груповий, 
фронтальний, комбінований, — що реалізуються під час контролю 
лінгвометодичної компетентності студентів у процесі аудиторної роботи, 
індивідуальний — під час захисту підсумкової наукової роботи, на 
консультаціях, заліках та екзаменах;

• частота здійснення контрольних заходів залежить від об’єкта 
контролю в межах певного змістового напряму моніторингу: рівень 
лінгвометодичної компетентності студентів має перевірятися систематично 
— від заняття до заняття, в аудиторній і самостійній роботі; показники

256



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016

продуктивності лінгвометодичного навчального процесу і науково- 
педагогічний потенціал філологічного факультету підлягають контролю 
періодично — кілька разів упродовж навчального року або на вимогу 
адміністрації; матеріально-технічні умови навчання на факультеті та у виші 
перевіряють, здебільшого, один раз на початку навчального року.

Упровадження в освітній процес компетентнісного підходу 
поставило перед науковцями й методистами низку складних питань, і 
одним з найважливіших є вибір методів контролю компетентності як 
інтегративного утворення особистості. Аналіз наявних систем 
оцінювання професійних компетентностей майбутніх фахівців у 
дослідженнях В. Бикова,Т. Лукіної, О. Локшиної, Н. Морзе та багатьох 
інших, засвідчує, що вони спрямовані переважно на оцінку відповідних 
знань, умінь і навичок студентів без урахування професійно важливих 
якостей особистості, що не відповідає вимогам українських Державних 
стандартів підготовки фахівців.

Відтак виникає необхідність упровадження інтегративного підходу 
до оцінювання результатів навчальної діяльності, який дозволить 
отримати цілісне бачення якості лінгвометодичної освіти. Серед 
основних тенденцій, які сьогодні визначають характеристики контролю в 
освіті, науковці виокремлюють такі:

• контроль і оцінювання визначаються поведінковими цілями і 
зазвичай проводяться у формі демонстрації чи застосування 
компетентностей;

• установлюється мінімальний рівень компетентності, яким 
повинні оволодіти всі студенти перед переходом до наступних 
поведінкових завдань [5, с. 119];

• широке використання багатоаспектних педагогічних вимірювань 
[6, с. 36].

Поряд із безсумнівною прогресивністю компетентнісного підходу 
до контролю якості освіти, що передбачає зміну результату навчання зі 
знань, умінь і навичок студента на «сукупність компетентностей, що 
виражають знання, розуміння, уміння, цінності і інші особистісні якості, 
які набув студент після завершення навчальної програми або її окремого 
компонента» [7, с. 55], існує низка проблеми щодо контролю й 
оцінювання самих компетентностей.

Так, на думку І. Зимньої, перша проблема полягає в забезпеченні на 
практиці комплексності, цілісності результатів навчання, що
виражаються в таких загальних інтегральних характеристиках 
випускника, як «професіонал», «компетентний фахівець»; друга
обумовлена об’ єктивною складністю процесу оцінювання і самої оцінки 
цілісного результату професійної освіти [8, с. 14].

На слушну думку більшості сучасних учених (О. Авраменко, 
Л. Алексєєва, О. Берестенєва, М. Євтух, Н. Резнік, О. Савченко,
Ю. Татур, Г. Шевелєв та ін.), складність оцінки професійної 
компетентності полягає в її критеріальному описі, у ситуативному прояві
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професійної компетентності, у доборі інструментарію, що повинен 
описувати одночасно розуміння і дії суб’ єктів навчання, у формуванні 
норм для визначення рівня володіння компетентностями та ін. Зазвичай 
компетентність можна об’єктивно оцінити в умовах здійснення 
професійної діяльності, до якої студент під час навчання не занурюється, 
тому ще одна складність у контролі компетентностей випускників вишів 
полягає в майже відсутній інформації про успішність реалізації студента 
в професійній галузі.

Для запобігання й подолання цих проблем науковці й методисти 
(О. Авраменко, І. Булах, В. Звонніков, М. Євтух, Т. Лукіна, О. Ляшенко 
та ін.) обґрунтовують необхідність дотримання таких принципів 
методології педагогічних вимірювань:

• поєднання кількісних і якісних рівнів вимірювань;
• використання психодіагностичних методик для вимірювання 

змін якості результатів навчання;
• облік сукупності чинників, що впливають на формування 

компетентностей, аналіз їх методами ієрархічного моделювання;
• забезпечення надійності, валідності результатів вимірювань;
• використання вимірювань із використанням фактору часу, 

перехід до режиму моніторингу результатів навчання;
• застосування різноманітних методів, використання зовнішніх і 

внутрішніх експертиз оцінювання.
Вважаємо, що ці принципи вповні стосуються й організації 

лінгвометодичної діагностики і тому мають бути реалізовані під час 
упровадження моніторингу лінгвометодичної компетентності в 
навчально-виховний процес філологічних факультетів вишів.

