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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 
ступінь 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 
кредитів – 4 

Галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка 

 
Обов’язкова 

 
 

Спеціальність:  
011 Освітні, 

педагогічні науки 
 
 
 

 

Модулів – 3  
Рік підготовки 

 
Змістових 
модулів – 2 

 
1 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: проєкт 

Семестр  

 
1 Загальна кількість  

годин – 120 
 
 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
Аудиторних – 2,5 
Самостійної 
роботи – 5 

 
Освітній рівень:  

Магістр 

Лекції  
20 

Практичні 
28 

Лабораторні  
 

Самостійна робота 
72 

Вид контролю: залік 
Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліни, які мають бути вивчені 

раніше : «Філософія», «Педагогіка», «Психологія».. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій 

школі» - формування у здобувачів освіти теоретичних знань, практичних умінь, навиків і 
компетенцій у галузі моніторингу якості освітнього процесу, що дає змогу забезпечити 
досягнення запланованих результатів навчання і виховання в системі освіти. 

Завданням вивчення  дисципліни  «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі» 
є засвоєння здобувачами освіти ключових положень і проблематики сучасної педагогіки щодо 
моніторингу якості освіти; формування досвіду самостійного аналізу та оцінки педагогічних 
явищ і процесів; засвоєння  принципів організації освітнього процесу у вищій  школі; набуття 
умінь аналізувати елементи освітнього процесу, які потребують удосконалення, визначати 
критерії і показники оцінки якості освіти, знати і використовувати технології забезпечення 
якості освіти, критерії її оцінювання й способи моніторингу. 
 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-наслідкових зв’язків  у предметній галузі. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 

 



Фахові компетентності (ФК):  
ФК 7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 
рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 
діяльності. 
ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку  майбутніх фахівців, уміння визначати 
освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його  результат. 

 
 

3. Очікувані результати навчання 
Програмні результати навчання 

ПРН-01. Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; 
знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти 
ПРН-03. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно- інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 
ПРН 04 Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 
ПРН-10. Знати і використовувати технології забезпечення якості освіти, критерії її 
оцінювання й способи моніторингу; конструювати і застосовувати засоби діагностики якості 
освіти у вищій школі. 
ПРН-16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів  їх вирішення з урахування  нових підходів в освіті. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Загальні  науково-теоретичні  основи моніторингу та 

педагогічних вимірювань 
Тема 1. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Задачі. Класифікації. 
Особливості моніторингу і передумови його ефективності. Визначення поняття 

моніторингу. Задачі педагогічного моніторингу. Види педагогічного моніторингу. Схеми і 
моделі моніторингових досліджень. 

Тема 2. Педагогічний моніторинг як інструмент керування освітньо-виховним 
процесом. 

Моніторинг навчально-виховного процесу на прикладі школи. Специфіка моніторингу 
якості освіти навчального закладу Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. 
Становлення моніторингових досліджень. Класифікації освітнього моніторингу. 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. 

Тема 3. Етапи моніторингових досліджень 
Поетапне проведення моніторингу. Визначення та характеристики етапів. Аналіз 

результатів. Напрями застосування результатів моніторингу. Моніторинг і профорієнтаційна 
робота в навчальних закладах. 

Тема 4. Створення моніторингової системи. 
Визначення показників ефективності. Групи показників ефективності. Стабільність 

інструменту моніторингу. Розповсюдження моніторингової інформації. Технологія проведення 
майбутніми фахівцями моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти як складової 
моніторингу навчальної діяльності. 

Тема 5. Міжнародні моніторингові дослідження 
Історія і призначення міжнародних моніторингових порівняльних досліджень якості 

освіти і різних видів грамотності учнів (TIMSS, PISA, PIRLS, IEAP,  CIVICS, SITES). Поняття 



«математична грамотність», «природничо-наукова-грамотність», «грамотність читання». 
Особливості конструювання тестових завдань для оцінки різних видів грамотності. Технологія 
прийняття управлінських рішень в освіті на основі результатів моніторингового дослідження. 

