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1. Загальна інформація 

 

Назва дисципліни Педагогічний контроль у системі вищої 

освіти 

 

Викладачі  Професор кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту  

ім. Б. Ступарика 

Савчук Борис Петрович 

 

Контактний телефон викладачів 067 73 065 73  

E-mail викладача boris_savchuk@ukr.net  

Формат дисципліни Нормативна   

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС -3 (90 год.)  

2. Анотація до курсу  

         Курс «Педагогічний контроль у системі вищої освіти» спрямований на 

формування у студента фахово-педагогічного розуміння суті, змісту, ролі, 

функціональності, технологій педагогічного контролю як важливої складової 

освітнього процесу у вищій школі та педагогічної взаємодії його суб’єктів 

спільної діяльності. Тематика і зміст курсу орієнтовані на формування у 

студентів системи знань про зміст, методи, форми педагогічного контрою у 

закладах вищої освіти та практичних умінь і навичок їхнього застосування на 

практиці. 

Основні теоретичні положення, ідеї курсу розглядаються крізь призму 

психологічних механізмів, закономірностей, законів природного розвитку 

людини, її пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис, що є умовою 

творчого пошуку викладачем шляхів, методів, засобів організації педагогічної 

діяльності. Його вивчення передбачає оволодіння здобувачами вищої освіти 

теоретичними і практичними основами педагогічного контролю, необхідними 

для виконання професійних функцій викладача вищої школи та вчителя 

загальноосвітнього закладу. Навчальна дисципліна спрямована на формування 

 



знань, умінь практичного застосування конструктивних способів здійснення 

педагогічного контролю у ЗВО. Вона дає розуміння сутності і значення 

педагогічного контролю в навчально-виховному процесі вишу та готовності до 

його практичного здійснення, сприяє вихованню у студентів відчуття 

відповідальності за об’єктивне оцінювання знань під час майбутньої професійної 

діяльності.  

Вивчення курсу «Педагогічний контроль у системі вищої освіти»  

відбувається шляхом обговорення, рефлексії, осмислення студентами теорії 

педагогічної контролю за успішністю здобувача освіти та власного життєвого 

досвіду, професійних уявлень, вироблення власних поглядів щодо педагогічної 

взаємодії у діаді «студент-викладач. 

Зміст дисципліни передбачає формування знань про: 1) теоретичні засади 

педагогічного контролю у вищій школі; 2) зміст, методи, форми, технології 

організації і здійснення педагогічного контролю в структурі освітнього процесу 

у вищій школі; 3) психолого-педагогічні умови впровадження педагогічного 

контролю у вищій школі; 4) різні системи оцінювання знань студентів у світі, 

Європі та в Україні. Це відповідає трьом змістовим модулям дисципліни, базові 

блоки якої створюють єдину модульну систему. 

Лекційні та семінарські заняття навчальної дисципліни «Педагогічний 

контроль у системі вищої освіти»  орієнтовані на викладання теоретичних 

основ та самостійну підготовку студентами проектів, творчих робіт, 

ситуаційних вправ, їхнього представлення та обговорення у групі, аналіз 

педагогічних ситуацій, фрагментів навчально-виховного процесу з позиції 

теоретичних ідей, концепцій, власних педагогічних поглядів, організацію 

мікровикладання студентів. 

Мета і завдання курсу: 

           Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань 

про зміст, методи, форми педагогічного контрою у ЗВО та практичних умінь і 

навичок їхнього застосування на практиці. 

Основними завданнями вивчення цієї дисципліни є: 

- оволодіння теоретичними і практичними основами педагогічного контролю, 
необхідними для професійної діяльності викладача вищої школи; 

- формування знань, умінь щодо застосування конструктивних способів 

здійснення педагогічного контролю у ЗВО; 

- формування розуміння сутності і значення педагогічного контролю в 

навчально-виховному процесі ЗВО та готовності до його практичного 

здійснення; 

- виховання відчуття відповідальності за об’єктивне оцінювання знання 

студентів і учнів.  

 

4. Результати навчання (компетентності)  

У результаті вивчення дисципліни магістранти повинні: 

знати: 

 



- предмет, завдання, основні категорії педагогічного контролю; 
- проблеми і методи їхнього дослідження; 
- класифікацію, форми і методи побудови тестових завдань; 
- сутність європейської кредитно-трансферної системи (EСTS); 
- діагностику вихованості студентів; 
- закони, закономірності, принципи здійснення педагогічного 

контролю за процесом навчання; 

- основні види й методи контролю за процесом і результатами навчання; 

- сутність рейтингової системи оцінювання. 

уміти: 

- проводити комп’ютерне тестування та обробляти його результати; 

- користуватися шкалою оцінювання EСTS; 

- будувати рейтинг студентів; 

- здійснювати різні форми контролю знань студентів у ЗВО; 

- здійснювати педагогічне стимулювання самостійної роботи студентів; 

аналізувати причини неуспішності студентів у навчанні та визначати 

дидактичні засоби боротьби з невдачами тощо. 

