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Метою навчального курсу "Основи педагогічних вимірювань та моніторингу
якості освіти" є 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.
Завдання курсу.
1. Познайомити студентів з основними поняттями та категоріями педагогічної
діагностики, тестування та моніторингу якості освіти.
2. Сформувати вміння розробляти та аналізувати педагогічні тести різних видів з
свого навчального предмету та використовувати їх в навчальному процесі.
3. Сформувати вміння проводити діагностику, оцінювання і моніторинг якості
освіти з використанням тестових технологій.
На вивчення цього навчального курсу відводиться 2 кредити - 72 год.,
із них 20 год. – лекційних, 16 год. – практичні та семінарські заняття, 12 год. –
індивідуальні заняття і 24 год. відведено на самостійну роботу. Вид контролю: залік
(таблиця 1).
Таблиця 1
Кількість годин
Кількість
кредитів

2

Загальна

Самостій
на робота

Індиві
дуальна
робота

72

24

12

Аудиторні

36

Лекції

Семінар
ські
(практич
ні)

20

16

Лабораторні

Залік

+

Доцільно організувати вивчення цього курсу в другому семестрі третього курсу або
в першому семестрі четвертого курсу.
Програма є орієнтовною і залежно від конкретних умов підготовки педагогічних
фахівців може змінюватися кількість лекцій, практичних (чи семінарських або
лабораторних робіт), послідовність розгляду тем та їх зміст.
В результаті вивчення курсу студент повинен
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.

Зміст дисципліни.
1. Розділи дисципліни і види занять
№
п/п

1

2

3
4

5
6

7

8

9
10

Кількість годин
Назва теми

Лекцій

Практич.

Лаборатор.

Змістовий модуль І. Загальні науково-теоретичні основи педагогічних вимірювань і
тестування.
Поняття та категорії педагогічної діагностики.
Стандарти в освіті.
2
Тест як засіб педагогічного вимірювання.
Класифікація педагогічних тестів
Характеристики педагогічних тестів.
Поняття валідності і надійності тестів.
Теоретичні засади педагогічних вимірювань
(класичний підхід і підхід IRT)
2
Типи педагогічних тестів.
Нормо-орієнтовані та критеріально-орієнтовані
педагогічні тести.
Стандартизовані тести.
Форми тестових завдань.
2
2
Формування змісту педагогічного тесту.
Класифікація навчальних цілей. Знання, уміння
навички і компетентності. Таксономія Блума та її
2
2
модифікації. Інші види таксономій.
Розроблення специфікації тесту.
Технологія розроблення тестових завдань різних
2
4
форм.
Технологічний цикл розроблення валідного
педагогічного тесту.
2
Поняття банку тестових завдань.
Комп’ютерні технології в тестуванні.
2
4
Адаптивне тестування.
Змістовий модуль 2. Науково-теоретичні основи моніторингових досліджень
якості освіти.
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
Оцінювання і шкалювання результатів ЗНО.
Основні нормативні документи.
2
2
Організаційно-технологічне забезпечення ЗНО.
Структура тестових завдань з різних предметів.
Моніторинг
в
освіті.
Національні
системи
2
2
моніторингу якості освіти.
Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження
2
якості освіти.
Всього: 20 год.
16 год

2. Зміст розділів дисципліни.
Змістовий модуль І. Загальні науково-теоретичні основи педагогічних
вимірювань і тестування.
Тема 1. 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.
Тема 2. Характеристики і типи педагогічних тестів.
Поняття валідності і надійності тестів.
Теоретичні засади педагогічних вимірювань (класичний підхід і підхід IRT).
Типи педагогічних тестів.
Нормо-орієнтовані та критеріально-орієнтовані педагогічні тести.
Стандартизовані тести.
Тема 3. 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.
Тема 4. Формування змісту педагогічного тесту. Класифікація навчальних цілей.
Підходи до структурування навчальних досягнень. Знання, уміння, навички, і
компетентності. Таксономія Блума та її модифікації. Інші види таксономій.
Розроблення специфікації тесту. Зміст тесту, принципи і методи його добору.
Тема 5. 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.
Тема 6. 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 в тестовій формі за результатами
експертизи;
9) визначення процедури проведення тестування;
10) опрацювання та аналіз результатів.
Поняття банку тестових завдань.

Тема 7. 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.
Тема 8. Зовнішнє незалежне оцінювання.
Основні нормативні документи . Організаційно-технологічне забезпечення
зовнішнього незалежного оцінювання.
Структура тестових завдань з різних предметів. Особливості підготовки учнів до
виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
Оцінювання і шкалювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Тема 9. 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.
Тема 10. 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. TIMSS – міжнародне
дослідження з оцінювання якості математичної та природничонаукової освіти.
PISA – міжнародна програма оцінювання освітніх досягнень учнів у сфері
функціональної грамотності. РIRLS – міжнародна програма вивчення якості
читання та розуміння тексту. CIVICS – 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 (TIMSS 2007).
Індивідуальна навчально-дослідна робота студентів передбачає розробку
проекту, який включає в себе:
 Підготовку реферату на задану тему (поточний стан проблеми за заданою
темою);
 Підготовку тесту (для тематичного або підсумкового оцінювання за темою,
яка відповідає спеціальності студента) за вибраними показниками;
 Підготовка звіту про виконану роботу у рамках даного курсу (презентація у
середовищі Power Point або у іншому середовищі).
Наприклад, студентам можна запропонувати написати реферати на одну із наступних тем:
1. Типологія тестів:
1.1. Навчаючі і підсумкові тести;
1.2. Бланкові та комп’ютеризовані тести;
1.3. Адаптивні тести: стратегії, принципи, зміст, формат тощо;

2. Логістика процедур тестування:
2.1. Логістика процедур навчального тестування;
2.2. Логістика процедур підсумкового тестування;
2.3. Логістика процедур ЗНО.
3. Оцінювання і шкалювання результатів тестування;
4. Стандартизація системи педагогічного оцінювання та тестування:
4.1. Стандартизація процедур проведення педагогічних оцінювань;
4.2. Стандартизація тестів.
5. Національні системи оцінювання і моніторингу якості початкової освіти (міжнародний
досвід: підходи та реалізація):
5.1. Азербайджан;
5.2. Грузія;
5.3. Фінляндія;
5.4. Литва;
5.5. Польща;
5.6. Росія;
5.7. США;
5.8. інші країни;
6. Національні системи оцінювання і моніторингу якості базової освіти (міжнародний
досвід: підходи та реалізація):
6.1. Азербайджан;
6.2. Грузія;
6.3. Фінляндія;
6.4. Литва;
6.5. Польща;
6.6. Росія;
6.7. США;
6.8. інші країни
7. Національні системи оцінювання і моніторингу якості загальної освіти (міжнародний
досвід: підходи та реалізація):
7.1. Азербайджан;
7.2. Грузія;
7.3. Фінляндія;
7.4. Литва;
7.5. Польща;
7.6. Росія;
7.7. США;
7.8. інші країни
8. Національні системи оцінювання і моніторингу якості вищої освіти (міжнародний
досвід: підходи та реалізація):
8.1. Азербайджан;
8.2. Грузія;
8.3. Фінляндія;
8.4. Литва;
8.5. Польща;
8.6. Росія;
8.7. США;
8.8. інші країни;
9. Система стандартизованих оцінювань як компонент національної системи освіти;
10. Зворотній вплив системи стандартизованих оцінювань на національні системи освіти;
11. Три компонента національних систем моніторингу якості освіти;
11.1. Моніторинг умови освіти;