Тема 6. Організація системного моніторингу в умовах освітнього закладу 
Створення моніторингових моделей на основі результатів психодіагностики, тестування, 

експертних оцінок. Системи комп’ютерного контролю знань. Складові частини типової 
системи комп’ютерного тестування. Використання Інтернет-ресурсів для створення 
комп’ютерних тестових програм. Комп’ютерні навчальні програми для підготовки до 
складання тестів. Кваліфікаційне тестування в онлайн режимі. 

Змістовий модуль 2. Моніторинг як практична система. Загальні основи 
педагогічного контролю в системі освіти 

Тема 7. Зміст, форми, методи і види контролю якості освіти 
  Види  оцінювання  навчальних  досягнень. Методи контролю знань. Значення, функції 
(освітня, виховна, розвиваюча, діагностична, стимулююча, оцінювальна, прогностична) та 
об'єкт контролю. Види контролю: попередній, поточний, періодичний, тематичний, 
підсумковий. Новітні методи контролю знань. Аналіз причин неуспішності та дидактичні 
засоби боротьби з невдачами у навчанні. Поняття оцінки як результату, і як процесу. 
об'єктивність оцінки. Існуючі підходи до оцінки результатів навчання, критерії й принципи. 
Суб’єктивні тенденції оцінювання. Педагогічна оцінка як стимул. Ефективність педагогічної 
оцінки. 
  Тема 8. Моніторинг навчальної діяльності на базі тестових випробувань. 
Тестування як метод вимірювання компетентності у системі моніторингових досліджень 
  Переваги тестування над іншими формами контролю знань. Об’єктивність оцінювання 
та повне охоплення знань при тестовому контролі. Правила формулювання тестових завдань. 
Застосування методу тестування з використанням інтернет технологій 
  Тема 9. Розвиток системи тестування в Україні та за кордоном 
  Етапи розвитку педагогічного тестування у США. Правила підготовки матеріалів для 
тестового контролю. Межі застосування тестового контролю у педагогіці. Особливості теорії 
педагогічних вимірів (ITR). Розвиток тестів наприкінці XX в. і на сьогодні. Розвиток тестування 
в закордонних країнах А. Біне (A. Binet). В. Штерн (W.Stern), Э. Торн-Дайк (Е. Thorndike), 
Р. Годдард (R. Goddard), П. Йеркс (P. Yerkes) і Л. Терман (L.Terman). Становлення тестів у 
психології, освіті. Розвиток класичної (традиційної) теорії педагогічного тестування в XX ст. 
Створення сучасної теорії тестів. Класифікація тестів. 
  Тема 10. Психолого-педагогічні аспекти тестування 
  Проблема впливу тривожності на результати тесту. Тести  досягнень  і тести здібностей. 
Профорієнтаційні і сертифікаційні тести. Проблема діагностики ключових компетентностей. 
Соціально-етичні аспекти  тестування. Фактори, що впливають на інтерпретацію результатів 
тестування. Основні положення класичної теорії тестів. Статистичні характеристики якості 
тестів: валідність, надійність, об’єктивність, точність тощо. Технологічний цикл конструювання 
тесту. Стандартизація тестів. Вплив репрезентативності вибірки на обґрунтованість 
інтерпретації результатів тестування. Вимоги до використання результатів тестування в 
управлінні якістю освіти. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість  годин 

денна форма навчання 
усього у тому числі 

л. п.  лаб. інд. с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальні  науково-теоретичні  основи моніторингу та 

педагогічних вимірювань 
Тема 1. Поняття педагогічного 
моніторингу. Мета. Задачі. 

10 2 2   6 



Класифікації 

Тема 2. Педагогічний моніторинг 
як інструмент  керування 
навчально-виховним процесом 

10 2 2   6 

Тема 3. Етапи моніторингових 
досліджень 

12 2 4   6 

Тема 4. Створення моніторингової 
системи 

12 2 4   6 

Тема 5. Міжнародні моніторингові 
дослідження 

10 2 2   6 

Тема 6. Організація системного  
моніторингу в умовах навчального 
закладу. 