Компетентності: 

• обізнаність із теоретико-методологічними основами, категоріальним 

апаратом та технологіями і методиками здійснення педагогічного 

контролю і оцінювання знань у вищій школі; 

• спроможність трансформувати теоретичні знання у практичну 

діяльність з організації і здійснення педагогічного контролю у ЗВО; 

• готовність використовувати педагогічні знання у майбутній педагогічній 

практиці та самостійній освітній діяльності; 

• здатність оперувати інноваційними методами, формами і засобами 

здійснення педагогічного контролю, які сприятимуть розв’язанню 

освітніх проблем та стимулюють навчальну діяльність здобувачів 

освіти; 

• готовність студентів до самоосвіти та професійного самовдосконалення. 

 

5. Організація навчання курсу 

 

 

Обсяг курсу 90 год.  

Вид заняття Загальна кількість годин  

лекції 12 год.  

семінарські 

заняття/практичні/лабораторні 

18 год.  

самостійна робота 60 год.  

Ознаки курсу  



Семестр Спеціальність Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/вибірковий 

 

1 Освітні/педагогічні науки VІ Нормативний  

Тематика курсу  

Тема, план Форма 

заняття 

Література  Завдання, 

год 

Вага 

оцінки  

Термін ви-

конання 
 

Тема 1.   

Педагогічний 

контроль у навчаль-

ному процесі  

1. Мета і зміст 

вивчення дисципліни 

«Педагогіч-ний 

контроль у системі 

освіти»; 2. Співвідно-

шення понять «конт-

роль» і «діагностика». 

3. Оцінки і відмітки у 

навчальному процесі.  

 

 Лекція 

 

1-3, 8-11, 11, 

15, 16, 17, 21,  

  

Опрацюван

-ня 

конспектів 

лекції та 

літератури 

2 год 

  

Протягом  

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 2. Зміст, форми, 

види контролю якості 

освіти 

1. Зміст педагогічного 

контролю у вищій 

школі. 2. Види 

контролю. 3. Вимоги і 

функції контролю 

навчально-пізнаваль-

ною діяльністю 

студентів. 

 

Лекція 

 

8-10, 12, 17, 

21, 23 

 

Опрацюван

-ня 

конспектів 

лекції та 

літератури 

2 год 

  

Протягом 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 3. Психологічні 

відмінності навчаль-

ної оцінки і відмітки 
1.Поняття оцінки як 

результату і як процесу 

2.Єдність вимог викла-

дачів до оцінювання 

знань студентів. 3. 

Суб’єктивні тенденції 

оцінювання 

 

Лекція 

 

2, 3, 14, 15, 

16, 21, 23  

 

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

4 год 

  

Протягом 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 4 Розвиток 

системи тестування в 

Україні та за 

кордоном 

1.Історія становлення 

та розвитку тестування. 

2. Роль тестування у 

становленні інших 

країн 3. Понятійний 

 

Лекція 

 

3, 4, 6, 8-10, 

14, 15, 16, 17, 

21, 26 

 

Опрацюван

-ня 

конспектів 

лекції та 

літератури 

2 год 

  

Протягом 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 



апарат тестології. 

Поняття тесту.  

Тема 5. Основні 

положення сучасної 

теорії конструювання 

тестів  

1.Класифікація 

педагогічних тестів  

2.Адаптивне 

комп’ютерне 

тестування  

3.Якість тесту 

 

Лекція 

 

3, 6, 7, 8, 11, 

14, 15, 16, 17, 

21 

 

Опрацюват

и конспект 

лекції та 

відповідні 

джерела 

4 год 

  

Протягом 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 6. Психолого-

педагогічні аспекти 

тестування 

1.Особливості тестуван

ня і його місце в 

навчальному процесі. 2

2.Основні технології і 

різновиди тестування. 

3.Психологічні особли-

вості комп'ю-

терного тестування.  

 

Лекція 

 

9, 10, 11, 12, 

15, 20, 23, 27  

 

Опрацюван

-ня 

конспектів 

лекції та 

літератури 

2 год  

  

Протягом 

семестру 

згідно із 

розкладом 

занять 

 

Тема 1. Педагогічний 

контроль у навчаль-

ному процесі. 
Рівні навчальних 

досягнень студентів. 

Педагогічний суб’єкти-

візм та його причини. 

Співвідношення між 

поняттями «контроль» 

і «діагностика». 

Поняття результатів 

навчання. 

Характеристика ступе-

ня засвоєння змісту 

навчання та певних 

якостей студента. 

Семінарське 

заняття 

1-9, 15-17, 20, 

21, 23. 

 

Опрацюван

ння 

джерел, 

2 год. 

2,5 б. Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 2. Зміст, форми, 

методи і види конт-

ролю якості освіти 

Принципи контролю-

вання успішності 

(об’єктивність, систе-

матичність, гласність). 

Види й функції 

контролю. Види 

оцінювання 

навчальних досягнень 

студентів (тематичне, 

Семінарське 

заняття 

1-9, 15-17, 20, 

21, 23. 

 

 

Опрацюван

-ня джерел, 

2 год. 

