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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни  

 

ТЕСТОВІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ КОНСТРУЮВАННЯ 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка   

Спеціальність:  014. Середня освіта 

Освітня програма:» 

Рік навчання:  третій   Семестр:  V   

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 20- лекції; 28 - практичні; 72 - самостійна робота) 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=591 

Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Івлієва Ольга Михайлівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент 

Кафедра: кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності 

Робочій e-mail: olgaivlieva@ukr.net 

Години консультацій на кафедрі: Понеділок 15:00-16.20 

 

2. Опис та мета дисципліни 
Предмет вивчення навчальної дисципліни - основні поняття елементарної математики, 

методів розв’язання задач, розв’язання задач з параметрами; поглиблене вивчення розділів 

елементарної математики 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів компетенностей у 

сфері розробки контрольно-вимірювальних матеріалів - тестів навчальних досягнень, 

педагогічного оцінювання, ознайомлення з методиками створення та використання тестового 

інструментарію для оцінки якості освіти. 

Завданнями дисципліни є : 

3. підготовка майбутніх учителів у галузі сучасної теорії і практики педагогічного 

тестування; 

4. ознайомлення з новими підходами  до оцінювання навчальних досягнень учнів;  

5. вивчення питань прикладного спрямування: конструювання тестів різних рівнів 

застосування, контрольного матеріалу за цілями використання,  

6. інтерпретація результатів тестування,  

7. виконання статистичного опрацювання даних, тлумачення його результатів та 

формування висновків щодо його відповідності меті, завданням,  

8. розуміння основних характеристик якості контрольного матеріалу і можливості 

використання комп’ютерних технологій при створенні, проведенні і опрацюванні 

результатів тестування. 

Передумови Вивчення дисципліни базується, окрім знань шкільного курсу математики, 

на знаннях курсів педагогіки та психології, теорії ймовірностей та метематичної 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=591
mailto::%20berestetska_o@idguonline.net


статистики 

9. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

Знати  

 основні положення теорії тестування як засобу педагогічного вимірювання; 

 науково-понятійний апарат педагогічного оцінювання, тестування і моніторингу якості 

освіти; 

 історію становлення та розвитку тестування;  

 основи теоретичних і методичних підходів до конструювання педагогічних тестів 

 форми тестових завдань, особливості їх конструювання та оцінювання, переваги і недоліки 

різних форм те3тових завдань; 

 характеристики тестових завдань; 

 особливості створення тестів для поточного, проміжного та результуючого контролю; 

 правила конструювання тестових завдань різних когнітивних рівнів; 

 класичні статистичні методи аналізу результатів тестування 

 процедури оцінювання якості тестів засобами електронних таблиць Microsoft Excel.  

 

Вміти 

 розробляти тестові завдання зі свого предмету (визначати мету розробки і застосування 

тесту; описувати зміст матеріалу, який діагностується; розробляти специфікацію тесту; 

вибирати форми тестових завдань і розробляти їх зміст); 

конструювати тестові завдання різних рівнів застосування   

 виділяти із предметної діяльності ключові компоненти, від яких залежить успішність цієї 

діяльності; 

 аналізувати тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів з свого предмету та пропонувати рекомендації по 

підготовці учнів до виконання цих завдань; 

 добирати комплекс моніторингових показників (індикаторів). 

 розраховувати основні статистичні характеристики завдань класичними методами; 

 досліджувати показники надійності тесту. 

 досліджувати характеристики надійності тесту;  

 характеризувати тестові завдання і використовувати на практиці тестові завдання різних 

форм 

 

Структура дисципліни 
 

Тема 1. Тести як інструмент педагогічного контролю 

.Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Тема 1. Введення в проблему тестового 

контролю.  

1.Роль тестів у сучасному навчальному 

процесі.  

2.Тест як засіб педагогічного 

вимірювання.  

