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ПРОБЛЕМИ ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ВЧИТЕЛIВ
МАТЕМАТИКИ ДО МОНIТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ УЧНIВ
Стаття присвячена аналiзу проблем пiдготовки майбутнiх вчителiв математики до проведення монiторингу навчальних досягнень учнiв. У статтi запропоновано модель такої
пiдготовки, яка базується на включеннi у навчальний процес спецiальної дисциплiни.
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Зростання ролi освiти у соцiальному i економiчному розвитку суспiльства,
усвiдомлення того, що високоякiсна освiта i освiчений фахiвець виступають
основою конкурентоспроможностi, економiчної та нацiональної безпеки держави вимагає проведення реформ в освiтнiй галузi. Перш за все, це вiдноситься до системи пiдготовки кадрiв, пiдвищення якостi пiдготовки майбутнiх
фахiвцiв.
Рiзнi аспекти функцiонування системи пiдготовки до педагогiчної дiяльностi дослiджуються в працях провiдних учених А. Алексюка, В. Афанасьєва,
I. Беха, О. Глузмана, С. Гончаренка, Н. Дем‘яненко, I. Зязюна, та iн. Питання
контролю i якостi знань студентiв аналiзуються в роботах В. Бочарнiкової,
В. Вонсович, проблеми професiйної дiагностики розглядаються С. Архангельським, Л. Кравченко, А. Пiдласим, педагогiчний монiторинг дослiджується
Л. Волошко, Н. Ларiною. Становлення та розвиток монiторингу якостi освiти
розглядають Н. Байдацька, Г. Єльнiкова, А. Iсаєва, О. Локшина, Т. Лукiна,
А. Майоров та iн.
У працях педагогiв наукової школи А. Бєлкiна проаналiзовано базовi методологiчнi пiдходи до освiтнього монiторингу, проте в практичнiй дiяльностi
вчителiв його грамотне застосування має поки що поодинокий характер.
Попри численну бiблiографiю бракує дослiджень, зорiєнтованих на вивчення професiйної пiдготовки викладачiв-предметникiв, зокрема пiдготовки
майбутнiх учителiв математики до монiторингу навчальних досягнень учнiв.
Аналiз широкого кола джерел свiдчить про те, що проблема професiйної пiдc Бiрюкова В.В., 2011
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готовки майбутнiх учителiв до монiторингу навчальних досягнень учнiв не
набула достатнього розвитку в науково-педагогiчних дослiдженнях.
Бiльшiсть учителiв математики перевiряє рiвень засвоєння матерiалу
учнями, проводячи поточний та пiдсумковий контроль або здiйснюючи монiторинг якостi знань учнiв з предмета. Зауважимо, однак, що нинi гостро вiдчувається брак спецiальної пiдготовки викладачiв до монiторингу навчальних
досягнень учнiв.
Стаття присвячена обґрунтуванню можливостi упровадження моделi професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв математики до монiторингу навчальних досягнень учнiв через спецкурс.
Проблема монiторингу навчальних досягнень учнiв нинi є актуальною та
потребує нагального вирiшення, однак досi немає чiткої дефiнiцiї явища.
Поняття «монiторинг» прийшло у педагогiку з екологiї та соцiологiї. В
екологiї монiторинг – це спостереження за довкiллям, оцiнка й прогноз його
стану у зв’язку з господарською дiяльнiстю людини i з метою попередження
небажаних вiдхилень за важливiшими параметрами. У соцiологiї монiторинг
розглядається як збiр iнформацiї для вивчення громадської думки щодо якогось питання. Монiторинг в освiтi тлумачиться як система збору, обробки,
зберiгання та поширення iнформацiї про освiтню систему (або її окремi елементи), що орiєнтована на iнформацiйне забезпечення управлiння, дозволяє
робити висновки про стан об’єкта в будь-який момент часу та дає прогноз його розвитку [2]; як «комплекс процедур щодо спостереження, поточного оцiнювання перетворень керованого об’єкта i спрямування цих перетворень на
досягнення заданих параметрiв розвитку об’єкта» [3]; як узагальнене комплексне оцiнювання ефективностi функцiонування всiєї системи освiти на основi
системного аналiзу всiх факторiв [5]; як процес безупинного науково обґрунтованого дiагностико-прогностичного спостереження за станом розвитку педагогiчного процесу з метою оптимального вибору освiтнiх цiлей, завдань i
засобiв їх вирiшення [4].
