
 СИЛАБУС 
Назва навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти  другий (магістерський) 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки 

Освітня програма  Освітологія 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Рік підготовки, семестр 1 рік, 2 семестр 

загальна кількість 

годин/кредитів 

4,5 

Мова викладання  українська 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ПІБ викладача Денисенко Анжела Олегівна 
Кафедра Кафедра освітології та інноваційної педагогіки 
Посада Доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки 
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук 
Вчене звання Доцент  
Наукові профілі https://orcid.org/0000-0003-4294-7844 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sHbp0kEAAAAJ&hl=

uk 
Адреса кафедри, № кабінету 
(викладацької) 

Вул. Валентинівська, 2, ауд. 315-В 
Харків 

Контактна інформація викладача: +380969510872 
angela.denysenko@hnpu.edu.ua 

  
ПІБ викладача Простакова Юлія Сергіївна 
Кафедра Кафедра математики 
Посада Доцент кафедри математики 
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук 
Вчене звання - 
Наукові профілі Web of Science ResearcherID is: GRY-0079-2022, 

ORCID0000-0002-8955-2818 , 
https://scholar.google.com/citations?user=g0_HooIAAAAJ&hl=ru 

Адреса кафедри, № кабінету 
(викладацької) 

Вул. Валентинівська, 2, ауд. 313-Б 
Харків 

Контактна інформація викладача: +380996441490 
y.s.prostakova@hnpu.edu.ua 

  
ПІБ викладача Попова Олена Володимирівна 
Кафедра Кафедра освітології та інноваційної педагогіки 
Посада Професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки 
Науковий ступінь доктор педагогічних наук 
Вчене звання Професор 
Наукові профілі http://orcid.org/0000-0003-1611-5956 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=xhRGIhMAAA
AJ 

Адреса кафедри, № кабінету 
(викладацької) 

м. Харків вул. Валентінівська 2, ауд. 315 В 

Контактна інформація викладача: +380507519021 
tubayeva07@gmail.com 

2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика навчальної дисципліни будується у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції)» і закріплена Програмою навчальної дисципліни.  

- не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважних причин доводити до 

відома викладача заздалегідь; 

https://orcid.org/0000-0003-4294-7844
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sHbp0kEAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sHbp0kEAAAAJ&hl=uk
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- регулярно переглядати лекційний і практичний матеріал; 

- здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни; 

- системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і науковою літературою; 

- обов’язковою є присутність здобувача на захисті ІНДЗ та підсумковому контролі. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного 

ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма модулями і 

видами робіт з дисципліни протягом семестру. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач 

вважається неуспішним і може бути відрахований. 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

«Філософія освіти», «Психологія розвитку особистості», 
«Адміністративний менеджмент», «Продуктивна педагогіка» 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

теоретична та практичні підготовка здобувачів до здійснення 
освітніх вимірювань та моніторингових досліджень у майбутній 
професійній діяльності 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

оволодіння здобувачами сучасними трендами освітніх 
вимірювань в системі освітньої діяльності; проведення 
досліджень і впровадження їх результатів в науковій, 
педагогічній діяльності та інноваційну практику, що 
характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Завдання вивчення навчальної 

дисципліни 

1. Формувати систему знань і вмінь у галузі педагогічного 
моніторингу;  
2. Формувати вміння розв’язувати складні професійні задачі із 
забезпечення якості навчання і викладання у навчальних 
закладах різних типів; 
3. Розвиток вмінь організації моніторингу освітньої діяльності 
для підвищення її ефективності. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

Сформовані компетентності 

Загальні 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

впродовж життя, здійснювати моніторинг власної педагогічної 

діяльності, проєктувати особистісний і професійний розвиток. 

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність проводити педагогічне дослідження, добирати 

відповідні методи, сучасні методики та інструменти обробки й 

інтерпретації даних. 

Спеціальні (фахові) 

СК 1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК 4. Здійснювати педагогічну діагностику й моніторинг 

різних аспектів педагогічного процесу, застосовувати 

інструменти освітніх вимірювань, забезпечувати оцінювання, 

самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання. 

СК 9. Здатність до використання сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій в освітній та 

дослідницькій діяльності. 

