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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Мова викладання  українська українська 

Кількість кредитів – 4,5 

Галузь знань 
 

01 Освіта / Педагогіка 
 

(шифр і назва) 

Вид дисципліни – обов’язкова 

Спеціальність 
 

011 Освітні, педагогічні науки 
(шифр і назва) 

Модулів – 5  
 

Освітня програма 
 

 

Освітологія 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

135 

2 2 

Лекції 

 

 
Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 46 

самостійної роботи 

здобувача – 89 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 12 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

89 год. 117 год. 

Індивідуальні 

завдання: 
20 год. 

Форма контролю: 

іспит іспит 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

* Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше:  

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

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1 : 2 

для заочної форми навчання – 1 : 6,5 

 



2. Мета та завдання 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 «Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг» – 

ознайомлення здобувачів з 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 «Освітні вимірювання та педагогічний 

моніторинг»: 

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. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються 

програмні компетентності: 

ІК. Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі забезпечення якості навчання і 

викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, організації експертизи 

освітньої діяльності, проведення педагогічних досліджень і впровадження їх результатів в 

інноваційну освітню практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

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. 

 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмових 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. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

2 семестр 
 

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. 

Тема 2. Форми тестових завдань. Технологія розробки тестових завдань різних форм. 

Тема 3. Класична та сучасна теорії конструювання тестів. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні засади педагогічного моніторингу. 

Тема 1. Педагогічний моніторинг як педагогічна проблема. 

Тема 2. Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення педагогічного 

моніторингу.  

 

Змістовий модуль 3. Педагогічний моніторинг освітньо-педагогічної діяльності 

закладів освіти. 

Тема 1. Моніторингові дослідження дидактичного забезпечення якості навчання в закладах 

освіти.  

Тема 2. Моніторинг виховної системи в закладах освіти. 

Тема 3. Моніторинг професійної діяльності вчителя. 

 

Змістовий модуль 4. Інноваційні підходи до моніторингових досліджень. 

Тема 1. Педагогічний моніторинг як інструмент оптимізації освітнього процесу в закладах 

освіти.  

Тема 2. Реалізація моніторингових досліджень. 

 

Змістовий модуль 5. Практична реалізація моніторингових досліджень  в системі освіти 

України. 

Тема 1. Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент національної системи моніторингу 

якості освіти. 

Тема 2. Аналіз результатів дослідження PISA-2018 в Україні. Загальнодержавне 

моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та 

математичної компетентностей випускників початкової школи». 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л п с л.р. с.р. л п с л.р с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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. 

8 2 2   4 15 0,5 0,5   14 

Тема 2. Форми тестових 
завдань. Технологія розробки 
тестових завдань різних 
форм. Основні принципи 
класичної та сучасної теорій 
конструювання тестів.).  

10 2 2   6 7 0,5 0,5   6 

Тема 3. Класична та сучасна 
теорії конструювання тестів. 

8 - 2   6 11 - 1   10 

Разом за змістовим   модулем 1 26 4 6   16 33 1 2   30 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні засади педагогічного моніторингу. 

Тема 1. Педагогічний 
моніторинг як педагогічна 
проблема.  

10 2 2   6 4,75 0,25 0,5   4 

Тема 2. Нормативно-правове 
та науково-методичне 
забезпечення педагогічного 
моніторингу. 

10 2 2   6 8,75 0,25 0,5   8 

Разом за змістовим модулем 2 20 4 4   12 13,5 0,5 1   12 

Змістовий модуль 3. Педагогічний моніторинг освітньо-педагогічної діяльності закладів 
освіти. 

Тема 1. Моніторингові 
дослідження дидактичного 
забезпечення якості навчання 
в закладах освіти. 

14 2 2   10 13,5 0,5 1   12 

Тема 2. Моніторинг виховної 
системи в закладах освіти. 

20 2 4   14 20 1 2   17 

Тема 3. Моніторинг 
професійної діяльності 
вчителя. 

15 2 2   11 15 1 2   12 

Разом за змістовим модулем 3 49 6 8   35 48,5 2,5 5   41 

Змістовий модуль 4. Інноваційні підходи до моніторингових досліджень. 
Тема 1. Педагогічний 
моніторинг як інструмент 
оптимізації освітнього 
процесу в закладах освіти. 

8 2 2   4 7,5 0,5 1   6 

Тема 2. Реалізація 8 - 2   6 9,5 0,5 1   8 



моніторингових досліджень. 

Разом за змістовим модулем 4 16 2 4   10 17 1 2   14 

Змістовий модуль 5. Практична реалізація моніторингових досліджень  в системі освіти 

України. 

Тема 1. Зовнішнє незалежне 

оцінювання як інструмент 

національної системи 

моніторингу якості освіти. 

10 2 2   6 9,5 0,5 1   8 

Тема 2. Аналіз результатів 

дослідження PISA-2018 в 

Україні. Загальнодержавне 

моніторингове дослідження 

якості початкової освіти 

«Стан сформованості 

читацької та математичної 

компетентностей випускників 

початкової школи». 

14 2 2   10 13,5 0,5 1   12 

Разом за змістовим модулем 5 24 4 4   16 23 1 2   20 

Усього годин 135 20 26   89 135 6 6   117 

5.1. Теми лекцій 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

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. Форми тестових завдань. Технологія розробки тестових завдань різних 

форм. 

2 

3. Педагогічний моніторинг як педагогічна проблема. 2 

4. Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення педагогічного 

моніторингу. 

2 

5. Моніторингові дослідження дидактичного забезпечення якості 

навчання в закладах освіти. 

2 

6. Моніторинг виховної системи в закладах освіти. 2 

7. Моніторинг професійної діяльності вчителя. 2 

8. Педагогічний моніторинг як інструмент оптимізації освітнього процесу 

в закладах освіти. 

2 

9. Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент національної системи 

моніторингу якості освіти. 

2 

10. Аналіз результатів дослідження PISA-2018 в Україні. Загальнодержавне 

моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 

початкової школи». 

2 

 
Разом 

20 

 

 

 

 

 



5.2. Теми практичних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

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. Форми тестових завдань. Технологія розробки тестових завдань різних 

форм. Основні принципи класичної та сучасної теорій конструювання 

тестів.). 

2 

3. Класична та сучасна теорії конструювання тестів. 2 

4. Педагогічний моніторинг як педагогічна проблема. 2 

5. Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення 

педагогічного моніторингу 

2 

6. Моніторингові дослідження дидактичного забезпечення якості 

навчання в закладах освіти. 

2 

7. Моніторинг виховної системи в закладах освіти. 4 

8. Моніторинг професійної діяльності вчителя. 2 

9. Педагогічний моніторинг як інструмент оптимізації освітнього 

процесу в закладах освіти. 

2 

10. Реалізація моніторингових досліджень. 2 

11. Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент національної системи 

моніторингу якості освіти. 

2 

12. Аналіз результатів дослідження PISA-2018 в Україні. 

Загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової 

освіти «Стан сформованості читацької та математичної 

компетентностей випускників початкової школи». 

2 

 
Разом 

26 

 

5.3. Теми семінарських занять 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 Разом  

 

5.4. Теми лабораторних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 Разом  



 

5.5. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 
Назва теми/розділу Форми роботи 

Критерії 

оцінювання 

Кількість 

годин 

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. 

Аналіз Державних 

стандартів освіти базової 

та профільної школи, 

виділення критеріїв 

оцінювання за 

навчальними 

дисциплінами, створення 

конспекту. 

0-2 бали 4 

2. Форми тестових завдань. 

Технологія розробки тестових 

завдань різних форм. Основні 

принципи класичної та 

сучасної теорій 

конструювання тестів.).  

Аналіз літератури та 

онлайн-джерел, створення 

порівняльної таблиці щодо 

принципів класичної та 

сучасної теорії тестів. 

0-2 бали 6 

3. Класична та сучасна теорії 

конструювання тестів. 

Аналіз літератури та 

онлайн-джерел, створення 

глосарію з основних 

понять теми. 

0-2 бали 6 

4. Педагогічний моніторинг як 

педагогічна проблема.  

Аналіз документації шкіл 

(підготовка звіту 

«Поточний стан роботи 

щодо корегування 

педагогічного процесу 

освітнього закладу») 

0-2 бали 6 

5. Нормативно-правове та 

науково-методичне 

забезпечення педагогічного 

моніторингу. 

Створення нормативної 

бази забезпечення 

педагогічного моніторингу 
0-1 бали 6 

6. Моніторингові дослідження 

дидактичного забезпечення 

якості навчання в закладах 

освіти. 

Скласти таблицю 

навчальних досягнень 

учнів (критерії, показники) 

 

Скласти план проведення 

моніторингу та оцінки 

стану викладання 

навчальної дисципліни.  

0-2 бали 10 

7. Моніторинг виховної системи 

в закладах освіти. 

Описати власний погляд на 

те, якими можуть бути 

критерії й показники 

ефективності виховної 

роботи 

 

Скласти інтелект карту 

«Ключові компетентності 

класного керівника» 

 

0-4 бали 14 



Підготовка моніторингу за 

обраними показниками 

(презентація Power Point) 

8. Моніторинг професійної 

діяльності вчителя. 

Скласти тест-карту 

самодіагностування 

«Критерії професійної 

майстерності вчителя». 

0-2 бали 11 

9. Педагогічний моніторинг як 

інструмент оптимізації 

освітнього процесу в закладах 

освіти. 

Розробка інструментарію 

моніторингових 

досліджень з таких видів: 

(за вибором: управлінська 

діяльність керівника 

освітнього закладу, 

методична робота у 

навчальному закладі) 

0-2 бали 4 

10. Реалізація моніторингових 

досліджень. 

Сформулювати пропозиції 

стосовно модернізації 

виховної системи 

сучасного освітнього 

закладу 

0-1 бали 6 

11. Зовнішнє незалежне 

оцінювання як інструмент 

національної системи 

моніторингу якості освіти. 

Вивчення нормативної 

документації щодо 

проведення національних 

моніторингових 

досліджень, розв’язування 

завдань дослідження «Стан 

сформованості читацької 

та математичної 

компетентностей 

випускників початкової 

школи» 

0-2 бали 6 

12. Аналіз результатів 

дослідження PISA-2018 в 

Україні. Загальнодержавне 

моніторингове дослідження 

якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та 

математичної 

компетентностей випускників 

початкової школи». 

Вивчення нормативної 

документації, 

розв’язування 

компетентісних завдань із 

дослідження PISA. 0-2 бали 10 

 Разом  0-24 бали 89 

 

 
 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 



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

практичні методи (виконання практичних завдань, складання тестових завдань, проведення 

експертизи тестових завдань створених іншими авторами); 

наочні методи (презентації Power Point);  

робота з навчально-методичною літературою (конспектування, аналізування та узагальнення 

теоретичного матеріалу, складання глосарію);  

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

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

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

індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти (розробка та апробація 

тесту для проведення моніторингового дослідження); 
інтерактивні методи (мозковий штурм, рольова гра («Експерт тестових завдань»)); 

міні-дослідження (анкетування, тестування, діагностування). 
 



7. 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 

 

7.1. Види контролю 

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної 

навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та 

підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль. 

7.2. Форми та методи оцінювання 
*усне або письмове опитування; 

тестування (письмове, комп’ютерне); 

індивідуальні (командні) проєкти; 

есе; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

тренінги; 

виконання та захист самостійної роботи; 

підготовка та робота на практичних заняттях; 

виконання та захист ІНДЗ; 

підсумковий контроль (письмовий іспит). 
 

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж 

семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та 

формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма 

контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 

60 балів, а склавши іспит – 40 балів. 