Використання термiнiв «монiторинг», «контроль», «дiагностика» як синонiмiв пояснюється деяким перекриттям змiсту цих понять, але все ж вони
мають рiзне значення. Контроль розглядають як окрему функцiю управлiння, спрямовану на органiзацiю реалiзацiї плану роботи i мети, монiторинг
пов’язують з усiма ланками управлiння. Контроль бiльше має ситуативний
характер i не тривалий у часi, застосовується пiд час вiдстеження об’єктiв,
що знаходяться у станi стабiльного функцiонування, монiторинг створює iнформацiйну систему, що постiйно поповнюється, отже носить неперервний
характер i є ефективним при дослiдженнi динамiчних об’єктiв, що постiйно
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змiнюються.
При порiвняннi монiторингу i дiагностики спостерiгається дiагностична
спрямованiсть монiторингу, але монiторинг вiдрiзняється вiд дiагностики безперервнiстю процесу, технологiчнiстю збору даних (тотальним оцiнюванням),
можливiстю використання комп’ютерно-iнформацiйної системи для швидкого введення, накопичення i обробки первинних даних, що дозволяє оперативно налагодити зворотнiй зв’язок в системi управлiння.
Монiторинг i оцiнювання – це спорiдненi поняття, проте мiж ними iснує
суттєва вiдмiннiсть. Монiторинг передбачає систематичне збирання фактiв
про контекст, вхiднi ресурси, процеси i результати системи освiти, оцiнювання
– застосування зiбраних даних для формування оцiнних суджень про ситуацiю. Оцiнювання є однiєю з основних складових монiторингових дослiджень
в педагогiчному процесi. Отже, можна зробити висновок, що монiторинг –
цiлiсний управлiнський iнструмент, до складу якого входять дiагностика, дослiдження, оцiнювання i контроль, якi в свою чергу знаходяться у постiйному
взаємозв’язку i проявляються залежно вiд завдань монiторингу.
Впровадження зовнiшнього незалежного оцiнювання в шкiльну практику,
участь України у свiтових монiторингових порiвняльних дослiдженнях з питань ефективностi математичної пiдготовки, вивчення мiжнародного досвiду
i адаптацiї його до нацiональних умов вимагають змiн в технологiї оцiнювання освiтнiх результатiв та введення монiторингових дослiджень навчальних
досягнень учнiв.
Дослiдження проблеми потребувало визначення рiвня обiзнаностi студентiв та вчителiв з монiторингом навчальних досягнень учнiв. При анкетуваннi
студентiв старших курсiв Слов’янського педагогiчного унiверситету було з’ясовано, що 83% студентiв п’ятого курсу та 52% четвертого знайомi з поняттям монiторингу i пов’язують його iз перевiркою (28%) та збором iнформацiї
(21%) i хоча бiльшостi респондентiв (90%) доводилось використовувати тести
для контролю дiяльностi учнiв i психологiчних вимiрiв пiд час педагогiчної
практики, вони мають поверхневi уявлення про основи теорiї розробки тестiв
та обмежений досвiд складання тестових завдань.
Процес професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв математики до монiторингу навчальних досягнень учнiв являє собою низку тiсно взаємопов’язаних
мiж собою складникiв: компонентiв, критерiїв, рiвнiв готовностi до монiторингу та напрямiв пiдготовки до нього.
Компонентами готовностi до монiторингу навчальних досягнень учнiв є
вмiння дiагностувати, контролювати, прогнозувати й коригувати якостi навчальних досягнень учнiв. Критерiями готовностi майбутнiх учителiв до мо164
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нiторингу вважаємо теоретичнi знання та практичнi вмiння. Пiд теоретичними знаннями будемо розумiти систему фактiв, правил, висновкiв, закономiрностей, iдей, теорiй. Практичнi вмiння — це здатнiсть на належному рiвнi
виконувати певнi дiї, на доцiльному рiвнi використовувати знання.
Передумовою реалiзацiї моделi професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв до монiторингу навчальних досягнень учнiв стало їх професiйне спрямування, що реалiзується в процесi фахової пiдготовки взагалi й у процесi
вивчення спецдисциплiни «Монiторинг навчальних досягнень» зокрема.
Умовами впровадження моделi професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв до монiторингу навчальних досягнень є наявнiсть:
— навчальної програми спецкурсу «Монiторинг навчальних досягнень» та
навчально-методичних рекомендацiй для слухачiв;
— комплексу засобiв для оцiнювання навчальних досягнень учнiв з математики;
— комплексу засобiв, призначених для монiторингу вхiдного, поточного та
вихiдного контролю слухачiв спецкурсу (навчально-методичний комплекс дисциплiни «Монiторинг навчальних досягнень»).
Метою пропонованого спецкурсу є вивчення основних закономiрностей
використання монiторингу в навчальному процесi.
