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Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні вимірювання в освіті» є
деталізоване вивчення чотирьох міжнародних порівняльних досліджень: PISA, PIRLS,
TIMSS, ICILS.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 1) формування у студентів знань про
консорціум організаторів PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS; 2) поглиблення знань про структуру,
зміст методичного забезпечення, тестових матеріалів, звітів тощо.
Програма навчальної дисципліни: Організації, які займаються проведенням
моніторингових досліджень. Особливості міжнародних порівняльних досліджень. Мовні
тести в системі освіти. Міжнародні дослідження, адаптовані до освіти України.
Бібліографія:
1. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг.
ред. О.І. Локшиної – К.: К.І.С, 2004. –128 с.
2. Авраменко О.В. Вимірювання в освіті: Підручник / за ред. О. В. Авраменко. –
Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011. – 360 с.
3. Кухар Л.О., Сергієнко В.П. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. /
Л.О. Кухар, В.П. Сергієнко, - Луцьк, 2010. – 182 с.
4. Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика – К.: Вид. дім
«Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. –128 с.
Методичне забезпечення: презентації до кожного лекційного заняття, банк тестових
завдань, методичні вказівки з складання поточного і підсумкового тестового контролю.
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