3.Поняття «якості освіти». Моніторинг 

якості освіти Теоретичні аспекти 

1. Анастази А. Психологическое тестирование / 

А. Анастази, С.Урбина. – СПб. : Питер, 2005. 

– 688 с. 

2. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., 

Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і 

тестування. Правила. Стандарти. 

Відповідальність. Наукове видання. / К.: 

Майстер-клас, – 2007 – 272 с 



освітнього моніторингу.  

4.Педагогічне оцінювання. Система 

педагогічного оцінювання.  

5.Класифікація цілей навчання. 

Таксономія Блума.  

6.Переваги та недоліки тестового 

контролю.  

7.Політика з оцінювання та тестування  

Практичне  заняття  (2 год.): 

Історія розвитку системи тестування в 

Україні і за кордоном  

1.Тестовий контроль як технологія 

вивчення динаміки розвитку особистості 

учнів і коригування навчання. 

2.Поняття «тест», «тестове завдання». 

3.Переваги і недоліки тестування. 

4.Порівняльний аналіз системи 

тестування в Україні і за кордоном. 

Обговорення доповідей: 

1. Сучасний розвиток тестології в 

Європі. 

2. Сучасний розвиток тестології в 

східних країнах. 

3. Сучасний розвиток тестології в 

Канаді і США. 

1. Анастази А. Психологическое 

тестирование / А. Анастази, С.Урбина. – СПб. : 

Питер, 2005. – 688 с. 

2. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., 

Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і 

тестування. Правила. Стандарти. 

Відповідальність. Наукове видання. / К.: 

Майстер-клас, – 2007 – 272 с 

3.Івлієва О.М. Моделювання та параметризація 

тестів. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - 

Ізмаїл: Вид-во     ІДГУ, 2018. - 38 с. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Реферат  

Історія розвитку системи тестування в 

Україні і за кордоном 

 

 Тема 2. Педагогічні тести. Терміни і визначення 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Тема 1. Педагогічні тести. Терміни і 

визначення. 

Педагогічний контроль, предмет і об’єкт 

контролю. Принципи педагогічного 

контролю .  

Історія становлення та розвитку 

тестування. Понятійний апарат 

тестології.  

Поняття тесту. Класифікація 

педагогічних тестів.  

Адаптивне комп’ютерне тестування .  

 

Практичне  заняття  (2 год.): 

1. Типи педагогічних тестів. 

2. Таксономія освітніх цілей. Рівні 

засвоєння навчального матеріалу. 

3. Комп'ютерне тестування: 

переваги та недоліки. 

1. Анастази А. Психологическое 

тестирование / А. Анастази, С.Урбина. – 

СПб. : Питер, 2005. – 688 с. 

2. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., 

Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і 

тестування. Правила. Стандарти. 



4. Вимоги до тестових завдань. 

 

Відповідальність. Наукове видання. / К.: 

Майстер-клас, – 2007 – 272 с 

3.Івлієва О.М. Моделювання та 

параметризація тестів. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. - Ізмаїл: Вид-

во     ІДГУ, 2018. -38 с. 
4.Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: 

[навчально-методичний комплекс] / Д.С. Сільвестров, 

О.Д. Борисенко, О.В. Авраменко та ін.; за заг.ред. Д.С. 

Сільвестрова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 

2012. — Частина 1. — 362 

Завдання для самостійної роботи: 
Завдання:  Ознайомтеся з  прикладами класифікації тестів 

 за рівнем впровадження та статусом використання 

 Загальнодержавні (національні) 

 Відомчі (міністерські) 

 Тести навчального закладу 

 Кафедральні тести 

 Особисті (неформальні) 

За рівнем уніфікації: стандартизовані, не стандартизовані 

За тематикою завдань: Тест гомогенний ; тест гетерогенний; тест інтегративний. 

за процедурою формування черги подання: Тест адаптивний; Тест змішаний;Тест зростаючої 

складності.  

залежно від кількості тестованих: Тест індивідуальний ; Тест груповий 

Тема 3. Етапи конструювання тесту. Специфікація тесту 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Тема 3. Етапи створення тесту.  