Основнi завдання курсу «Монiторинг навчальних досягнень» такi:
— поглибити теоретичнi знання про монiторинг;
— пiдготувати слухачiв курсу до використання тестових випробувань пiд час
проведення монiторингу якостi знань учнiв;
— сформувати вмiння i навички проведення монiторингових тестових випробувань;
— сформувати вмiння розробляти власнi тестовi завдання на основi математичних моделей;
— пiдготувати майбутнiх учителiв до застосування тестових випробувань iз
метою проведення монiторингу якостi знань учнiв та здiйснення профорiєнтацiйної роботи за результатами проведених тестувань.
Курс складається з двох модулiв: «Загальнi питання монiторингу навчальних досягнень» та «Пiдготовка студентiв (майбутнiх учителiв) до проведення монiторингу навчальних досягнень учнiв».
Перший змiстовий модуль спрямований на висвiтлення таких питань:
— Iсторiя становлення монiторингових дослiджень. Етапи розвитку монiторингових дослiджень.
— Змiстовна сутнiсть монiторингу. Понятiйно-категорiальний апарат. Поняття монiторингу. Мета i завдання монiторингу. Суб’єкти та об’єкти монiтоВипуск №1, 2011
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рингу. Порiвняльний аналiз педагогiчного монiторингу, дiагностики, контролю i оцiнювання.
— Принципи монiторингових дослiджень: принцип узгодженостi, об‘єктивностi, систематичностi, безперервностi та тривалостi, своєчасностi, перспективностi, прогностичностi, вiдкритостi та оперативностi рефлективностi
тощо.
— Функцiї монiторингу: аналiтико-iнформацiйна, управлiнська, дiагностична, прогностична, корекцiйна, мотивацiйна, розвиваюча, навчальна,
виховна.
— Загальнi та органiзацiйнi вимоги до проведення, етапи проведення монiторингу. Пiдготовчий: постановка мети; визначення об’єкта i напрямiв дослiдження; вибiр критерiїв i iнструментарiю. Практичний: збiр iнформацiї;
аналiз документацiї; монiторинг рiвня навчальних досягнень учнiв з усiх чи
окремих навчальних дисциплiн; анкетування, тестування; самоаналiз дiяльностi. Аналiтичний: обробка отриманих результатiв; систематизацiя iнформацiї; аналiз даних; висновки ухвалення вiдповiдного управлiнського рiвня;
розробка рекомендацiй, що коригують виконання планiв, програм (за необхiдностi) та iн.; визначення подальших об’єктiв монiторингу.
— Способи проведення монiторингу. Тестування. Анкетування. Опитування. Iнтерв’ю. Вiдвiдування занять (з фiксацiєю перебiгу занять за унiфiкованими протоколами та вiдеозаписами занять).
— Методичнi особливостi створення тестiв. Основнi етапи розробки тесту.
Мета розробки i застосування тесту. Опис галузi знань (домену). Специфiкацiя тесту (технологiчна матриця). Форми тестових завдань. Створення та
експертиза тестових завдань. Вибiрка, компоновка , апробацiя текстових завдань. Дослiдження валiдностi та надiйностi тестових завдань. Пiлотування.
Стандартизацiя. Нормування. Оснащення. Проведення i аналiз тестування.
— Проблеми, якi виникають в процесi тестової перевiрки знань.
Другий змiстовий модуль включає елементи практичної пiдготовки
до органiзацiї та проведення монiторингу. Вiдповiднi заняття присвяченi практицi конструювання студентами тестiв, аналiзу пропонованих викладачем i
пiдготовлених самостiйно студентами тестiв, проведенню рiзноманiтних тестувань. В якостi завдання для самостiйної роботи пропонується розробка
банку тестових завдань за одним iз напрямiв за спецiальнiстю студента (для
базової, старшої або вищої школи) для комп’ютерного тестування або для
бланкового тестування. Додатково проводиться аналiз результатiв. Окреслюються напрями застосування результатiв монiторингу.
Завершується вивчення дисциплiни модульним контролем.
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Вивчення дисциплiни буде сприяти формуванню таких компетенцiй:
– чiткiсть уявлення про теоретичнi засади педагогiчного монiторингу навчальних досягнень в освiтi;
– умiння, необхiднi для планування та досягнення освiтнiх результатiв певного рiвня, створення та використання тестового iнструментарiю для оцiнки
рiвня навчальних до навчальних досягнень;
– умiння самоосвiтнього характеру, що забезпечують саморозвиток професiйних компетентностей учителiв математики та у сферi монiторингу;
– умiння визначати i вирiшувати навчальнi та науковi проблеми пiд час проектування, органiзацiї й проведення монiторингу навчальних досягнень учнiв;
— умiння дiагностувати, контролювати, прогнозувати та коригувати якiсть
навчальних досягнень учнiв.
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