12 2 4   6 

Разом за змістовим модулем 1 66 12 18   36 

Змістовий модуль 2. Моніторинг як практична система. Загальні основи 
педагогічного контролю в системі освіти 
Тема 1. Зміст, форми, методи і види 
контролю якості освіти 10 2 2   6 

Тема 2. Моніторинг навчальної 
діяльності на базі тестових 
випробувань 

12 2 4   6 

Тема 3. Розвиток системи 
тестування в Україні та за кордоном 10 2 2   6 

Тема 4. Психолого-педагогічні 
аспекти тестування 12 2 2   8 

Разом за змістовим модулем 2 44 8 10   26 
Усього годин 110 20 28   62 

Модуль 2 
ІНДЗ 10     10 

Усього годин 120 20 28   72 
 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розвиток системи тестування в Україні та за кордоном 4 
2 Критерії якості тестування. 4 
3 Етапи розроблення педагогічного тесту. 2 
4 Моделі педагогічного тестування. 4 
5 Конструювання тестових завдань. 4 
6 Формати тестових завдань 2 
7 Методичне забезпечення тестування 4 
8 Міжнародні моніторингові дослідження якості освіти. 4 
 Разом 28  

 
7. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Задачі. Класифікації. 6 
2 Педагогічний моніторинг як інструмент  керування навчально-

виховним процесом 
6 

3 Етапи моніторингових досліджень 6 



4 Створення моніторингової системи. 6 
5 Міжнародні моніторингові дослідження 6 
6 Зміст, форми, методи і види контролю якості освіти 6 
7 Організація системного  моніторингу в умовах навчального закладу 6 
8 Розвиток системи тестування в Україні та за кордоном 6 
9 Моніторинг навчальної діяльності на базі тестових випробувань. 

Тестування як метод вимірювання компетентності у системі 
моніторингових досліджень 

6 

10 Психолого-педагогічні аспекти тестування 8 
11 ІНДЗ 10 
 Разом 72 

 
8. Індивідуальні завдання 

Підготувати проєкт «Алгоритм проведення моніторингу та оцінки стану викладання 
базових дисциплін у ЗВО» . 

 
9. Методи навчання 

МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод ( практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій ); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

10. Методи оцінювання  
 МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист  практичних робіт; 
МО10–залік. 

 
11. Засоби діагностики результатів навчання: залік, тести, проєкти, реферати, 
презентації результатів виконаних завдань. 
 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 
Сума 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 

 

 

 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

90-100 

використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності  

 
 
 
 
 

Зарахо- 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти 
вільно володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно 
розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 
74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задовіль-
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-
вано 60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

 
 
 
 
 
незадовільно 

 
 
 
 

не 
зарахова-



1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання 
і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів  

продуктивний)  но 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка 
за екзамен.  

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 10 

 
100 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 
 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 
Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль ( тестування)  
5 5 

Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 



Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Алгоритм проведення моніторингу та оцінки 
стану викладання базових дисциплін у ЗВО» . 

 
10 10 

Разом 100 100 
 
14. Методичне забезпечення. 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, екзамену. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 

 
15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Поняття «моніторинг» та «контроль» у системі освіти. 
2. Функції моніторингу та контролю.  
3. Види навчальних досягнень студентів.  
4. Методи контролю: традиційні та інноваційні. 
5.  Форми контролю навчальних досягнень здобувачів освіти.  
6. Рівні засвоєння знань та їх характеристика.  
7. Основні принципи контролю й оцінки знань. 
8. Форми поточної перевірки знань студентів.  
9. Визначте критерії оцінки знань студентів.  
10. Проаналізуйте можливі шляхи вдосконалення контролю за навчальною роботою студентів.  
11. Розкрийте зміст понять «критерії оцінки» й «норми оцінки» знань, умінь, навичок студентів.  
12. У чому полягають переваги застосування навчального рейтингу?  
13. Тестування як одна з форм контролю знань.  
14. Види тестового контролю знань.  
15. Розкрийте суть поняття «рівень навчальних досягнень студента».  
16. Розкрийте суть системи «ECTS».  
17.  Роль тестів у сучасному навчальному процесі  
18. Тест як засіб педагогічного вимірювання  
19. Педагогічне оцінювання  
20.  Система педагогічного оцінювання  
21. Переваги та недоліки тестового контролю  
22.  Педагогічні тести. Терміни і визначення.  
23. Педагогічний контроль, предмет і об’єкт контролю  
24.  Принципи моніторингу та педагогічного контролю  
25. Історія становлення та розвитку тестування  



