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Анотація до курсу

Запропонована програма ставить за мету сформувати у здобувачів вищої освіти здатність до 
оволодіння  технологією та інструментарієм евалюації у системі загальної середньої освіти для 
ефективної організації освітнього процесу
Предмет курсу - теоретико-методологічні засади евалюації та використання евалюаційного дослідження у 

системі освіти.
Завдання курсу - формування в здобувачів вищої освіти системи знань з основ методології евалюації та 

технології проведення евалюаційного дослідження в галузі освіті, сприяння формуванню компетенцій для 

самостійного практичного використання евалюаційного інструментарію у своїй професійній та управлінської   

діяльності, оволодіння системою теоретичних  і практичних знань з евалюації у галузі освіти, необхідних для 

професійної діяльності педагога та керівника педагогічних систем; 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 педагогічній 

та управлінської діяльності; формування наукового світогляду і методологічної культури евалюатора в освіті; 

формування знань та вмінь у створенні проєкту оцінювання та  самооцінювання у сфері освіти;  сприяння 

розвитку творчих якостей, здатності до науково-дослідницької та інноваційної діяльності педагога на 
засадах евалюації

Особливістю курсу є практико-теоретичне спрямування на формування знань, умінь практичного

застосування конструктивних способів здійснення евалюаційного дослідження для педагога та

керівника педагогічних систем.

Переваги курсу для здобувачів вищої освіти: отримання об’єктивної інформації щодо якості освіти та 

осмислення  широкого комплексу питань освітньої діяльності педагогічних систем на засадах  евалюаційного

дослідження, формування професійних уявлень і створення власних поглядів щодо педагогічної взаємодії та 

визначення ефективності освітнього процесу  на засадах евалюації.



Політика курсу
Для забезпечення ефективного засвоєння навчального матеріалу з

дисципліни «Евалюація в освіті» до здобувача вищої освіти висуваються такі
вимоги: відвідування всіх навчальних занять з дисципліни є обов’язковим;
порушення дисципліни під час навчальних занять забороняється.

• Під час лекційних занять від здобувача вищої освіти вимагається
уважно слухати викладача та конспектувати основні положення теми.

• На практичних заняттях проводиться обговорення практичної
сторони тем дисципліни. До кожного практичного заняття здобувач вищої
освіти повинен сумлінно готуватися: вивчати навчальний матеріал за темою
практичного заняття відповідно до навчально-тематичного плану
дисципліни, готувати реферати для виступів, практичні завдання. Під час
проведення практичного заняття здобувачі вищої освіти повинні брати
активну участь в обговоренні його теми, виступати з рефератами,
відповідати на питання викладача та своїх одногрупників, брати активну
участь у всіх видах навчальної діяльності, що організовується викладачем.

• Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає самостійне
вивчення тем і питань дисципліни, визначених викладачем, підготовку
навчальних та аналітичних матеріалів для роботи на практичних заняттях.

• Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання
академічних заборгованостей відбувається лише за наявності поважних
причин.



Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти

Заочна форма навчання
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Електронні інформаційні ресурси

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Верховна Рада 
України

www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України

https://osvita.odessa.gov.ua/ Департамент освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації

http://www.znannya.info Інформаційний портал «Знання» 

http://www.osvita.ua Освітній портал Освіта.UA

http://www.intellect-invest.org.ua Портал сучасних педагогічних
ресурсів

http://www.ukped.com Українська педагогіка. 

http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/ukr/index.htm
Intel® у сфері освіти
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