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Консультації Зазначається формат, розклад і місце проведення консультацій 

Очні консультації: Бакатанової В.Б. щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці 14
00

-15
00

 в 

ауд. 311/1   

Усі запитання можно надсилати на електронну пошту Бакатанової В.Б., вказану в цьому 

силабусі. 
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Малихіна Яна Анатоліївна – щоп’ятниці 14
00

 – 15
00 

в ауд. 311/1. 

Он лайн - консультації:  

Малихіна Яна Анатоліївна. Усі запитання можна надсилати на електронну пошту – 

yana_malyhina@ukr.net. 

  

mailto:yana_malyhina@ukr.net


Коротка анотація до курсу -  Курс «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» охоплює два 

модуля: «Основи педагогічних вимірювань і тестування» та «Формування змісту педагогічного тесту», які готують 

студента  відповідно до виконання дослідницької роботи інженера-педагога. Вивчення цього курсу дозволить застосовувати 

моніторинг якості освіти у власній педагогічній діяльності при викладанні профільних спеціальних предметів, керувати 

навчальною діяльністю у закладі професійної освіти, реалізовувати педагогічні вимірювання результатів навчання та 

здійснювати контроль навчальної діяльності за конкретними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Вважаю доцільним підготовку студентів до лекційних занять шляхом попереднього ознайомлення зі змістом 

лекційного заняття (тексти лекцій і презентації до лекції розташовані на сайті дистанційного навчання). Лекції пропоную у 

форматі проблемного навчання у діалоговій формі. Рекомендую перегляд відео сюжетів, що розташовані  на сайті 

дистанційного навчання, для подальшого їх обговорення та реалізації на практичних заняттях, у самостійній роботі та при 

виконанні курсової роботи. 

2.  Мета та цілі курсу – удосконалення таких компетентностей студентів, як здатність до проведення дослідницької 

діяльності; до розробки й реалізації програми прикладного дослідження, яке передбачає уточнення вже відомих явищ і 

об'єктів з метою удосконалення галузевих або освітніх процесів, а також моніторингу якості  освіти. 

3.  Формат навчальної дисципліни - Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної 

освіти.  

Результати навчання – Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній діяльності, а також 
здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) та здатність забезпечити якість освіти і управління 
діяльністю закладу освіти. 

 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН.10. Здійснювати проектування 

засобів освітньої інноватики; 

розробляти стратегічну і тактичну 

програму упровадження інновацій в 

освітній процес; аналізувати 

результати впровадження 

ПР 10.1: знання сучасних тенденції розвитку педагогічних вимірювань в Україні та 

світі, особливості використання тестів як засобу педагогічного вимірювання; 

ПР 10.2: розуміння теоретичних підходи до педагогічних вимірювань; 

ПР 10.3: уміння аналізувати рекомендації по добору варіантів відповідей та 

розробляти програму педагогічної діагностики з урахуванням особливостей 

розроблення завдань у різній формі;  



Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

інноваційних технологій навчання і 

виховання в освітній процес. 

ПР 10.4: здатність до розроблення і застосування тестових завдань різних форматів 

РН.13. Розробляти і реалізовувати 

програму прикладного дослідження, 

спрямованого на  удосконалення 

освітніх процесів; визначати рівні, 

критерії та показники ефективності 

запропонованих заходів; здійснювати 

аналіз результатів дослідження з 

формулюванням відповідних 

висновків та рекомендацій 

ПР 13.1: уміння розробляти і реалізовувати програму педагогічного дослідження; 

ПР 13.2: здатність визначати рівні ефективності педагогічних заходів; 

ПР 13.3: уміння визначати критерії і показники ефективності педагогічних заходів; 

ПР 13.4: уміння аналізувати результати педагогічних досліджень; 

ПР 13.5: здатність формулювати висновки та рекомендації щодо результатів 

педагогічного дослідження. 

РН.15. Проектувати і реалізовувати 

на практиці систему контролю 

навчальних досягнень тих, хто 

навчається з певної дисципліни. 

