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Анотація до курсу
• Курс «Освітні вимірювання» ставить за мету підготовку здобувачів вищої освіти до

організації та проведення освітніх вимірювань з використанням різних методів, ознайомлення

студентів з теорією та методикою вимірювання знань, розробкою та впровадженням тестів,

методів і технологій адаптивного тестування; визначення місця освітніх вимірювань у

навчальному процесі та забезпеченні його якості.

• Предмет дисципліни: методологія проведення освітніх вимірювань, теоретико-

методологічні засади вимірювання знань.

• Завдання: надання майбутнім педагогам необхідних знань з питань наукового

обґрунтування, розробки і застосування тестових завдань, інтерпретування їх результатів; набуття

умінь розробляти тести для вимірювання освітніх досягнень, доцільних для прийняття рішень в

галузі освіти; планування навчального процесу, розробки нових та поліпшення існуючих

навчальних та освітніх програм.

• Особливістю дисципліни є врахування і збагачення педагогічного досвіду здобувачів,

набутого у діяльності у закладах середньої, фахової передвищої і вищої освіти, формування

професійно-педагогічних якостей особистості.

• Переваги: програма базується на новітніх підходах до викладання і навчання у закладах

вищої освіти, формує гнучку освітню траєкторію здобувача як майбутнього магістра освітніх,

педагогічних наук.



Політика курсу
• Під час лекційних занять здобувачу пропонується уважно слухати викладача, конспектувати

основні положення теми, брати участь у дискусіях, пошуково-дослідницької діяльності та

інтерактиві.

• До кожного практичного заняття здобувач повинен сумлінно готуватися: вивчати навчальний

матеріал за темою відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни, виконувати практичні

завдання, готувати виступи і презентації. Під час проведення практичного заняття здобувачам

пропонується брати активну участь у обговоренні теми, відповідати на запитання викладача та своїх

одногрупників, бути активним учасникам всіх видів навчальної діяльності, організованої

викладачем.

• Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни,

визначених викладачем, виконання діагностування і вправ, складання конспекту самостійно

опрацьованих тем згідно з правилами цитування, підготовку навчальних та аналітичних матеріалів,

виконанання практичних завдань для роботи на практичних заняттях.

• Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні самостійної

роботи, індивідуальних завдань повинен дотримуватись принципів академічної доброчесності, не

припускатися академічного плагіату. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і

допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, які не повинні перевищувати

20%. Списування під час виконання самостійних робіт та на іспиті заборонені.

• Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних заборгованостей

відбувається за наявності поважних причин.
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ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ

• Закон України «Про освіту».
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
• Закон України «Про повну загальну середню освіту».
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
• Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ від 21.02.2018 № 688 –
зі змінами).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text
• Державний стандарт базової середньої освіти (Постанова КМУ від 30.09.2020.
№ 898).
https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-novyj-standart-dlya-5-9-klasiv-dyvitsya-
dokument/
• Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу
загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти»,
«Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». (Наказ
Мінекономіки України від 23.12.2020№ 2736).
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-
vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti


