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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Цифрова дидактика»  складена відповідно 

до освітньої програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Освітні вимірювання та педагогічний 

моніторинг» є ознайомлення здобувачів з сучасними трендами освітніх вимірювань в системі 

освітньої діяльності; формування системи знань і вмінь у галузі педагогічного моніторингу; 

розвиток педагогічного мислення, здатності розв’язувати складні професійні задачі забезпечення 

якості навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, організації 

експертизи освітньої діяльності, проведення досліджень і впровадження їх результатів в науковій, 

педагогічній діяльності та інноваційну практику, що характеризуються невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Освітні вимірювання та педагогічний 

моніторинг» є формування таких програмних компетентностей: 

 

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. 

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. 

 

Передумови вивчення дисципліни «Філософія освіти», «Психологія розвитку 

особистості», «Адміністративний менеджмент», «Продуктивна педагогіка»   

 

Результати навчання за дисципліною 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмних результатів 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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___4,5___ кредитів ЄКТС__135__ годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Загальні науково-теоретичні основи педагогічних вимірювань і тестування.  

Тема 1.1. 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. 

Тема 1.2. Форми тестових завдань. Технологія розробки тестових завдань різних форм. 

Основні принципи класичної та сучасної теорій конструювання тестів. Класична та сучасна теорії 

конструювання тестів. 

 

Модуль 2. Теоретико-методологічні засади педагогічного моніторингу  

Тема 2.1. Педагогічний моніторинг як педагогічна проблема. 

Тема 2.2. Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення педагогічного 

моніторингу.  

 

Модуль 3. Педагогічний моніторинг освітньо/педагогічної діяльності закладів освіти. 

Тема 3.1. Моніторингові дослідження дидактичного забезпечення якості навчання в закладах 

освіти. 

Тема 3.2. Моніторинг виховної системи в закладах освіти. 

Тема 3.3. Моніторинг професійної діяльності вчителя. 

 

Модуль 4. Інноваційні підходи до моніторингових досліджень. 

Тема 4.1. Педагогічний моніторинг як інструмент оптимізації освітнього процесу в закладах 

освіти. Реалізація моніторингових досліджень. 

 

Модуль 5. Практична реалізація моніторингових досліджень  в системі освіти України. 

Тема 5.1. Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент національної системи моніторингу 

якості освіти. 

Тема 5.2. Аналіз результатів дослідження PISA-2018 в Україні. Загальнодержавне 

моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та 

математичної компетентностей випускників початкової школи». 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування, оцінювання повідомлень і 

відповідей, перевірки презентацій, ілюстрацій, скрайб-малюнків, інтелект-карт, письмових робіт 

(есе, доповідей, практичних завдань). 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит 
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6. Додаткові ресурси (за наявності) 

 

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. 

 

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