Стандартизація тесту.  

Варіативність тестів.  

Створення паралельних варіантів 

1. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., 

Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і 

тестування. Правила. Стандарти. 

Відповідальність. Наукове видання. / К.: 

Майстер-клас, – 2007 – 272 с 

2.Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний 

тест. Навчальний посібник. / К.: Майстер-клас, 

– 2006 –160 с. 

Практичне  заняття  (4 год.): 

1.Етапи робіт із створення критеріально 

та нормативно орієнтованих тестів 

2.Стандартизація тесту 

1. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., 

Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і 

тестування. Правила. Стандарти. 

Відповідальність. Наукове видання. / К.: 

Майстер-клас, – 2007 – 272 с 

2. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний 

тест. Навчальний посібник. / К.: Майстер-

клас, – 2006 –160 с. 

Івлієва О.М. Моделювання та параметризація 

тестів. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - 

Ізмаїл: Вид-во     ІДГУ, 2018. -38 с 

Завдання для самостійної роботи: 

Способи пред'явлення тестів. Функції програмно-технічних комплексів і автоматизованих 

систем. 

 Чому проблема управління якістю освіти є ключовою проблемою XXI століття? 

Як ви сприймаєте поняття «контроль», «перевірка», «оцінювання», «оцінка», «відмітка»? 



Назвіть основні компоненти навченості. 

Охарактеризуйте основні принципи теорії тестів, запропоновані Ф.Гальтоном. Як дані 

принципи використовуються в даний час? 

Тема 4. Тестові завдання: правила конструювання, формати, вимоги 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Правила конструювання тестових 

завдань.  

2. Форми (формати) тестових завдань.  

3. Створення тестових завдань різних 

когнітивних рівнів. Типи тестових 

завдань  

2. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., 

Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і 

тестування. Правила. Стандарти. 

Відповідальність. Наукове видання. / К.: 

Майстер-клас, – 2007 – 272 с 

3. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний 

тест. Навчальний посібник. / К.: Майстер-

клас, – 2006 –160 с. 

Практичне  заняття  (4 год.): 

1. Правила написання умови 

2. Правила написання варіантів 

відповідей 

3. Форми (формати) тестових завдань 

4. Створення тестових завдань різних 

когнітивних рівнів 

5. Характеристики завдань в тестовій 

формі: 

3. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., 

Філончук І.В. Педагогічне оцінювання і 

тестування. Правила. Стандарти. 

Відповідальність. Наукове видання. / К.: 

Майстер-клас, – 2007 – 272 с 

4. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний 

тест. Навчальний посібник. / К.: Майстер-

клас, – 2006 –160 с. 

5. Івлієва О.М. Моделювання та параметризація 

тестів. Конспект лекцій: Навчальний 

посібник. - Ізмаїл: Вид-во     ІДГУ, 2018. -38 

с 

Завдання для самостійної роботи 

Складіть таблиці  

Аналіз переваг та недоліків завдань з однією правильною відповіддю 

Аналіз переваг та недоліків завдань на встановлення відповідності 

 

Тема 5. Опрацювання та представлення результатів тестування. Статистичне 

обґрунтування якості тесту 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Вимоги до завдань в тестовій формі. 

Критерії якості методу вимірювання 

2. Поняття валідності і надійності тестів 

3. Статистичні характеристики тесту.  

4. Основні правила розробки якісних 

тестів  

5. Критерії якості методу вимірювання.  

6. Поняття валідності і надійності тестів 

7. Чинники, що знижують валідність 

результатів оцінювання: 

8. Надійність методу вимірювання 

9. дискримінативність 

10. Статистичні характеристики тесту 

1. Моделі та методи сучасної теорії тестів: 

[навчально-методичний посібник] / Т.В. 

Лісова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2012. — 112 с. 

2. Вимірювання в освіті: Підручник / За 

редакцією О.В. Авраменко.– Кіровоград: 

Лисенко В.Ф., 2011. – 360 с. 
3.  



