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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Діагностика навчальних досягнень учнів та 
студентів 

Викладач (-і) кандидат фізико-математичних наук Кузишин 
Ольга Василівна 

Контактний телефон викладача 0957626034 
E-mail викладача olgaifua3108@gmail.com 
Формат дисципліни Семестровий 
Обсяг дисципліни 3 кредити 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Діагностика навчальних досягнень учнів та студентів» належить до переліку 
обов’язкових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «магістр», що пропонуються в рамках 
циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Природничі 
науки)» на першому році навчання. Вона забезпечує формування у студентів теоретичні знання і 
практичні навички щодо ефективного використання сучасних засобів оцінювання результатів 
навчання, у тому числі, тестового контролю із застосуванням комп'ютерних технологій. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: сформувати у студентів (магістрантів) теоретичні знання і практичні навички щодо 
ефективного використання сучасних засобів оцінювання результатів навчання, у тому числі, 
тестового контролю із застосуванням комп'ютерних технологій. 

Завдання:  
• розкрити методологічні і теоретичні засади контролю навчальних досягнень; 
• забезпечити реальний внесок даної дисципліни в методологічну, теоретичну й 

технологічну підготовку магістранта до подальшої освіти й професійної діяльності; цілісне і 
спрямоване формування й розвиток потреб і вмінь використати науковий зміст дисципліни, 
забезпечення мотивації до вивчення даної та інших усіх дисциплін; розвиток інтегрального 
мислення, інтелекту на основі цілісного підходу до навчання;  

• дати загальну характеристику сучасних видів, форм та методів контролю навчальних 
досягнень студентів ВШ, основних видів навчальних завдань;  

• сформувати у магістрантів уміння розв'язувати практичні завдання навчально-виховного 
процесу у вищій школі; 

• удосконалити навички самостійної навчальної роботи, в тому числі уміння опрацьовувати 
наукові літературні джерела; 

• сприяти опануванню магістрантами методики розробки тестових завдань, що необхідно 
для застосування сучасних освітніх технологій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
• теоретичні та методологічні основи системи оцінювання результатів навчання;  
• принципи, цілі та форми контролю, поняття тестування, поняття педагогічного тесту тощо;  
• особливості сучасних технологій тестування;  
• основи розробки педагогічних тестів; 
• особливості системи тестування, яка застосовується в ЗНО;  
• систему контролю та оцінювання результатів навчання студентів в ЗВО;  
• нові технології в оцінюванні результатів навчання; 
вміти: 

• самостійно опрацьовувати різні види джерел (навчальну та навчально-методичну 
літературу), критично її аналізувати і використовувати в педагогічній практиці та під час 
контролю та оцінювання результатів навчання;  

• розрізняти види контролю; 
• володіти класифікацією тестів за різними ознаками; 



• розробляти різні види навчальних завдань для контролю знань (в. т.ч. завдання у тестовій 
формі засобами прикладного програмного забезпечення);  

• організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність під час контролю;  
• визначати методи та засоби контролю, аналізувати їх фективність;  
• здійснювати перевірку і оцінювання результатів професійного навчання та проводити 

необхідну корекцію процесу навчання;  
• застосовувати комп’ютерну техніку в навчальному процесі під час контролю навчальних 

досягнень студень. 
 

4. Результати навчання (компетентності) 
Компетенції соціально-особистісні: 
• наполегливість у досягненні мети; 
• турбота про якість виконуваної роботи; 
• креативність, здатність до системного мислення. 
Інструментальні компетенції: 
• здатність представляти складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово, 
використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні наукові категорії та 
терміни. 

Професійні компетенції: 
• здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових ідей під 
час розв’язування дослідницьких і практичних задач; 

• здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних повідомлень 
та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук; 

• здатність планувати, аналізувати і розв’язувати задачі власного професійного і особистого 
зростання; 

• здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні. 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 
вибірковий 

І 
Середня освіта (за 
предметними 
спеціалізаціями) 

І нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, 

год. 
Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади контролю результатів професійного 
навчання  

Тема 1. Якість освіти та її 
оцінювання  
1. Соціокультурне 
значення якості освіти 
2. Основні поняття 
якості освіти  
3. Педагогічні 
принципи якісної освіти  
4. Показники і критерії 
якості освіти 
5. Навчальні досягнення 
як вимірюваний показник 

лекція/пр 1-11 

Тестові 
завдання, 
16 год.  

7 22.10.2019 



якості освіти  
6. Національна рамка 
кваліфікацій у контексті 
забезпечення якості освіти 
 
Тема 2. Теоретичні 
аспекти освітнього 
моніторингу  
1. Сутність освітнього 
моніторингу  
2. Суб'єкт, об’єкт, 
предмет, мета та завдання 
освітнього моніторингу  
3. Принципи та функції 
освітнього моніторингу 
4. Види освітнього 
моніторингу 
 

лекція/пр 1-11 

Тестові 
завдання, 
14 год. 