26. Класифікація педагогічних тестів  
27. Адаптивне комп’ютерне тестування  
28. Зміст тесту. Принципи добору змісту  
29. Правила конструювання тестових завдань  
30. Форми тестових завдань  
31. Типи тестових завдань  
32. Критерії якості методу вимірювання. Поняття валідності і надійності тестів  
33. Стандартизація процедури та умов тестування 
34. Види підсумкового контролю  
35. Сутність та завдання тематичного контролю знань студентів  
36. Переваги втілення рейтингової системи оцінювання знань студентів у навчальний процес 
37. Сутність та завдання поточного контролю знань здобувачів освіти. 

16. Рекомендована література 
Основна 

1. Акімова О. В., Давидюк М. О., Шахов В. І. Основи  педагогічних вимірювань і 
моніторинг якості освіти: навчальний посібник. Вінниця, 2012. 146 с. 
2. Бодненко Д. М. Моніторинг навчальної діяльності: навч. посібник. Київ : Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 2014. 276 с. 
3. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест:  навч. посібник. Київ : Майстер-клас. 

2014. 160 с. 
4. Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 

2012. 102 с. 
5. Карташова І. І., Прохоренков В.М. Тестування в системі моніторингу якості знань 

студентів: навчально-методичний посібник. Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. 116 с 
6. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навчально-методичний 

посібник / укл. Н. М. Стеценко. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2013. 257 с. 
7. Фрицюк В. А. Моніторинг якості освіти : тексти лекцій. Вінниця : ВДПУ, 2018. 80 с.  

Допоміжна 
1. Аннєнкова І. П., Стрельцов Є. Л., Ткаченко М.В. Моніторинг якості освіти в умовах 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Одеса: Одеський 
національний університет, 2011. 182 с 

2. Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-
методологічні засади / ред. Цехмістер Я. В. Київ: Едельвейс, 2014. 708 с. 

3. Волошко Л. Б., Бойко Г. М. Оцінювання компетeнтностей студентів у системі 
моніторингу якості вищої освіти. Передові освітні практики : Україна, Європа, Світ : 
зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 листопада. 2019 р. Київ : Педагогічна думка, 
2019. С. 401-404. 

4. Ковальчук Ю. О. Теорія освітніх вимірювань. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 
2012. 200 с. 

5. Маковська О. А. Становлення та розвиток моніторингу у системі освіти  
 https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/14954/1/DPGN2019_P054-061.pdf. 
6. Єльникова Г. В., Рябова З. В. Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості 

загальної середньої освіти в навчальному закладі 
URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/1/08egvonz.pdf 

7. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. / Л. О. Кухар, В. П. Сергієнко. Луцьк, 
2010. 182 с 

8. Кучерявий О. Г. Базові індикатори моніторингу якості освіти в педагогічному 
університеті. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. 
Короленка. 2019. Вип. 19. C. 28-38. 

9. Проблеми моніторингу якості освіти 
 URL: http://timo.com.ua/node/7213. 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/14954/1/DPGN2019_P054-061.pdf
http://tme.umo.edu.ua/docs/1/08egvonz.pdf
http://timo.com.ua/node/7213


10. Теорія і методика професійної освіти: навч. пос. / за ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання, 
2012. 390 с. 

11. Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості 
загальної середньої освіти: монографія / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. Київ: ТОВ 
«КОНВІ ПРІНТ», 2018. 160 с. 

12. Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів 
основної і старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко О. І., Жука Ю. О. Київ : 
Педагогічна думка, 2014. 200 с. 