Практичне заняття (4 год.): 

1. Поняття валідності тесту.  

2. Змістова валідність. Проблеми в 

оцінюванні змістової валідності.  

3. Проблеми критеріально-орієнтованої 

валідізації. І 

4. нтерпретація результатів 

критеріально-орієнтованої валідізації. 

1. Моделі та методи сучасної теорії тестів: 

[навчально-методичний посібник] / Т.В. 

Лісова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 

2012. — 112 с. 

2. Вимірювання в освіті: Підручник / За 

редакцією О.В. Авраменко.– Кіровоград: 

Лисенко В.Ф., 2011. – 360 с. 

3. Івлієва О.М. Моделювання та 

параметризація тестів. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. - Ізмаїл: Вид-

во     ІДГУ, 2018. -38 с 

Завдання для самостійної роботи 

Охарактеризуйте основні види валідності: змістовна, конструктивна, критеріальна. 

У чому полягають відмінності між педагогічними і психологічними тестами? 

Які переваги використання тестів досягнень (педагогічних тестів)? 

Що таке контрольно-вимірювальні матеріали? Які принципи їх створення? 

 

Тема 6. Методика і технологія тестування 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Розробка інструкцій для проведення 

тестування 

 Стандартизація процедури та умов 

тестування.  

Зразки інструкцій для проведення 

тестування 

1. Тестові технології оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і 

старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко 

О.І., Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 

200 с 

2. Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в 

Україні: [навчально-методичний комплекс] / 

Д.С. Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. 

Авраменко та ін.; за заг.ред. Д.С. Сільвестрова. 

– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — 

Частина 1. — 362 

Практичне  заняття  (2 год.): 

Види тестів і форми тестових завдань 
1. Складання завдань у тестовій формі з 

вибором однієї правильної відповіді. 

2. Складання завдань у тестовій формі з 

вибором кількох правильних відповідей. 

3. Складання завдань у тестовій формі 

відкритої форми. 

4. Складання завдань у тестовій формі 

на встановлення правильної 

послідовності. 

5. Аналіз і перевірка розроблених 

тестових завдань. 

1. Тестові технології оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і 

старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко 

О.І., Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 

2014.– 200 с 

2. Підготовка фахівців з освітніх вимірювань 

в Україні: [навчально-методичний комплекс] / 

Д.С. Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. 

Авраменко та ін.; за заг.ред. Д.С. Сільвестрова. 

– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — 

Частина 1. — 362 

3. Івлієва О.М. Моделювання та 

параметризація тестів. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. - Ізмаїл: Вид-во     ІДГУ, 

2018. -38 с 

Завдання для самостійної роботи 

За наданим матеріалом проведіть наступні кроки 

 Визначте мету тестування (навчальний тест, поточного чи підсумкового 

контролю) 



 У навчальному матеріалі виділіть основні поняття. 

 Складіть 5-6 тестових питань різних видів. 

 

 

Тема 7. Надійність тесту 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Поняття надійності тесту.  

2. Класична модель істинної оцінки.  

3. Тестові оцінки як випадкові змінні. 

Визначення істинної оцінки 

4. Визначення помилки.  

5. Властивості істинних оцінок і 

помилкових компонентів оцінок.  

1.Тестові технології оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і 

старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко 

О.І., Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 

200 с 

2.Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в 

Україні: [навчально-методичний комплекс] / Д.С. 

Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. Авраменко та 

ін.; за заг.ред. Д.С. Сільвестрова. – Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 1. 

— 362 

Практичне  заняття  (2 год.): 

Контрольно-вимірювальні матеріали 

та їх якість. 

1. Контрольно-вимірювальні 

матеріали. Технологія їх розробки. 

2. Середнє значення істинних та 

помилкових оцінок. Кореляція між 

істинними та помилковими 

компонентами оцінок. Кореляція між 

помилковими компонентами оцінок. 