 



7.3. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
 

Назва виду діяльності та 

контролю 
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а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 
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Відвідування лекцій 0,5 2 1 2 1 3 1,5 1 0,5 2 1 

Відвідування практичних 

занять 

- - - - - - - - - - - 

Робота на практичному 

занятті 

1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

2 4 8 2 4 4 8 2 4 2 4 

Виконання модульного 

контролю 

- - - - - - - - - - - 

Виконання і захист ІНДЗ 5 - - 1 5 1 5 - - 1 5 

Всього за модуль   12  12  17,5  6,5  12 

Максимальна кількість балів протягом семестру: 60 

Іспит 40 

*Види контролю обираються відповідно до особливостей предметної спеціальності 

 
Теми індивідуально-дослідних завдань 

 

Питання до підсумкового контролю 
1. Поняття та категорії педагогічної діагностики: діагностика, вимірювання, оцінювання. 

2. Тест як засіб педагогічного вимірювання. 

3. Надійність та валідність педагогічних тестів. 

4. Стандарти освіти як необхідна умова для забезпечення якості освіти.  

5. Стандарт базової освіти: структура та вимоги до результатів навчання. 

6. Форми тестових завдань – характеристика та особливості використання. 

7. Технологія розробки тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. 

8. Технологія розробки тестових завдань з вибором кількох правильних відповідей. 

9. Технологія розробки тестових завдань на встановлення відповідності. 

10. Технологія розробки тестових завдань на встановлення правильної послідовності. 

11. Технологія розробки тестових завдань з короткою відповіддю. 

12. Технологія розробки тестових завдань з розгорнутою відповіддю. 

13. Класична теорія конструювання тестів. 

14. Сучасна теорія конструювання тестів. 

15. Педагогічний моніторинг як педагогічна проблема. Зміст поняття «педагогічний 

моніторинг» та «освітній моніторинг». 

16. Базові нормативно-правові акти національного рівня щодо формування системи 

забезпечення якості освіти. 

17. Сутність, мета, предмет, об’єкт і стратегічні завдання педагогічного моніторингу.  

18. Види педагогічного моніторингу. Класифікація педагогічного моніторингу. 

19. Методологія та інструментарій організації педагогічного моніторингу. 

20. Основні функції організації педагогічного моніторингу. Головні принципи моніторингових 

досліджень. 



21. Алгоритм та основні етапи проведення педагогічного моніторингу. 

22. Головні вимоги щодо ефективності організації педагогічного моніторингу. 

23. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-виховним процесом. 

24. Педагогічний моніторинг навчальних досягнень учнів. Моніторингові дослідження якості 

освіти. 

25. Моніторингові дослідження дидактичного забезпечення якості навчання в закладах освіти. 

26. Моніторинг освітніх досягнень і розвитку особистості учнів загальноосвітньої школи. 

27. Показники (індикатори) педагогічного моніторингу виховної системи загальноосвітнього 

закладу. 

28. Моніторинг якості виховання у загальноосвітнх закладах. 

29. Організаційно-педагогічні умови проведення педагогічного моніторингу якості професійної 

діяльності вчителя. 

30. Критерії та показники дієвості моніторингу компетентності професійної діяльності вчителя. 

31. Педагогічний моніторинг професійної діяльності класного керівника.  

32. Педагогічний моніторинг як інструмент оптимізації освітнього процесу в закладах освіти. 

33. Результати моніторингового оцінювання та методика вироблення управлінського рішення за 

результатами моніторингового дослідження. 

34. Зовнішнє незалежне оцінювання: мета, завдання, правові засади. 

35. Загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи». 

36. Міжнародне моніторингове дослідження PISA. 

37. Значення участі України у міжнародному моніторинговому дослідженні PISA. 

38. Результати PISA – 2018 в Україні з читацької грамотності. 

39. Результати PISA – 2018 в Україні з математичної грамотності. 

40. Результати PISA – 2018 в Україні з природничої грамотності. 

 

8. Методичне забезпечення 
Навчально-методичні комплекси дисциплін: програма курсу, структурно-логічна схема 

вивчення дисципліни, завдання для самостійної роботи, ілюстративні та відео-матеріали. Здобувачі 

мають доступ до електронних варіантів силабусів й методичних вказівок до практичних занять та 

самостійного вивчення навчальної дисципліни. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

9.1. 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%20direct

ora.pdf 

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. 
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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. 
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