ПР 15.1: знання підходів до конструювання критеріально-орієнтованих та 

нормативно-орієнтованих тестів; 

ПР 15.2: знання змісту понять «специфікація тесту», «критерії якості тесту»; 

ПР 15.3: знання методів оцінювання надійності та валідності; 

ПР 15.4: здатність реалізувати методику розроблення і апробації тестових завдань, 

методи аналізу якості тестових завдань; 

ПР 15.5: уміння обирати показники якості освіти та аспекти ефективності освіти. 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних занять Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 32 Опитування,  виконання індивідуальних завдань, вирішення кейсів 

Практичні заняття 48 Опитування, (комп’ютерне) тестування, письмові контрольні роботи. 

Самостійна робота 100 Опитування, (комп’ютерне) тестування, колоквіум, співбесіда. 

Всього 180 (6 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  

 



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 3 6 (осінь) 011 Освітні, педагогічні науки 

 
нормативна 

(Н) 

 

7. Пререквізити – «Сучасні інформаційні засоби навчання», «Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності», 

«Основи педагогічних досліджень»,  «Конфліктологія»/ «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності», «Етика 

педагогічної діяльності» 

8. Постреквізити – «Дидактичне проектування»/«Основи педагогічної майстерності», «Педагогічна практика», 

«Освітні інновації». 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – клас комп’ютерної техніки для проведення практичних 

занять, проектор мультимедійних презентацій ля проведення лекційних занять.  

10. Політики курсу – 1) необхідно обов`язково бути присутнім на заняттях, пропущені заняття з будь-яких причин 

потрібно відпрацювати на індивідуальній консультації з викладачем; 2) вчасно виконувати завдання для самостійної роботи 

на сайті дистанційного навчання (за запізнені завдання – штрафується зняттям певних балів); 3) при виконанні завдань 

особливі вимоги до академічної доброчесності (роботи з плагіатом не приймаються); 4) поведінка в аудиторії адекватна 

студенту вищої школи (не запізнюватись, не розмовляти з друзями, виконувати вимоги викладача, активно працювати на 

заняттях).  



11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Основи педагогічних вимірювань і тестування 

1 

Лекція 1 Теоретичні основи педагогічних вимірювань 2 

Лекція 2 Вимірювання в освіті 2 

Практичне 

заняття 1 

Тест як засіб педагогічного вимірювання 2 

Самостійна 

робота 1 

Доповнити конспект лекцій. Підготувати реферат на тему «Тестування у професійній 

освіті зарубіжних країн». Виконати завдання 1-2 на платформі дистанційного навчання. 

12 

2 

Лекція 3 Поняття та категорії педагогічної діагностики 2 

Практичне 

заняття 2 

Таксономії освітніх цілей і результатів навчання 2 

Практичне 

заняття 3 

Класифікація педагогічних тестів 2 

Самостійна 

робота 2 

Виконання завдань 3-4 в системі дистанційного навчання. Доповнити конспект лекцій. 

Підготувати реферат на тему «Тести навчальних досягнень з предмету…» 

10 

3 

Лекція 4 Поняття валідності і надійності тестів 2 

Практичне 

заняття 4 

Поняття валідності тесту і методи її оцінювання 2 

Лекція 5 Типи педагогічних тестів 4 

Практичне 

заняття 5 

Типологія тестів за їх призначенням 2 

Самостійна 

робота 3 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 5-6 в системі дистанційного навчання. 

Написати есе на тему «Моя система діагностики». Скласти україно-англійський 

термінологічний словник 

12 

4 Лекція 6 Форми тестових завдань 2 

Практичне 

заняття 6 

Типологія тестів за їх форматом 2 

Лекція 7 Класифікація навчальних цілей. 4 



Практичне 

заняття 7 

Приклади завдань, рекомендації до їх розробки 2 

Самостійна 

робота 4 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 7 в системі дистанційного навчання. 12 

5 Лекція 8 Технологія розроблення тестових завдань різних форм 2 

Практичне 

заняття 8 

Зміст тесту, принципи і методи його добору 4 

Лекція 9 Технологічний цикл розроблення валідного педагогічного тесту 2 

Практичне 

заняття 9 

Експертиза форми та змісту завдань в тестовій формі 2 

Практичне 

заняття 10 

Визначення процедури проведення тестування 2 

Самостійна 

робота 5 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 8 в системі дистанційного навчання. 