11.2. Моніторинг навчальних досягнень учнів і студентів;
11.3. Моніторинг відповідності системи освіти соціальним запитам;
12. Зовнішні і внутрішні (індивідуальні) умови високих навчальних досягнень учнів і
студентів;
13. Прозорість і громадський контроль системи зовнішніх незалежних оцінювань;
14. Забезпечення об’єктивності національних систем моніторингу якості освіти;
15. Стандартизоване зовнішнє оцінювання як інструмент вступу до ВНЗ (міжнародний
досвід):
15.1. Азербайджан;
15.2. Грузія;
15.3. Фінляндія;
15.4. Литва;
15.5. Польща;
15.6. Росія;
15.7. США;
15.8. інші країни;
16. Міжнародні порівняльні дослідження якості освіти:
16.1. Міжнародне порівняльне дослідження TIMSS навчальних досягнень учнів з
математики та природничих дисциплін наприкінці початкової та базової школи;
16.2. Міжнародне порівняльне дослідження PISA опанування математично–
природничою грамотністю наприкінці базової школи;
16.3. Міжнародне порівняльне дослідження PIRLS опанування грамотністю читання та
письма наприкінці початкової школи;
16.4. Інші Міжнародні порівняльні дослідження у галузі освіти (CIVICS, SITES тощо);
17. Міжнародні порівняльні дослідження якості освіти як інструмент вдосконалення
національних освітніх систем;
18. Показники якості систем освіти (індекси якості освітніх систем):
18.1. Показники якості систем освіти Організації Економічного Співробітництва та
Розвитку (OECD);
18.2. Показники якості систем освіти Польщі, Росії, США, Фінляндії та інших країн;
18.3. Показники якості системи освіти України;
19. Україна як учасник міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.
Індивідуальна розробка тесту студентами упродовж курсу та як підсумковий
результат студентської роботи над курсом
Практичну роботу студентів доцільно організувати у різних формах:
 Участь в обговореннях під час аудиторних занять (лекцій і практичних
занять);
 Проходження різноманітних тестувань у процесі роботи над курсом;
 Розробка предметного тесту – тематичного тесту за однією з тем курсу за
спеціальністю студента (для початкової, базової, старшої або вищої школи)
для комп’ютерного тестування (у середовищі однієї з запропонованих
оболонок) або для бланкового тестування.
Розробку предметного тесту доцільно розглядати як провідну лінію практичної
роботи студентів. Вона повинна стимулювати активну і практико орієнтовану роботу
студентів і включати в себе всі кроки розробки тесту:
 Проектування тесту:
 Визначення цілей тестування;
 Проектування змісту тесту, що відповідає програмі відповідного
курсу;
 Розробка специфікації тесту (матриці тесту);










Розробка тестових завдань на основі специфікації тесту з використанням
різних форматів, які відповідають різним когнітивним рівням опанування
матеріалу (за доцільними таксономіями (наприклад, Блума), освітніми
стандартами та програмовими вимогами);
Розробка критеріїв оцінювання завдань (рубрик) для оцінювання завдань з
розгорнутою формою відповіді;
Розробка схеми оцінювання результатів тестування (правильні відповіді на
завдання (ключі) та їх вага);
Апробація тесту (у навчальному закладі або на групі студентів курсу);
Перевірка, оцінювання і шкалювання результатів тестування;
Інтерпретація результатів;
Аналітичні дослідження (обчислення тестологічних характеристик тестових
завдань і тесту в цілому).

Нормативно-правова база
(Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів
України, листи Міністерства освіти і науки України):
1. Закон України “Про освіту” // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.:
Парламентське вид-во, 2002.
2. Закон України “Про загальну середню освіту” // Законодавство України про освіту.
Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002;
3. Закон України “Про вищу освіту” // Законодавство України про освіту. Збірник
законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002.
4. Указ Президента України від 17 квітні 2002 р. № 347 “Про Національну доктрину
розвитку освіти // У кн.: Законодавчі акти України з питань освіти. – К.:
Парламентське вид-во, 2004.
5. Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 “Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”;
6. Наказ МОН від 13 жовтня 2006 року №701 “Про організаційні заходи щодо підготовки
та проведення у 2007 році зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості
освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”;
7. Наказ МОН від 29 січня 2007 року № 64 “ Про організацію та проведення
міжнародних порівняльних досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх
навчальних закладів”;
8. Наказ МОН від 26 грудня 2006 р. №856 “Про організаційні заходи щодо проведення
моніторингового дослідження якості математичної освіти у початковій школі”;
9. Наказ МОН від 10 квітня 2007 р. №294 “Про проведення міжнародних моніторингових
досліджень якості природничо-математичної освіти (TIMSS) та моніторингового
дослідження якості математичної освіти учнів 4-х класів початкової школи”
10. Про підсумки моніторингового дослідження якості підручників та рівня навчальних
досягнень учнів 2-х класів ЗНЗ: Лист Наук.-метод. центру середньої освіти МОН України
від 18 серпня 2003 p., № 14/18.1 -641.-63 с.
11. Про підсумки моніторингового дослідження якості підручників та рівня навчальних
досягнень учнів 3-х класів ЗНЗ: Лист Наук.-метод. центру середньої освіти МОН України
від 12 серпня 2004 p., № 14/18.1 - 746. - 120 с.
12. Про підсумки моніторингового дослідження якості рекомендованої навчальної літератури
для загальноосвітніх навчальних закладів: Лист Наук.-метод. центру середньої освіти
МОН України від 25 червня 2001 p., №14/18.1-341.-149 с.
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