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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Основи педагогічних 

вимірювань» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра напряму 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка педагогічних 

вимірювань та моніторингу якості освіти, методиками створення та 

використання тестового інструментарію для оцінювання якості освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: При опануванні дисципліни 

бажано знання з галузі інформатики й математики, а також навички 

логічного мислення, дій за правилами і аналогіями. Також бажано вміння 

швидкого набору тексту, побудови графічних схем і пошуку в Інтернеті. 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Загальні науково-теоретичні основи педагогічних 

вимірювань і тестування;  

Змістовий модуль 2. Науково-теоретичні основи моніторингових 

досліджень якості освіти. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення: формування компетентностей майбутніх 

педагогічних працівників з питань педагогічного оцінювання, ознайомлення 

з методиками створення та використання тестового інструментарію для 

оцінювання якості освіти, з сучасними програмами та результатами 

національних і міжнародних порівняльних досліджень якості освіти. 

1.2. Завдання курсу:  

 Познайомити студентів з основними поняттями та категоріями 

педагогічної діагностики, тестування та моніторингу якості освіти. 

 Сформувати вміння розробляти та аналізувати педагогічні тести 

різних видів з свого навчального предмету та використовувати їх в 

навчальному процесі. 

 Сформувати вміння проводити діагностику, оцінювання і моніторинг 



якості освіти з використанням тестових технологій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати : 

 науково-понятійний апарат педагогічного оцінювання, тестування і 

моніторингу якості освіти ; 

 форми тестових завдань; 

 основні етапи розроблення тестових завдань; 

 особливості комп'ютерного тестування; 

 нормативні документи, які регламентують проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів, 

та структуру і зміст завдань зовнішнього оцінювання зі свого предмету; 

 процедуру проведення тестування; 

 сучасні програми та результати національних і міжнародних 

порівняльних досліджень якості освіти; 

уміти : 

 характеризувати тестові завдання і використовувати на практиці 

тестові завдання різних форм; 

 розробляти тестові завдання з свого предмету (визначати мету 

розроблення і застосування тесту; описувати зміст матеріалу, який 

діагностується; розробляти специфікацію тесту; вибирати форми тестових 

завдань і розробляти їх зміст; проводити експертизу форми та змісту тестових 

завдань та доопрацьовувати їх за результатами експертизи; визначати 

процедури проведення тестування; проводити тестування та аналізувати його 

результати); 

 аналізувати тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів з свого предмету та 

пропонувати рекомендації щодо підготовки учнів до виконання цих завдань. 

 



На вивчення навчальної дисципліни відведено 36 години /2 кредита 

ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні науково-теоретичні основи 

педагогічних вимірювань і тестування. 

Поняття та категорії педагогічної діагностики. Діагностика, 

вимірювання, оцінювання. Вимірювання з метою вибору та вимірювання 

досягнень. Стандарти освіти як засіб створення єдиного простору для 

забезпечення якості освіти. 

Поняття завдання в тестовій формі і тестового завдання, вимоги до них. 

Тест як засіб педагогічного вимірювання. 

Характеристики і типи педагогічних тестів. Поняття валідності і 

надійності тестів.  

Теоретичні засади педагогічних вимірювань (класичний підхід і підхід 

ІКТ). 

Типи педагогічних тестів. 

Нормо-орієнтовані та критеріально-орієнтовані педагогічні тести. 

Стандартизовані тести. 

Форми тестових завдань. Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді, завдання з вибором декількох правильних відповідей, завдання на 

встановлення відповідності (логічні пари), завдання на встановлення 

правильної послідовності, завдання відкритої форми (з короткою та з 

розгорнутою відповіддю). Приклади завдань, рекомендації до їх змісту, 

принципи формулювання та добору варіантів відповідей в завданнях з 

вибором відповідей, рекомендації до оцінювання завдань. 

Формування змісту педагогічного тесту. Класифікація навчальних 

цілей. Підходи до структурування навчальних досягнень. Знання, уміння і 



компетентності. Таксономія Блума та її модифікації. Інші види таксономій. 

Розроблення специфікації тесту. Зміст тесту, принципи і методи його добору. 

Технологія розроблення тестових завдань різних форм: 

а) з вибором відповіді (закрита форма); 

б) з множинними відповідями; 

в) на встановлення відповідності 

г) завдання у відкритій формі та критерії їх оцінювання. 