Скласти україно-англійський термінологічний словник 

10 

Всього за змістовий модуль 3 – 96 (лекцій- 22 год., ПЗ – 22 год., СР – 56 год.)  

Змістовий модуль № 2. Формування змісту педагогічного тесту 

6 Лекція 10 Теорія і практика конструювання тестів 2 

Практичне 

заняття 11 

Методика розроблення тестових завдань. 4 

Практичне 

заняття 12 

Методика апробації перетестових завдань 4 

Самостійна 

робота 6 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 9 в системі дистанційного навчання. 

Скласти україно-англійський термінологічний словник 

10 

7 Лекція 11 Використання тестів 2 

Практичне 

заняття 13 

Методи оцінювання надійності і валідності тестів 4 

Практичне 

заняття 14 

Методика розроблення стандартизованої процедури вимірювань з використанням 

завдань з вільно конструйованими відповідями. 

4 

Самостійна 

робота 7 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 11 в системі дистанційного навчання. 

Скласти україно-англійський термінологічний словник 

12 



8 Лекція 12 Педагогічні вимірювання в системі управління якістю освіти 2 

Практичне 

заняття 15 

Методи об'єктивного порівняння досягнень учнів 2 

Практичне 

заняття 16 

Моніторинг якості освіти 4 

Самостійна 

робота 8 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 12 в системі дистанційного навчання. 

Скласти україно-англійський термінологічний словник 

12 

9 Лекція 13 Зовнішнє незалежне оцінювання 4 

Практичне 

заняття 17 

Оцінювання результатів навчання 2 

Практичне 

Заняття 18 

Шкалювання результатів навчання 2 

Самостійна 

робота 9 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 13 в системі дистанційного навчання.  

Скласти україно-англійський термінологічний словник 

10 

Всього за змістовий модуль 2 – 80 (лекцій- 10 год., ПЗ – 26 год., СР – 44 год.) 

Всього з навчальної дисципліни – 180 год. (лекцій – 32 год., ПЗ – 48 год., СР – 100 год.)  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях (конспект лекцій) 0-12,5 

2. Робота на практичних заняттях 0- 20 

3 Написання рефератів та  есе 0-5 

4 Захист реферату 0-2,5 

5 Виконання завдань в системі дистанційного навчання 0-25 

6 Складання тлумачного словника на англійській мові 0-8 



7 Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання  найбільш важливих з видів  

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з теми 

лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції 

0,5 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні відповіді 

на запитання викладача. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0,5-1 бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 



– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на сайті 

дистанційного навчання. 

1-4 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з використанням 

основної та додаткової літератури, носять творчий характер; перевірені викладачем 

в дистанційному режимі. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних і лекційних занять; 

2) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 60 балів. 

13. Питання до іспиту 

1. Змінні вимірювання, їх зв'язок.  

2. Систематичні, випадкові помилки у вимірюваннях.  

3. Основні постулати класичної теорії тестів.  

4. Тест як засіб педагогічного вимірювання.  

5. Матриця результатів тестових вимірювань.  

6. Форми подання результатів вимірювання, геометрична інтерпретація.  

7. Дійсний бал і помилка (похибка) вимірювання.  

8. Довірча вірогідність, інтервальні оцінки.  

9. Види розподілів результатів; рівні педагогічних вимірювань, види шкал. 

10. Місце вимірювань в освіті у системі наукових знань. Міждисциплінарні зв'язки.  

11. Роль вчених в розвитку теорії вимірювань в освіті і виникненні нових наукових напрямів.  

12. Сучасні проблеми і перспективи розвитку вимірювань. Психологічні і педагогічні вимірювання.  