7 22.10.2019 

Тема 3. Теоретико-
методичні засади 
контролю навчальних 
досягнень студентів  
1. Теоретичні засади 

контролю навчальних 
досягнень студентів  

2. Технологія контролю 
навчальних досягнень 
студентів 

3. Інформаційні 
технології для 
діагностики 
навчальних досягнень 
студентів 

 

лекція 1-11 

Тестові 
завдання,  
14 год. 

7 22.10.2019 

 Змістовий модуль 2. Теоретико-методичні засади застосування навчальних завдань та 
тестування 

Тема 4. Навчальні 
завдання як засіб 
контролю та об’єкт 
пізнання  
1. Навчальне завдання: 
сутність, види 
2. Структура 
навчального завдання 
3. Функції завдань у 
навчанні 
4. Переваги й недоліки 
традиційних методик 
використання навчальних 
завдань 
5. Параметри 
навчальних завдань 
6. Класифікація 
навчальних завдань 
7. Розв’язування 
навчальних завдань 
8. Вимоги до 

лекція/пр 1-11 Тестові 
завдання,  
14 год. 

7 13.12.2019 



навчальних завдань 
9. Складання 
навчальних завдань 
 
Тема 5. Теоретичні засади 
педагогічного тестування 
1. Історія становлення 
та розвитку тестування 
2 Застосування 
тестування у ВШ. Основні 
труднощі запровадження 
тестування 
3. Трактування 
основних понять технології 
тестування 
4. Функції тестування. 
Переваги та недоліки 
тестування 
5. Класифікація 
тестування, тестів  
6. Класифікація 
тестових завдань 
 

лекція/пр 1-11 Тестові 
завдання,  
16 год. 

7 13.12.2019 

Тема 6. Методика 
педагогічного тестування 
1. Конструювання тестів 

та тестових завдань 
2. Критерії якості тестів 

та тестових завдань 
3. Методика і технологія 

тестування 
 

лекція/пр 1-11 Тестові 
завдання, 
інд. 

завдання 
16 год. 

15 13.12.2019 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 
проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 
занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 
тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості 
до виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 
шкалі («відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, 
«незадовільно» – 2), отримані студентами, 
виставляються у журналах обліку відвідування та 
успішності академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий 
змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 
підставі оцінювання результатів знань студентів після 
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 
дисципліни – змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка 
розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 
вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 
вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 
самостійно опрацьовувати тексти, здатності 
осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 
публічно чи письмово подати певний матеріал.  

Семестровий (підсумковий) контроль 
проводиться у формі екзамену. 



Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 
передбачає перевірку розуміння студентом 
теоретичного та практичного програмного матеріалу з 
усієї дисципліни, здатності творчо використовувати 
здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення 
до певної проблеми тощо.  

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 
тестових завдань з вибором правильної відповіді. 
Кількість тестових завдань – 25.  

Семінарські заняття - 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Студент допускається до складання екзамену, 

якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав 
сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання екзамену, 
якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав 
менше 25 балів. У цьому випадку студенту у відомості 
робиться запис «не допущений» і виставляється набрана 
кількість балів. Допускається, як виняток, з дозволу 
декана факультету за заявою, погодженою з 
відповідною кафедрою, одноразове виконання 
студентом додаткових видів робіт з навчальної 
дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 
перескладання змістових модулів, виконання 
індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за 
змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну декану 
про недопуск студентів академічної групи (груп). 
Відмітка про недопуск у відомості робиться при 
наявності розпорядження декана. 

7. Політика курсу 
Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують письмові роботи, підготовка презентацій та оцінки за виконані 
індивідуальні завдання. Проміжний контроль включає проведення контрольних у формі тестових 
завдань, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і довгою 
відповіддю, завдань на відповідність та завдань на послідовність. Максимальний бал, який студент 
може отримати за всіма видами контролю – 100 балів, він складається із проміжних модулів (з 
врахуванням оцінок за лабораторні роботи) та підсумкового модуля. Студент повинен самостійно 
виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю. Вважається 
шахрайством копіювання іншого тесту, підглядання в роботу іншого студента, списування, 
використання підручника, зошита чи мобільного телефону під час написання модульної, 
підсумкової роботи чи захисту лабораторної роботи, використання шпаргалок, дозволяти іншим 
копіювати вашу роботу. 
У кінці семестру підраховується рейтинг за поточними видами контролю і підраховується 
загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. – К.: Майстер;клас, – 2006. – 160 
с. 

2. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика /Ингенкамп К. [пер. с нем.] – М.: Педагогика,1991. 
– 240 с. 

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

4. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / В.В.Кудіна, М.І.Соловей, Є.С.Спіцин. – 2-ге вид., 
доповн. і переробл.. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.  

5. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова, І.О.Бартєнєва, 



І.М. Богданова. – 3-є вид., переробл., доповн. – К.: Знання, 2007. – 495 c. 
6. Педагогіка вищої школи: підручник / В.П.Андрущенко, І.Д.Бех, І.С.Волощук, О.В.Глузман, 

Н.В.Гузій, Н.М. Дем'яненко, Н.О. Дівінська, М.Б.Євтух, С.А.Калашнікова, О.А.Комар; Ін-т 
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