Технологічний цикл розроблення валідного педагогічного тесту: 

1) визначення мети розроблення та застосування тесту; 

2) опис змісту матеріалу, який діагностується; 

3) розроблення вимог до тесту – специфікація тесту; 

4) вибір форм тестових завдань; 

5) розроблення змісту тестових завдань; 

6) розроблення завдань в тестовій формі; 

7) експертиза форми та змісту завдань в тестовій формі; 

8) доопрацювання форми та змісту завдань у тестовій формі за 

результатами експертизи; 

9) визначення процедури проведення тестування; 

10) формування тесту; 

11) проведення тестування; 

12) опрацювання та аналіз результатів. Поняття банку тестових завдань. 

Комп'ютерні технології в тестуванні 

Автоматизація тестового контролю навчальних досягнень. Вимоги до 

автоматизованих систем тестування. Спеціалізовані програмно-інструментальні 

оболонки для тестового контролю навчальних досягнень учнів. 

Автоматизоване конструювання тестів на основі банку тестових завдань. 

Адаптивне тестування. 

 

Змістовий модуль 2. Науково-теоретичні основи моніторингових 

досліджень якості освіти 



Зовнішнє незалежне оцінювання. Основні нормативні документи . 

Організаційно-технологічне забезпечення зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Структура тестових завдань з різних предметів. Особливості підготовки 

учнів до виконання завдань зовнішньою незалежного оцінювання. 

Оцінювання і шкалювання результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Моніторинг в освіті. Національні системи моніторингу якості освіти. 

Завдання моніторингу в освіті. Функції моніторингу якості освіти. Історія 

розвитку моніторингу якості освіти. Рівні функціонування системи моніторингу. 

Види моніторингових досліджень. Внутрішній моніторинг. Зовнішній 

моніторинг. Особливості педагогічного моніторингу. Види освітнього 

моніторингу за засобами проведення. Етапи підготовки та проведення 

моніторингового дослідження якості освіти. 

Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження якості освіти. 

Мета проведення міжнародних порівняльних досліджень.  

Основні міжнародні порівняльні моніторингові дослідження ,історія 

впровадження і проведення. Організатори міжнародних досліджень якості 

освіти. ТІМSS – міжнародне дослідження з оцінювання якості математичної та 

природничо-наукової освіти. РІSА - міжнародна програма оцінювання 

освітніх досягнень учнів у сфері функціональної грамотності. РІRLS - 

міжнародна програма вивчення якості читання та розуміння тексту. СІVІСS 

міжнародне дослідження з громадянської освіти. SITES – міжнародне 

дослідження інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті. 

Проведення вітчизняних моніторингових досліджень Моніторингове 

дослідження якості природничо-математичної освіти 4-8 класів (ТІМSS 

2007). 
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30. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества 

образования. – М.: Российское педагогическое общество, 2000. – 320 с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: 

Питер, 2002. – 688 с. 

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-снравочник по 

психологической диагностике. –  К: Наукова думка, 1989. 

3. Гопкінз Д. Оцінювання для розвитку школи. – Львів: Літопис, 2003. 

4. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. – М.: Педагогика, 1991. 

5. Конкретні п'ять цілей освітніх систем. Звіт Європейської Комісії 31 

січня 2001 р. – пйр://еигора.еіі.іп1. 

6. Основи педагогических технологий. Краткий толковнй словарь. – 

Екатеринбург: Изд-во УРГПУ, 1995. 

7. Пол Клайн. Справочное руководство по конструированию тестов. – 

К.: ПАН Лтд., 1994. – 304 с. 

8. Раймерз Ф., Мак-Гінн Н. Компетентний діалог: використання 

дослідженя для формування світової освітньої політики. –  Львів: Літопис, 

2004. 

9. Скребець В.О. Основи психодіагностики. – К.: Слово, 2003. 



10. Субетто А.И. Проблема качества высшего образования в контексте 

глобальних и национальньїх проблем общественного развития (философия 

качества образования). – СПб; Кострома, 2000. 

11. Челмшкова М.Б. Теория и практика конструирования 

педагогических тестов: Учебное пособие. – М.:Логос, 2002. – 432 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік – 8 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) Присутність на лекційному занятті 

2) Поточний контроль підготовленості студента до практичної роботи.  

3) Виконання індивідуального навчального завдання. 

4) Контроль виконаних завдань. 

5) Робота на практичних заняттях.  

6) Виконання контрольних робіт. 

 