5 б. Протягом 

1семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


підсумко-ве). Методи 

контролю знань 

студентів. Значення, 

функції (освітня, 

виховна, розвиваюча, 

діагнос-тична, 

стимулювальна, 

оцінювальна, 

прогностична) та об'єкт 

контролю. 

Тема 3. Психологічні 

відмінності навчаль-

ної оцінки і відмітки 
Поняття оцінки як 

результату і як 

процесу. 

Співвідношення оцінки 

і відмітки. Об'єктив-

ність оцінки. Чинні 

підходи до оцінки 

результатів навчання, 

критерії й принципи. 

Суб’єктивні тенденції 

оцінювання. 

Стимулювання до 

отримання оцінки, 

відмітки. Заохочення і 

покарання як методи 

стимулювання. 

Педагогічна оцінка як 

стимул.  

Семінарське 

заняття 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 14, 20-

23. 

 

 

Опрацюван

ння 

джерел, 

2 год. 

5 б. Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 4. Форми 

модульного контролю 

тестування 

Етапи розвитку 

педагогічного тесту-

вання у зарубіжжі. 

Правила підготовки 

матеріалів для 

тестового контролю. 

Межі застосування 

тестового контролю в 

педагогіці. Особливості 

теорії педагогічних 

вимірів (ITR). 

Семінарське 

заняття 

1-9, 15-17, 20, 

21, 23 

 

Опрацюван

ння 

джерел, 

2 год. 

5 б. Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 5. Психолого-

педагогічні аспекти 

тестування.  
Вплив умов 

проведення тестування. 

Проблема впливу 

Семінарське 

заняття, 

круглий стіл 

1-9, 15-17, 20, 

21, 23 

Опрацюван

ння 

джерел, 

2 год. 

5 б. Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



тривожності на 

результати тесту. Тести 

досягнень і тести 

здібностей. Соціально-

етичні аспекти 

тестування. 

Тема 6. Основні 

положення сучасної 

теорії конструювання 

тестів 
Галузь педагогічного 

контролю навчальних 

досягнень студентів за 

допомогою тестових 

технологій.Педагогічн-

ий тест. Тестове 

завдання. Передтестове 

завдання. Педагогічне 

тестування. Вхідне 

тестування. Інтерпрета-

ція результатів тесту-

вання (нормативно-

орієнтованого, крите-

рійно-орієнтованого). 

Семінарське 

заняття 

2, 3, 11, 15, 

17, 21, 22. 

Опрацюван

ння 

джерел, 

4 год. 

2,5 б. Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 7. Принципи, 

шляхи і засоби 

адаптації ЕСТS у 

вищу освіту України  
Характерні особливості 

ECTS. Базові елементи 

системи: інформація, 

взаємна угода, викорис-

тання кредитів ECTS. 

Основні документи 

ECTS: інформаційний 

пакет, навчальний 

пакет. 

Семінарське 

заняття, 

презентація 

1-9, 15-17, 20, 

21, 23 

Опрацюван

ння 

джерел, 

2 год. 

2,5 б. Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 8. Комп'ютерне 

тестування й обробка 

результатів. Інтер-

претація результатів 

тестування. 

Загальні уявлення про 

комп'ютерне тестуван-

ня. Форми комп'ютер-

ного тестування. 

Переваги й недоліки 

комп'ютерного тесту-

вання. Типові психоло-

гічні й емоційні реакції 

студентів на комп'ю-

терне тестування. 

Семінарське 

заняття, 

круглий стіл 

2, 3, 6-7, 11, 

15, 17, 21, 22. 

Опрацюван

ння 

джерел, 

2 год. 

2,5 б Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



Вплив на виконання 

тесту попереднього 

рівня комп'ютерного 

досвіду.  

6. Система оцінювання курсу  
Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється за національною та ECTS 

шкалою оцінювання на основі 100-бальної системи. 

(Див.: пункт «9.3. Види контролю «Положення про 

організацію освітнього процесу та розробку 

основних документів з організації освітнього 

процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»). 

Загальні 100 балів включають: 30 балів за практичні 

заняття; 20 балів за самостійну роботу; 50 балів за 

екзамен. 

 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично верифіковане 

висвітлення питань і завдань ККР. 
 

Семінарські заняття 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Оцінюються за п'ятибальною системою. 

Виконання усіх передбачених форм навчальної 

роботи, які підлягають контрольному оцінюванню. 

Мінімальна кількість балів для позитивного 

зарахування курсу - 50 . 

 

Політика курсу  
Політика курсу базується на:  

- гуманістичній освітній парадигмі, суть якої полягає у повазі до особистості студента, у 

праві й можливості майбутнього фахівця самостійно обирати спосіб засвоєння 

навчального матеріалу, використовувати нові методи, прийоми і засоби педагогічної 

діяльності;  

- засадах співробітництва, спільній діяльності студента і викладача;  

- на плюралізмі як важливій основі розвитку інтелектуальних здібностей студентів, 

розвиткові їхнього критичного мислення.  

Будь-які форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  
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