13. Таксономії освітніх цілей і результатів навчання.  

14. Підходи до структуризації навчальних досягнень.  

15. Таксономія навчальних завдань.  

16. Вхідний, поточний і підсумковий контроль навчальних досягнень.  



17. Педагогічне тестування. Класифікація тестів.  

18. Тести навчальних досягнень. Використання тестів в навчальному процесі.  

19. Діагностичне тестування. Кордони застосовності тестових технологій.  

20. Соціально-етичні аспекти тестування. Організація служб тестування в освіті. 

21. Стандарти в освіті.  

22. Тест як засіб педагогічного вимірювання. 

23. Класифікація педагогічних тестів. 

24. Поняття валідності тесту і методи її оцінювання.  

25. Загальна (сукупна, інтегрована) валідність тесту (відповідність тесту меті тестування).  

26. Змістова валідність (наскільки зміст тесту репрезентує галузі вимірювань).  

27. Критеріальна валідність (відповідність оцінок рівнів досягнень за критеріальним тестом критеріям рівнів, які 

визначаються стандартами освіти, освітніми програмами і т.д.).  

28. Конструктивна валідність (відповідність оцінок за тестами мірі наявності відповідного конструкту (якості)).  

29. Прогностична валідність (забезпечення прогнозу за результатами тестування). 

30. Типологія тестів за характеристиками якостей особистості, що вимірюються. 

31. Формати тестових завдань.   

32. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  

33. Завдання з вибором кількох правильних відповідей.  

34. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).  

35. Завдання на встановлення правильної послідовності. 

36. Завдання відкритої форми (з короткою та розгорнутою відповіддю).  

37. Приклади завдань, рекомендації до їх змісту, принципи формулювання та добору варіантів відповідей в завданнях з 

вибором відповідей, рекомендації до оцінювання завдань. 

38. Тестова і нетестова форми.  

39. Тестова форма, її основні характеристики. 



40. Нетестова форма: запитання, завдання, задачі, вправи. 

41. Таксономія Блума та її модифікації.  

42. Розроблення специфікації тесту.  

43. Зміст тесту, принципи і методи його добору.  

44. Тести досягнень і тести здібностей. 

45. Визначення мети розроблення та застосування тесту.  

46. Опис змісту матеріалу, який діагностується. 

47. Розроблення вимог до тесту – специфікація тесту.  

48. Вибір форм тестових завдань.  

49. Розроблення змісту тестових завдань.  

50. Розроблення завдань в тестовій формі.  

51. Експертиза форми та змісту завдань в тестовій формі.  

52. Доопрацювання форми та змісту завдань в тестовій формі за результатами експертизи.  

53. Визначення процедури проведення тестування.  

54. Опрацювання та аналіз результатів.  

55. Поняття банку тестових завдань. 

56. Основні підходи до конструювання тестів.  

57. Види нормативно-орієнтованих і критеріально-орієнтованих тестів.  

58. Графо-матричні методи структуризації вмісту.  

59. Методика розроблення тестових завдань.  

60. Методика апробації перетестових завдань. 

61. Характеристики тестових завдань, аналіз їх якості.  

62. Дистракторний аналіз.  

63. Диференційоване функціонування завдань.  

64. Калібрування завдань.  



65. Алгоритми випадкового добору завдань при автоматизованому формуванні тестів на основі банку завдань.  

66. Паралельні та еквівалентні тести.  

67. Розрахунок основних математико-статистичних характеристик завдань і тесту в рамках класичної і сучасної теорії 

тестів за допомогою програмних пакетів.  

68. Інтерпретація результатів опрацювання результатів тестування під час конструювання тесту. 

69. Метод максимальної правдоподібності.  

70. Побудова характеристичних кривих завдань і випробовуваних.  

71. Аналіз тестових результатів. 

72. Інформаційні функції завдань і тесту.  

73. Порівняльне оцінювання ефективності тестів. 

74. Моделювання тесту.  