Програмні результати навчання  ПРН 1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, вимоги до ліцензування й акредитації 

освітньої діяльності, методологію педагогічних досліджень. 

ПРН 2. Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності. 

ПРН 6. Розробляти й брати участь в інноваційних і 

дослідницьких проєктах у сфері освіти/педагогіки 

міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, 



соціальних, економічних, етичних норм, прогнозувати 

результати і соціокультурні наслідки їх реалізації. 

ПРН 9. Здійснювати пошук необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у різних джерелах, аналізувати, 

систематизувати, оцінювати її достовірність та релевантність, 

оперувати технологіями інтерпретації даних.  

ПРН 13. Здійснювати педагогічне оцінювання результатів 

навчання для внутрішнього забезпечення якості освіти, 

проводити самооцінювання освітньої діяльності. 

5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 
Здобуті навички стануть у нагоді вчителям, викладачам, управлінцям та адміністраторам у сфері освіти, 
працівникам відділів освіти чи служб забезпечення якості освіти для організації, проведення 
моніторингових досліджень та діагностичних вимірювань, а також для інтерпретації результатів 
моніторингових досліджень організованих державними або закордонними дослідними центрами.  

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

словесні методи (лекція, доповідь, бесіда, дискусія, інструктаж тощо);  

практичні методи (виконання практичних завдань, складання інтелект-карти, розробка інфографіки); 

наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);  

робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, аналізування та 

узагальнення теоретичного матеріалу, складання глосарію);  

відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

самостійна робота (розв’язання задач, виконання завдань, створення презентацій); 

індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти; 
інтерактивні методи (мозковий штурм, рольова гра); 

міні-дослідження. 
7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. 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. 

2 2  4 

Тема 2. Форми тестових завдань. 

Технологія розробки тестових завдань 

різних форм. 

2 2  6 

Тема 3. Класична та сучасна теорії 

конструювання тестів. 
- 2  6 

Змістовий модуль 2. Теоретико-

методологічні засади педагогічного 

моніторингу. 

Тема 1. Педагогічний моніторинг як 

педагогічна проблема. 

2 2  6 

Тема 2. Нормативно-правове та 

науково-методичне забезпечення 

педагогічного моніторингу.  

2 2  6 



Змістовий модуль 3. Педагогічний 

моніторинг освітньо-педагогічної 

діяльності закладів освіти. 

Тема 1. Моніторингові дослідження 

дидактичного забезпечення якості 

навчання в закладах освіти.  

2 2  10 

Тема 2. Моніторинг виховної системи 

в закладах освіти. 
2 4  14 

Тема 3. Моніторинг професійної 

діяльності вчителя. 
2 2  11 

Змістовий модуль 4. Інноваційні 

підходи до моніторингових 

досліджень. 

Тема 1. Педагогічний моніторинг як 

інструмент оптимізації освітнього 

процесу в закладах освіти. 

2 2  4 

Тема 2. Реалізація моніторингових 

досліджень 
- 2  6 

Змістовий модуль 5. Практична 

реалізація моніторингових 

досліджень  в системі освіти 

України. 

Тема 1. Зовнішнє незалежне 

оцінювання як інструмент 

національної системи моніторингу 

якості освіти. 

2 2  6 

Тема 2. Аналіз результатів 

дослідження PISA-2018 в Україні. 

Загальнодержавне моніторингове 

дослідження якості початкової освіти 

«Стан сформованості читацької та 

математичної компетентностей 

випускників початкової школи». 

2 2  10 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82 – 89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 



F 1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ іспит 

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 

Відвідування лекцій 0,6 10 6 

Робота на практичному занятті 1 13 13 
Виконання завдань для самостійної 

роботи 2 13 26 

Виконання і захист ІНДЗ 5 3 15 

Всього  60 

Іспит 40 1 40 

Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 

1. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ, Державна служба якості 

освіти, 2019. 240 с. Режим доступу : 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.p

df 

2. Боярська-Хоменко, А. В., Ворожбіт-Горбатюк, В. В., Калашнікова, Л. М. Сучасні технології 

моніторингу діяльності закладів освіти. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2021. Вип. 57. С. 7-19. Режим доступу : 

https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7586 

3. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації. Х. : ТОВ «Щедра садиба», 2017. 126 с. Режим 

доступу: http://surl.li/jicw  

4. Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної 

середньої освіти: монографія / за ред. О.І. Ляшенка, Ю.О. Жука. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 192 с. 

Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/712531/2/18_04_monography_Zhuk_160.pdf 

5. Чуйко О.С., Сілін Є.С. Педагогічні вимірювання : Навчальний посібник. Слов’янськ : вид-во 

Б.І. Моторіна. 2019. 112 с. Режим доступу : http://surl.li/afqvl 
До списку літератури для обов’язкового вивчення доцільно залучати найменування 3-5 основних підручників або 

навчальних посібників, які, на думку викладача, максимально повно відображають зміст навчальної дисципліни. 

Бажано, щоб джерела для обов’язкового вивчення відповідали таким вимогам: зміст повинен відповідати навчальній, 

робочій навчальній програмі; сучасним вимогам науки й навчальної дисципліни; література не повинна бути застарілою та 

ін. 

Максимальна кількість найменувань основної літератури не повинна перевищувати п’ять джерел. Нумерація 

літератури наскрізна. 

Допоміжна 

1. Бодненко Д.М., Жильцов О.Б., Лещинський О.Л., Мазур Н.П. Моніторинг навчальної діяльності : 

навчальний посібник. К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. 276 с. ISBN 978-966-

7548-98-8. Режим доступу : http://surl.li/afozj  

2. Денисенко А.О. Моніторинг виховного потенціалу студентського дозвілля в умовах дистанційного 

навчання. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний 

збірник наукових праць, випуск 3 / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко, 

проф. Л. А. Штефан. Харків: Вид. ВННОТ, 2021. С.269-274. Режим доступу : http://surl.li/avghc 

3. Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі 

тестових технологій: методичні рекомендації / за ред. О.І. Ляшенка, Ю.О. Жука [електронне 

видання]. Київ: Педагогічна думка, 2019. 134 с. Режим доступу: 
http://lib.iitta.gov.ua/719870/1/Metodychka_APN%2B%2B%2B.pdf 

4. Касьянова О. М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом : навч.-метод. посіб. Х. : ВГ 

«Основа», 2004. 70 с.  

5. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт. : 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf
https://dspace.hnpu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%90.+%D0%92.
https://dspace.hnpu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D1%96%D1%82-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA%2C+%D0%92.+%D0%92.
https://dspace.hnpu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9B.+%D0%9C.
http://surl.li/jicw
http://lib.iitta.gov.ua/712531/2/18_04_monography_Zhuk_160.pdf
http://surl.li/afqvl
http://surl.li/afozj
http://surl.li/avghc
http://lib.iitta.gov.ua/719870/1/Metodychka_APN%2B%2B%2B.pdf


 

М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. 

; Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с. 
 

У список допоміжної літератури рекомендовано вносити оптимальну кількість джерел (не більше 5). До списку 

залучаються нормативні матеріали, словники, довідники, монографії, збірники статей та ін. Допоміжна література 

відокремлюється від базової л заголовком. Нумерація літератури наскрізна. Список охоплює видання, що містять 

додатковий матеріал до основних розділів дисципліни, необхідний для поглибленого вивчення й наукових досліджень. 

Інформаційні ресурси 

1. www.mon.gov.ua – веб-сторінка Міністерства освіти і науки України.  

2. www.nbuv.gov.uа – веб-сторінка бібліотеки ім. Вернадського. 

3. www.testportal.com.ua – веб-сторінка Українського центру оцінювання якості 

освіти. 

4. http://osvita.ua/ - сайт присвячений освіті в Україні та за кордоном. 

5. http://pisa.testportal.gov.ua/ - веб-сторінка PISA в Україні. 

6. http://sites.google.com/site/ukrtimss - веб-сторінка Дослідження TIMSS в Україні. 
 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ 

Посилання на електронний курс в системі Moodle - https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2848 

сайт кафедри: https://www.kaf-pedagogy-hnpu.com/ 

http://www.testportal.com.ua/
http://osvita.ua/
http://pisa.testportal.gov.ua/%20-
http://sites.google.com/site/ukrtimss

