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Дисципліна  «Евалюація в освіті» забезпечує набуття магістрами  знань з 

оцінювання та самооцінювання в освіті на засадах евалюації,  їх підготовку до 

професійної  діяльності в освіті з використанням евалюаційного підходу, 

формування знань, умінь та навичок  організації та проведення евалюаційного 

дослідження, фахово-педагогічне розуміння суті, змісту, ролі, функціональності 

технологій евалюації як важливої складової освітньої діяльності, що сприятиме   

ефективній педагогічній взаємодії усіх  суб’єктів освітнього процесу. 

Метою навчальної дисципліни є формування в магістрантів системи знань 

з основ методології евалюації  і технології проведення  евалюаційного 

дослідження в галузі освіти та сприяння формуванню  компетенцій  для 

самостійного практичного використання евалюаційного інструментарію у своїй 

професійній діяльності. Для досягнення зазначеної мети поставлено такі 

завдання: оволодіння системою теоретичних  і практичних знань з евалюації  у 

галузі освіти, необхідних для професійної діяльності менеджера з управління 

освіти та педагога школи; формування розуміння сутності і значення 

використання евалюації в освітньому процесі ЗЗСО та готовності до її 

практичного здійснення;  формування знань про зміст, методи, форми, технології 

організації і здійснення евалюаційного дослідження в професійній діяльності; 

опанування системою практичних  умінь щодо використання інструментарію 

проведення  евалюаційного дослідження  в системі освіти; формування знань та 

умінь у складанні проєкту оцінювання та самооцінювання у сфері освіти;  

формування наукового світогляду і методологічної культури евалюатора в освіті    
Вивчення курсу передбачається шляхом здійснення обговорення, 

рефлексії, осмислення магістрами широкого комплексу питань евалюації 

освітніх систем,  що сприятиме  формуванню у здобувача освіти почуття 

відповідальності за об’єктивне оцінювання  під час  професійної діяльності  на 

основі знань, умінь практичного застосування конструктивних способів 

здійснення евалюаційного дослідження. Лекційні та практико-семінарські 

заняття навчальної дисципліни орієнтовані на викладання теоретичних основ та 

самостійну підготовку здобувачами освіти проєктів, творчих робіт, ситуаційних 

вправ,  моделювання, представлення, аналіз та обговорення у групі педагогічних 

ситуацій, фрагментів освітнього процесу з позиції теоретичних ідей, концепцій, 

власних педагогічних поглядів та професійного досвіду на основі  евалюаційного 

апарату. 

 


