
 
Дисципліна Освітометрія 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку  вивчення дисципліни  “Освітометрія» здобувач вищої освіти 

повинен володіти достатнім рівнем засвоєння теоретичних знань і 

практичних вмінь з дисциплін професійно-педагогічної підготовки, а саме 

«Професійна педагогіка», «Психологія», «Психологія і педагогіка вищої 

школи»   

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: теорію вимірювань і теорію тестів; основні завдання та 

специфікації тесту; процеси розробки, вирівнювання, шкалювання, оцінки 

і використання тестів. Вміти: визначати якісні показники тестів різних 

типів; оволодіти особливостями адміністрування тестів; оволодіти такими 

інструментами експертно-консультативних вимірювань як: теорія 

ймовірності, математична статистика і статистичні гіпотези; 

удосконалити уміння і навички самостійної навчальної роботи, збирання, 

опрацювання й аналізу наукової інформації та методичних джерел; а 

основі самопізнання сформувати власний стиль наукової, професійно-

педагогічної та управлінської діяльності, професійного спілкування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Освітометрія” є досить важливою у формуванні 

професійно-педагогчних компетентностей майбутнього викладача вищої 

школи. Вона забезпечує поглиблену теоретичну підготовку фахівця у галузі 

освіти щодо розуміння особливостей освітніх вимірювань, сприяє формуванню 

знань, умінь і навичок з їх проведення експертами у галузі освіти, а також 

розвиває професійну компетентністіь управлінця в галузі освіти.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Ефективно використовувати сучасні цифрові інструменти, 

інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або 

дослідницькій діяльності.  

ПРН 9. Будувати і досліджувати моделі процесів у галузі професійної 

освіти. 

ПРН 10. Здійснювати консультативну діяльність у сфері професійної 

освіти. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 5.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК 2. Здатність враховувати різноманітність студентів при плануванні і 

реалізації освітнього процесу в професійній освіті. 

СК 4. Здатність аналізувати, прогнозувати, критично осмислювати 

проблеми у професійній освіті, приймати ефективні рішення щодо їх 

розв’язання. 

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності. 

СК 7. Навички консультування у сфері професійної освіти. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 
Лекції, практичні роботи, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