75. Надійність і валідність нормативно-орієнтованих і критеріально-орієнтованих тестів. 

76. Методи оцінювання надійності і валідності, чинники, що впливають на надійність і валідність тестів.  

77. Оцінювання оптимальної довжини тесту, оптимального часу тестування в рамках нормативно-орієнтованого і 

критеріально-орієнтованого підходів.  

78. Методика розроблення стандартизованої процедури вимірювань з використанням завдань з вільно 

конструйованими відповідями.  

79. Надійність процедур.  

80. Методика апробації тестів. 

81. Шкалювання результатів педагогічних вимірювань, здобутих з використанням гомогенних і гетерогенних тестів.  

82. Визначення норм тестів. Визначення критеріального балу і його емпірична валідизація. 

83. Види шкал. Шкала процентильных рангів.  

84. Стандартні шкали.  

85. Оптимальні вагові коефіцієнти для обчислення тестових балів випробовуваних.  

86. Коригування балів на «випадкове вгадування». 



87. Розроблення полідисциплінарних і міждисциплінарних тестів для підсумкової атестації. 

88. Розроблення ситуативних тестів.  

89. Методика формування репрезентативної вибірки випробовуваних, адекватної цілям і етапам розроблення тестів. 

90. Організація процесу проведення тестування. Розроблення інструкцій та стандартизація умов проведення 

тестування. 

91. Сценарії проведення тестування. Методика проведення індивідуального і масового тестування.  

92. Психологічні аспекти тестування. Етика тестування.  

93. Вплив звичності і досвідченості на результати тестування. Конфіденційність.  

94. Кваліфікація екзаменаторів. Представлення результатів тестування для різних користувачів.  

95. Методи об'єктивного порівняння досягнень учнів (студентів). Оцінювання якості підготовки випускників.  

96. Використання тестів для вхідної і підсумкової атестації учнів, поточного контролю, діагностики, для атестації 

освітніх установ.  

97. Сертифікація якості педагогічних тестових матеріалів.  

98. Нормативно-правове забезпечення тестування. 

99. Нормування якості в освіті.  

100. Показники якості освіти. 

101. Якість результатів освіти.  

102. Якість педагогічного процесу. 

103. Ефективність освіти (економічна, соціальна, педагогічна).  

104. Теоретичні основи оцінювання якості та ефективності освіти.  

105. Моніторинг якості освіти.  

106. Теоретичні і практичні проблеми управління якістю освіти.  

107. Порівняльні дослідження якості освіти в Україні і в світі, оцінювання реальної ситуації і прогнозування 

тенденцій.  

108. Системи управління якістю освіти. 



109. Оцінювання і шкалювання результатів ЗНО.  

110. Діюча національна система зовнішнього незалежного оцінювання випускників і перспективи становлення 

національної системи зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий / В. С. Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2002. – 240 с. 

1.  Андрієнко А. Комплексне моніторингове дослідження успішності учнів: атестаційно-рейтингова форма оцінювання 

якості знань / Анатолій Андрієнко, Тетяна Ярема // Директор школи. – 2015. – № 9/10. – С. 58-64. – Бібліогр.: с. 64.. 

2. Бобеляк Н.Є. Модель внутрішньо шкільного моніторингу як інноваційний підхід до управління якістю освіти в 

загальноосвітньому навчальному закладі / Н. Є. Бобеляк // Виховна робота в школі – 2016. – № 12. – С. 14-18. – Бібліогр.: с. 

18.. 

3.  Гальчевська О. А. Особливості використання мобільного доступу до наукометричної системи Google Scholar для 

моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень / О. А. Гальчевська // Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. Вип. 1 (83). Педагогічні науки / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти 

і науки України. – Житомир, 2016. – С. 30-37. – Бібліогр.: с. 36.. 

4. Гриневич Л. М. Основи побудови національних систем моніторингу якості освіти / Л. М. Гриневич // Педагогіка і 

психологія. – 2011. – № 2. – С. 80- 89. – Бібліогр.: с. 89  

5. Жорнова О. Тестування у контексті моніторингу якості знань студентів: загальнотеоретичні та загальнометодичні 

розвідки/Олена Жорнова // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 34-47. – Бібліогр.: с. 47.  

