
 
ППВС 07 Моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій 

школі 
Тип дисципліни: вибіркова. 
Семестр:  другий. 
Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години: лекції – 16, практичні – 16, самостійна робота – 58 год. 
Лектори: к. пед. н., ст.викладач Кравченко-Дзондза О.Е. 
Результати навчання:  
─ компетентно орієнтуватися в інформаційному просторі;  
─ характеризувати тестові завдання, складати і застосовувати на практиці тестові 

завдання різних форм;  
─ розробляти тестові завдання з мови та літературного читання;  
─ проводити тестування та аналізувати його результати. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: актуальні проблеми мовно-

літературної освіти вчителя початкової школи; основи педагогічних вимірювань та 

моніторингу якості освіти» 
Зміст навчальної дисципліни:  
Моніторинг якості освіти як система інформаційного відображення стану освіти в 

навчальному закладі. Технологічні засади розроблення тестових завдань для початкової 

школи. 
Рекомендована література:  
1. Анісімова Г. О.   12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів : Види 

контр. перевірок; оцінюв. навч. досягнень учнів з укр. мови, матем., чит., курсу «Я і Україна» 
/ Галина Олексіївна Анісімова, Алла Степанівна Петрова. – Х. : Торсінг Плюс, 2005. – 240 с.  

2. Котович В. В. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. 

посіб. [для підгот. фах. ОКР "Бакалавр" гал. знань 0101 «Пед. освіта», напр. підгот. 6.01010201 

«Поч. освіта»] / Віра Василівна Котович ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. 

Франка], 2013. – 50 с. 
3. Лукіна Т.   Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Тетяна Лукіна. – К. : 

Шкільний світ, 2006. – 128 с.  
4. Паращенко Л.   Тестові технології у навчальному закладі: метод. посібник / Людмила 

Паращенко  та ін.; за ред. О.І.Ляшенка. – К. : ТОВ «Майстерня книги», 2006. – 218 с.  
5. Моніторинг якості знань учнів початкової школи: [тестові завдання для учнів 4-х кл.] 

/ упор. О.Б.Полєвікова. – Х. : Основа: Тріада+, 2008. – 256 с. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: усне опитування, колоквіум, індивідуальне завдання. 
– підсумковий контроль:  залік – у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі. 

 