 
17. Інформаційні  (інтернет) ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2011_7/mtp/mtp19.pdf.  
2. http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=197 
3. http://www.ii.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2009 
4. http://monitoring.in.ua/up/files/publikacii/Ukraine/testovi_tehnologii_v_osviti.pdf 
5. http://moodle.ndu.edu.ua/file.php/1/KTT.pd 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2011_7/mtp/mtp19.pdf
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=197
http://www.ii.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2009
http://monitoring.in.ua/up/files/publikacii/Ukraine/testovi_tehnologii_v_osviti.pdf
http://moodle.ndu.edu.ua/file.php/1/KTT.pd


Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 
 
 

Назва дисципліни Моніторинг та педагогічний контроль у 
вищій школі 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

4 кредитів / 120 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач(і) Бричок Світлана Борисівна 

Про файл викладача на сайті кафедри http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-
naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-
brichok-svitlana-borisivna 
 
 
 
 

E-mail викладача: svitlana.brychok@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому ресурсі 

 

Мова викладання українська 

Консультації Очні консультації: 3 год.  
 Четвер 10.00-13.00 
 
Онлайн-консультації:3 год. 
П’ятниця 14.00-17.00 
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http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-brichok-svitlana-borisivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-brichok-svitlana-borisivna


Цілі навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Моніторинг та педагогічний контроль у 

вищій школі» - формування у здобувачів освіти теоретичних знань, практичних умінь, 
навиків і компетенцій у галузі моніторингу якості освітнього процесу, що дає змогу 
забезпечити досягнення запланованих результатів навчання і виховання в системі освіти. 

Завданням вивчення дисципліни «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій 
школі» є засвоєння здобувачами освіти ключових положень і проблематики сучасної 
педагогіки щодо моніторингу якості освіти; формування досвіду самостійного аналізу та 
оцінки педагогічних явищ та процесів; засвоєння  принципів організації освітнього процесу у 
вищій  школі; набуття умінь аналізувати елементи освітнього процесу, які потребують 
удосконалення, визначати критерії і показники оцінки якості освіти, знати і використовувати 
технології забезпечення якості освіти, критерії її оцінювання й способи моніторингу. 
 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 
сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-наслідкових зв’язків  у предметній галузі. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 

 
Фахові компетентності (ФК): 

ФК 7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 
рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 
професійної діяльності. 
ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку  майбутніх фахівців, уміння 
визначати освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його  
результат 

 
Програмні результати навчання 

ПРН-01. Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; 
знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти 
ПРН-03. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно- інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 
ПРН 04 Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 
ПРН-10. Знати і використовувати технології забезпечення якості освіти, критерії її 
оцінювання й способи моніторингу; конструювати і застосовувати засоби діагностики 
якості освіти у вищій школі. 
ПРН-16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів  їх вирішення з урахування  нових підходів в освіті. 
 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 
навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Моніторинг та педагогічний контроль у 
вищій школі» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 
матеріалом таких дисциплін як «Філософія», «Педагогіка», «Психологія»; отримав загальні і 
фахові знання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої 



професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та 
інтерактивних методів, інтерактивно-комунікаційних технологій навчання під час лекційних, 
практичних і лабораторних занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних занять, 
що базується на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачає опрацювання нормативно-
правових документів, основної та додаткової літератури, інформаційних ресурсів, виконання 
ІНДЗ, підготовку до практичних та лабораторних занять. 

 
Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Загальні  науково-теоретичні  основи моніторингу та 
педагогічних вимірювань 

Тема 1. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Задачі. Класифікації. 
Особливості моніторингу і передумови його ефективності. Визначення поняття 

моніторингу. Задачі педагогічного моніторингу. Види педагогічного моніторингу. Схеми і 
моделі моніторингових досліджень. 

Тема 2. Педагогічний моніторинг як інструмент керування освітньо-виховним 
процесом. 

Моніторинг навчально-виховного процесу на прикладі школи. Специфіка моніторингу 
якості освіти навчального закладу Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях. 
Становлення моніторингових досліджень. Класифікації освітнього моніторингу. 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. 

Тема 3. Етапи моніторингових досліджень 
Поетапне проведення моніторингу. Визначення та характеристики етапів. Аналіз 

результатів. Напрями застосування результатів моніторингу. Моніторинг і профорієнтаційна 
робота в навчальних закладах. 

Тема 4. Створення моніторингової системи. 
Визначення показників ефективності. Групи показників ефективності. Стабільність 

інструменту моніторингу. Розповсюдження моніторингової інформації. Технологія 
проведення майбутніми фахівцями моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти як складової моніторингу навчальної діяльності. 

