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Анотація до курсу

Сучасна вітчизняна освіта потребує жорсткого контролю якості, адже
якісна освіта – це основа майбутнього України та запорука її сталого
розвитку. Підвищення ролі освіти у світі примушує систему освіти
підвищити якість педагогічного контролю, впроваджувати нові
інструменти, вводити інноваційну складову у цей процес. Реформування
освіти відповідно до вимог Болонського процесу також вимагає
відповідних корегувань у вітчизняній системі контролю якості освіти.
Відтак, предмет навчального курсу − розглянути сучасний стан
педагогічного контролю та змоделював його перспективи, сформувати
педагогічне мислення здобувачів освіти, підготувати їх до усвідомленого
розв’язання практичних професійних завдань.

• У результаті вивчення дисципліни, студенти зможуть орієнтуватися в
теоретичних поняттях, які стосуються педагогічного контролю; видах,
принципах, методах педагогічного контролю; різноманітності
інструментів для здійснення педагогічного контролю; особливостях
моніторингу якості вітчизняної освіти тощо.



Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти
(заочна форма навчання)

Поточний та/або періодичний контроль ПК Сума

1 сем

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3

20 100

Т1-2 Т3-4 Т5-7

С/р С/р П С/р С/р С/р С/р П С/р

8 8 12 8 8 8 8 12 8



Електронні інформаційні ресурси

1. Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: 
http://www.ime/gov/ua.

2. Дистанційний курс «Основи створення тестових завдань та тестів навчальних 
досягнень». (Автор Ю.Богачков): http://moodle.udec/ntu-kpi.kiev.ua/moodl.

3. Сайт-збірка тестів професійних навчальних досягнень, професійної 
компетентності та психологічних тестів: http://profi.opencareer.net.ua.

4. Сайт Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти: 
htpp://www.ukrtest.org.

5. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти: 
htpp://www.testportal.com.ua.

6. Educational Testing Service (ETS) – установа з педагогічного тестування 
(США): http://www.ets.org.

7. Інформаційна мережа з питань освіти в Європі (EURYDICE): 
http://www.eurydice.org.