Показник надійності та коефіцієнт 

надійності. Надійність складених 

тестових оцінок. Прогнозування за 

Спірманом-Брауном. Надійність 

складеної оцінки на основі коефіцієнта 

Кронбаха. Стандартна помилка 

вимірювання. Альтернативні 

визначення істинної оцінки та помилки 

3. Оцінювання параметрів 

підготовленості учнів і складності 

завдань тесту в IRT. Оцінювання 

надійності ретестовой методом 

1.Тестові технології оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і 

старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко 

О.І., Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 

200 с 

2.Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в 

Україні: [навчально-методичний комплекс] / Д.С. 

Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. Авраменко та 

ін.; за заг.ред. Д.С. Сільвестрова. – Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 1. 

— 362 

3.Івлієва О.М. Моделювання та параметризація 

тестів. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - 

Ізмаїл: Вид-во     ІДГУ, 2018. -38 с 

Завдання для самостійної роботи 

Шкалювання результатів тестових вимірювань. 

 

Тема 8. Аналіз результатів тестування 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Розрахунок результатів.  

2. Методи шкалювання та 

представлення результатів тестування  

1.Тестові технології оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і 

старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко 

О.І., Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 



3. Одновимірне шкалювання. Види 

одновимірного шкалювання. 

4. Стандартизація та норми.  

5. Основні типи шкал в педагогічних 

вимірюваннях.  

6. Шкалювання результатів тестових 

вимірювань  

200 с 

2.Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в 

Україні: [навчально-методичний комплекс] / Д.С. 

Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. Авраменко та 

ін.; за заг.ред. Д.С. Сільвестрова. – Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 1. 

— 362 

3.Івлієва О.М. Моделювання та параметризація 

тестів. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - 

Ізмаїл: Вид-во     ІДГУ, 2018. -38 с 

Практичне  заняття  (4 год.): 

1. Шкалювання для одиничного завдання 

тесту. 

2. Первинні бали за тест 

3. Випадок тестів із змішаними формами 

завдань 

4. Перетворення первинної оцінки у 

оцінку шкали 

5. Додавання до шкали інформації про 

точність вимірювання.  

6. Змістове тлумачення оцінок шкали 

1. Ковальчук Ю.О. Теорія освітніх 

вимірювань. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2012. – 200 с. 

2. Шкалювання результатів. Межі 

інтерпретації результатів різних освітніх 

оцінювань https://testportal.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-

lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf 
 

Завдання для самостійної роботи 

Назвіть причини введення ЗНО. 

Охарактеризуйте порядок проведення ЗНО. 

 

Тема 9. Методика і технологія тестування 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

 Розробка інструкцій для проведення 

тестування. 

 Стандартизація процедури та умов 

тестування.  

Зразки інструкцій для проведення 

тестування 

1.Тестові технології оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і 

старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко 

О.І., Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 

200 с 

2.Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в 

Україні: [навчально-методичний комплекс] / Д.С. 

Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. Авраменко та 

ін.; за заг.ред. Д.С. Сільвестрова. – Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 1. 

— 362 

3.Івлієва О.М. Моделювання та параметризація 

тестів. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - 

Ізмаїл: Вид-во     ІДГУ, 2018. -38 с 

Практичне  заняття  (4 год.): 

1. Зразки задач на визначення 

статистичних характеристик 

результатів тестування 

2. Визначення складності тесту засобами 

електронних таблиць Microsoft Excel 

3. Ковальчук Ю.О. Теорія освітніх 

вимірювань. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2012. – 200 с. 

4. Шкалювання результатів. Межі 

інтерпретації результатів різних освітніх 

оцінювань https://testportal.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-

lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf 

 

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Seriya-onlajn-lektsij_IPPO_Lektsiya-4_SHkalyuvannya.pdf


Тематика індивідуальних (групових) завдань 
Індивідуальні завдання 

Тематика індивідуальних завдань 
Виконання та захист індивідуального навчального проєкту за етапами:  

підготовча робота до складання тесту; 

складання тестових завдань, робота з технологічною матрицею; 
апробація тесту; 

визначення складності кожного тестового завдання та тесту в цілому; 

робота з покращення якості тесту. 