Тема 5. Міжнародні моніторингові дослідження 
Історія і призначення міжнародних моніторингових порівняльних досліджень якості 

освіти і різних видів грамотності учнів (TIMSS, PISA, PIRLS, IEAP,  CIVICS, SITES). 
Поняття «математична грамотність», «природничо-наукова-грамотність», «грамотність 
читання». Особливості конструювання тестових завдань для оцінки різних видів 
грамотності. Технологія прийняття управлінських рішень в освіті на основі результатів 
моніторингового дослідження. 

Тема 6. Організація системного моніторингу в умовах освітнього закладу 
Створення моніторингових моделей на основі результатів психодіагностики, 

тестування, експертних оцінок. Системи комп’ютерного контролю знань. Складові частини 
типової системи комп’ютерного тестування. Використання Інтернет-ресурсів для створення 
комп’ютерних тестових програм. Комп’ютерні навчальні програми для підготовки до 
складання тестів. Кваліфікаційне тестування в онлайн режимі. 

 
Змістовий модуль 2. Моніторинг як практична система. Загальні основи 

педагогічного контролю в системі освіти 
Тема 7. Зміст, форми, методи і види контролю якості освіти 

  Види  оцінювання  навчальних  досягнень. Методи контролю знань. Значення, функції 
(освітня, виховна, розвиваюча, діагностична, стимулююча, оцінювальна, прогностична) та 
об'єкт контролю. Види контролю: попередній, поточний, періодичний, тематичний, 



підсумковий. Новітні методи контролю знань. Аналіз причин неуспішності та дидактичні 
засоби боротьби з невдачами у навчанні. Поняття оцінки як результату, і як процесу. 
об'єктивність оцінки. Існуючі підходи до оцінки результатів навчання, критерії й принципи. 
Суб’єктивні тенденції оцінювання. Педагогічна оцінка як стимул. Ефективність педагогічної 
оцінки. 
  Тема 8. Моніторинг навчальної діяльності на базі тестових випробувань. 
Тестування як метод вимірювання компетентності у системі моніторингових 
досліджень 
  Переваги тестування над іншими формами контролю знань. Об’єктивність 
оцінювання та повне охоплення знань при тестовому контролі. Правила формулювання 
тестових завдань. Застосування методу тестування з використанням інтернет технологій 
  Тема 9. Розвиток системи тестування в Україні та за кордоном 
  Етапи розвитку педагогічного тестування у США. Правила підготовки матеріалів для 
тестового контролю. Межі застосування тестового контролю у педагогіці. Особливості теорії 
педагогічних вимірів (ITR). Розвиток тестів наприкінці XX в. і на сьогодні. Розвиток 
тестування в закордонних країнах А. Біне (A. Binet). В. Штерн (W.Stern), Э. Торн-Дайк (Е. 
Thorndike), Р. Годдард (R. Goddard), П. Йеркс (P. Yerkes) і Л. Терман (L.Terman). 
Становлення тестів у психології, освіті. Розвиток класичної (традиційної) теорії 
педагогічного тестування в XX ст. Створення сучасної теорії тестів. Класифікація тестів. 
  Тема 10. Психолого-педагогічні аспекти тестування 
  Проблема впливу тривожності на результати тесту. Тести  досягнень  і тести 
здібностей. Профорієнтаційні і сертифікаційні тести. Проблема діагностики ключових 
компетентностей. Соціально-етичні аспекти  тестування. Фактори, що впливають на 
інтерпретацію результатів тестування. Основні положення класичної теорії тестів. 
Статистичні характеристики якості тестів: валідність, надійність, об’єктивність, точність 
тощо. Технологічний цикл конструювання тесту. Стандартизація тестів. Вплив 
репрезентативності вибірки на обґрунтованість інтерпретації результатів тестування. Вимоги 
до використання результатів тестування в управлінні якістю освіти 
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проєктор, екран 
для: 

• комунікації та опитувань 
• виконання домашніх завдань 
• виконання завдань самостійної роботи 
• проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
• унаочнення лекційних занять. 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компетен
тності 
(згідно з 
ОПП) 

Назва компетентності Код ПРН Назва ПРН 
 

Метод 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-2 Здатність до 
абстрактного та 
критичного мислення, 
аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-
наслідкових зв’язків у 
предметній галузі. 

