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завдань).
22
10
Лабораторні заняття:
Форми поточного
контролю
Індивідуальна робота:
Модульні тести
Самостійна робота:
60
76
Співвідношення аудиторних
годин і годин СРС:
1/3

Форма підсумкового
контролю
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1/5,5

Метою викладання навчальної дисципліни «Стандарти якості освіти» є ознайомлення
магістрів з освітніх вимірювань з технічними та концептуальними стандартами у галузі освіти, а
також вимогами до професійної відповідальності різних категорій учасників процесу оцінювання.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 1) формування у студентів знань системи і
змісту стандартів України у галузі освіти (державний, галузеві, навчальних закладів); 2) формування
у студентів знань про міжнародні та зарубіжні стандарти якості оцінювання та тестування.
Програма навчальної дисципліни: Технічні та концептуальні стандарти у галузі освіти.
Вимоги, професійна відповідальність та обов’язки усіх категорій учасників процесу оцінювання.
Зміст стандартів освіти України. Міжнародні та зарубіжні стандарти якості оцінювання та
тестування.
Бібліографія:
1. ДСТУ ISO 9001:2009 Національний стандарт України: система управління якістю.
Вимоги. (ISO 9001:2008, IDT)
2. Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика – К.: Вид. дім «Шкільний
світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. –128 с.
3. Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навч.
посіб. / Л.Г. Ярощук. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.
Методичне забезпечення: презентації до кожного лекційного заняття, банк тестових завдань,
методичні вказівки з складання поточного і підсумкового тестового контролю.
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