6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008 р.: 

Інформаційні матеріали/ Український центр оцінювання якості освіти: Уклад.: І.Л.Лікарчук (наук. ред.) та ін. – К., 2007. – 288 

с. 

7. Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной Программы PISA. Общие подходы. / Ковалева Г.С., 

Красновский З.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А., ИОСО РАО, 1999. 

8. Кісіль В. В. Проблема моніторингу освіти у педагогіці /Кісіль В. В. // Методичні засади реалізації особистісно 

орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах : зб. наук.-метод. пр. / [за ред. О. О. Максимової, М. А. 

Федорової]. – Житомир : ФОП Левковець, 2012. – С. 74-76.  



9. Локшина О.І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід //Київ: Педагогіка і психологія, №1 (XXXVIII)'03. - С. 108-

116. 

10. Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Ганна Красильникова // 

Вища школа. – 2014. – № 11/12. – С. 24-35. – Бібліогр.: с. 34. 

11. 31.Макаренко І. Проблема моніторингу в педагогічній теорії і практиці / Ірина Макаренко // Рідна школа. – 2010. – № 

7/8. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 50. 

12. Моторнюк О. Ю. Моніторинговий підхід до вивчення стану навчання та виховання / О. Ю. Моторнюк // Завучу. Усе 

для роботи. – 2014. – № 19/20. – С. 2-16. – Бібліогр.: с. 16. 

13. Паращенко Л. І. Тестові технології у навчальному закладі : метод. посіб. / Л. І. Паращенко, В. Д. Леонський, Г. І. 

Леонська. – К. : Майстерня книги, 2006. – 217 с. 

14. Фігурська Л. В. Путівник для педагогічного тестування : метод. посіб. / Л. В. Фігурська. – Т. : Крок, 2010. – 133 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Закон України «Про освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002; 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: 

Парламентське вид-во, 2002; 

3. Закон України «Про вищу освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 

2002. 

4. Указ Президента України від 17 квітні 2002 р. № 347 «Про Національну доктрину розвитку освіти» // У кн.: 

Законодавчі акти України з питань освіти. – К.: Парламентське вид-во, 2004. 

5. Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування 

та розвитку освіти в Україні»; 

6. Наказ МОН від 13 жовтня 2006 року №701 «Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2007 році 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти»; 

7. Наказ МОН від 29 січня 2007 року № 64 «Про організацію та проведення міжнародних порівняльних досліджень 

якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; 

8. Наказ МОН від 26 грудня 2006 р. №856 «Про організаційні заходи щодо проведення моніторингового дослідження 

якості математичної освіти у початковій школі»; 



9. Наказ МОН від 10 квітня 2007 р. №294 «Про проведення міжнародних моніторингових досліджень якості 

природничо-математичної освіти (TIMSS) та моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 4-х класів 

початкової школи» 

10. Про підсумки моніторингового дослідження якості підручників та рівня навчальних досягнень учнів 2-х класів ЗНЗ: 

Лист Наук.-метод. центру середньої освіти МОН України від 18 серпня 2003 p., № 14/18.1 -641.-63 с. 

11. Про підсумки моніторингового дослідження якості підручників та рівня навчальних досягнень учнів 3-х класів ЗНЗ: 

Лист Наук.-метод. центру середньої освіти МОН України від 12 серпня 2004 p., № 14/18.1 - 746. - 120 с. 

11. Про підсумки моніторингового дослідження якості рекомендованої навчальної літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів: Лист Наук.-метод. центру середньої освіти МОН України від 25 червня 2001 p., №14/18.1-341.-149 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу 

якості освіти» - www.cdo.uipa.kharkov.ua  

2. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

3.  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

4.  Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

5.  Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

Завідувач кафедри        Н.О. Брюханова 

http://www.cdo.uipa.kharkov.ua/
https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view