ПРН-01 Критично осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку 
вищої освіти в Україні та 
світі; теоретичні 
завдання і практичні 
проблеми у професійній 
педагогічній діяльності 
з метою організації 
освітнього простору, 
розвитку особистого 
досвіду та майстерності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7,  МО9,  
МО10 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/14954/1/DPGN2019_P054-061.pdf
http://tme.umo.edu.ua/docs/1/08egvonz.pdf
http://timo.com.ua/node/7213
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2011_7/mtp/mtp19.pdf
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=197
http://www.ii.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2009
http://monitoring.in.ua/up/files/publikacii/Ukraine/testovi_tehnologii_v_osviti.pdf
http://moodle.ndu.edu.ua/file.php/1/KTT.pd


ЗК-10 Здатність об’єктивно 
оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваної діяльності. 

ПРН-06 Вміти 
організувати/моде-
лювати дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7,  МО9,  
МО10 

ПРН-10 Знати і 
використовувати 
технології забезпечення 
якості освіти, критерії 
її оцінювання й способи 
моніторингу; 
конструювати і 
застосовувати засоби 
діагностики якості 
освіти у вищій школі. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7,  МО9,  
МО10 

ПРН-14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність 
за виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7,  МО9,  
МО10 

ФК-7 Здатність до 
творчого і 
критичного 
мислення, 
інноваційної 
діяльності, 
приймати рішення 
у складних і 
непередбачуваних 
умовах, 
адаптуватися до 
нових ситуацій 
професійної 
діяльності. 

ПРН-16 Здійснювати 
рефлексію, володіти 
навичками 
оцінювання та 
самостійного і 
відповідального 
вирішення 
соціально-
педагогічних 
проблем у складних 
і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору 
шляхів  їх 
вирішення з 
урахування  нових 
підходів в освіті.. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7,  МО9,  
МО10 



ФК-11 Здатність моделювати 
професійну підготовку  
майбутніх фахівців, 
уміння визначати 
освітні та виховні 
цілі, управляти 
педагогічним 
процесом і 
прогнозувати його  
результат 

ПРН-06 Вміти 
організувати/моделюват
и дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7,  МО9,  
МО10 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій ); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

10. Методи оцінювання  
 МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та 
досліджень; 
МО9–захист  практичних робіт; 
МО10–залік. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення 

дисципліни «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі» 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 10 

 
100 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 

 
№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 



Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль ( тестування)  
5 5 

Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

8 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Алгоритм проведення моніторингу та оцінки 
стану викладання базових дисциплін у ЗВО» . 

 
10 10 

Разом 100 100 
Система та критерії оцінювання в РДГУ 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму 
балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні 
дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з 
Положенням про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими 
рівнями та критеріями: 

 
Суми 

балів за 
100- 

бальною
шкалою 

 
Оцінка 
в ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен Залік 



 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє особливі 
творчі здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-

вано 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалом, застосовує 
його на практиці, вільно розв'язує вправи 
і задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний) 

 
 
 
 
 
 
 

добре 
 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

Добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача, 
загалом самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 

 
 
 

64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння основних 
положень, за допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний) 

 
 
 
 
 
задовільно 

 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

Незадовіль
но з 

можливіст
ю 

повторного 
складання 

семестровог
о контролю 

 
 
Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну 
частину навчального матеріалу 

 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
 
 
 
незадовіль

но 

 
 
 

незарах
овано 

 
1-34 

 
F 

Незадовіль
но з 

обов'язкови
м повторни 

м 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів,елементів,об'єктів 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
незадовіль

но 

незарах
овано 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових 

оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та 
підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних 
занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка(бали) за виконання 
лабораторних робіт; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять задається право підвищувати 
свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за 
графіком екзаменаційної сесії. 



Політика дисципліни 
Під час організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення 
якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншим мобільними пристроями під час 
заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання іт. ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі. 
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