План роботи над індивідуальним проєктом 

1. Обрати розділ програми, що підлягає перевірці з будь-якої дисципліни; 

2. Виділити очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів за всіма складовими: 

знаннєва, діяльнісна, ціннісна; 
3. Скласти  підсумковий тест із 20-30  завдань різних видів різного рівня складності, 

спрямований на перевірку обраного розділу; 

4. Підготувати супровідні матеріали (правила застосування тесту, оцінка за виконання кожного 
завдання; рекомендації з інтерпретації тестових результатів,  шкала переводу тестових балів 

в12-бальну шкільну). 

5.  Провести експертизу тестових завдань. У якості експертів можуть виступати викладачі 
кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ  та вчителі.  

6. Провести апробацію  тесту 

 Визначити  основні статистичні показники тестування 

 Визначення «ваги» (міри складності) кожного тестового завдання. 
 При визначенні складності тесту бажано скористатися засобами електронних 

таблиць Microsoft Excel 

7. Вибракувати завдання, що не пройшли перевірку якості та сформувати кінцевий варіант 
тесту. 

8. Підготувати і роздрукувати звіт за результатами тестування. 

У звіті представити інформацію про виконання кожного з пунктів. 

10. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

практичних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

був відсутній на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 
 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Результати вивчення навчальної дисципліни оцінюються за допомогою модульної 

контрольної роботи, яка проходить у вигляді тестування: 



Форма підсумкового контролю 

Форми підсумкового контролю: залік. 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються Положенням 

про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах 

ЄКТС із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

Схема розподілу балів 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний контроль) 

– за результатами виконання 

модульної контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-

porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 
робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших студентів, 

творчо виконує індивідуальні та 
колективні завдання; самостійно 

знаходить додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові інфор-

маційні технології для поповнення 

власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб виконання 
завдання й оцінити результати 

власної практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною програмою; 
вільно використовує знання для 

розв’язання поставлених перед 

ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-
ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але допускає 
незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, застосу-

ванні теоретичних знань на практиці 

за зразком самостійно виконує 
практичні завдання, перед-

бачені програмою; має стійкі 

навички виконання завдання 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Рівні 

навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Задовільни

й 
69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування відтворює певну 

частину навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, знає 
основні поняття навчального мате-

ріалу 

має елементарні, нестійкі 
навички виконання завдань 

Незадовіль

ний 
50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-
ріалу; відсутні сформовані уміння та 

навички; під час відповіді допущено 

суттєві помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятн

ий 
25…1 

студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 
завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко 
та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним 
або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких 
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 
окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не 

здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та 
помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, 
що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та 

не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 
практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 



матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, наводить приклади, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань, наводить приклади, використовує обов’язкову 

літературу, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні 

помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 

окремих положень. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, 
припускається суттєвих неточностей та помилок. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє темою, однак 

фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає 

окремі питання теми, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

припускається суттєвих помилок, відповідає на запитання, що 
потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє темою та не в змозі його 

висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 
Модульна контрольна робота оцінюється в межах від «0» до «30» балів за такими критеріями: 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

28-30 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його застосовує, 

наводить приклади, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз 

та робить висновки. 

21-27 балів 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його застосовує, наводить приклади, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

16-20 балів 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 
положень. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування 

та аргументації, припускається суттєвих неточностей та помилок. 

0-15 балів  

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання тем, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

 
Викладач  _______________________                    О.М.Івлієва 

(підпис) (ПІБ) 

Затверджено на засіданні кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діяльності  
протокол № 9 від «12» січня 2022 р. 
 
Завідувач кафедри                                 _____________        _                           О.М.Івлієва 
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