Характеризуючи підходи до організації контролю компетентностей, 
значна кількість науковців, серед яких Б. Ананьєв, М. Берещук, 
Л. Забродська, Н. Крупеніна, К. Левківський, Т. Лукіна, С. Подмазін, 
Г. Стадник, Ю. Сухарніков, С. Шишов, А. Хуторськой, Ю. Татур, 
В. Шахов та ін. обґрунтовують переваги діяльнісного підходу як такого, 
що сприяє поетапному входженню майбутніх фахівців у контекст 
реальної практичної діяльності. Під час реалізації діяльнісного підходу 
об’єктом контролю є те, чого навчився робити студент, застосовуючи 
здобуті знання. Проте актуальне на сьогодні предметне структурування 
змісту навчання не дозволяє повною мірою структурувати засоби 
контролю з позицій діяльнісного підходу.

На наш погляд, більш доцільним є предметно-діяльнісний підхід 
(В. Богословський, О. Ковтун та ін.), за якого необхідно структурувати і 
процес навчання, і засоби контролю й оцінювання одночасно за 
предметним та діяльнісним принципами. Поділ змісту освітньої 
професійної програми на дисципліни відповідає її предметному 
структуруванню, а поділ за компетентностями — діяльнісному. Відтак 
методи контролю лінгвометодичної компетентності повинні виявляти 
поряд зі змістовним діяльнісний компонент підготовки майбутнього
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фахівця, що передбачає демонстрацію чи застосування професійної 
здатності в певній ситуації фахової діяльності.

Узагальнюючи погляди учених щодо системи контролю фахової 
компетентності майбутнього вчителя, зазначимо, що вона, безумовно, 
передбачає компетентне застосування методів діагностики для 
дослідження компетентностей особистості і залежить від рівня підготовки 
фахівців-педагогів, компонентного складу компетентностей, а також 
знання критеріїв та показників рівня сформованості компетентностей, на 
оцінку яких спрямовано ці методи. Крім того, у руслі реалізації 
предметно-діяльнісного підходу до організації контролю лінгвометодичної 
компетентності, важливості набуває організація квазіпрофесійної 
діяльності студентів на практичних і лабораторних заняттях, відвідування 
уроків мови в школах із подальшим їх аналізом тощо.
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Іш утіна О. Є. Педагогічні аспекти моніторингу лінгвометодичної 
компетентності майбутніх учителів української мови

Статтю присвячено моніторингу професійної компетентності 
майбутнього вчителя української мови. Висвітлено сутність 
лінгвометодичного моніторингу як технології спостереження, 
вимірювання й оцінювання професійної компетентності студентів
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філологічних факультетів. У цьому контексті розкрито проблему 
класифікації видів контролю й певні аспекти їх застосування під час 
моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх фахівців. 
Окрему увагу приділено особливостям контролю й вимірювання 
компетентностей і схарактеризовано предметно-діяльнісний підхід як 
провідний у контролі лінгвометодичної компетентності майбутніх 
учителів української мови.

Ключові слова: моніторинг, лінгвометодична компетентність,
контроль, предметно-діяльнісний підхід.

И ш утина Е. Е. Педагогические аспекты  мониторинга 
лингвометодической компетентности будущих учителей 
украинского язы ка

Статья посвящена мониторингу профессиональной компетентности 
будущего учителя украинского языка. Освещена сущность 
лингвометодического мониторинга как технологии наблюдения, 
измерения и оценки профессиональной компетентности студентов 
филологических факультетов. В этом контексте раскрыта проблема 
классификации видов контроля и определенные аспекты их применения 
во время мониторинга лингвометодической компетентности будущих 
специалистов. Особое внимание уделено особенностям контроля и 
измерения компетентностей и охарактеризован предметно
деятельностный подход как ведущий в контроле лингвометодическоъ 
компетентности будущих учителей украинского языка.

Ключевые слова: мониторинг, лингвометодическая компетентность, 
контроль, предметно-деятельностный подход.

IshutinaO . Pedagogical Aspects of M onitoring of Prospective 
Ukrainian Language Teachers’ Linguome tho Dological Competence

The article is devoted to monitoring the prospective Ukrainian language 
teachers’ professional competence. It deals with the essence 
linguomethodological monitoring as the technology of observation, 
measurement and assessment of the philological faculty students’ professional 
competence. In this context the problems of classification of control types and 
certain aspects of their application in the professionals’ linguomethodological 
competence monitoring of are solved. Special attention is paid to the 
peculiarities of the control and measurement of the competence. The author 
emphasized that one of the control difficulties is in that the competence can be 
objectively assessed in terms of the professional activity. The necessity of 
observing principles of educational measurement methodology in 
linguomethodological monitoring is justified. The author determined the 
subject-activity approach as leading in the control of linguomethodological 
competence of future teachers of Ukrainian language. Therefore, the methods 
of linguomethodological competence control should show both the 
informative and the activity component of preparing the future professional,
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