
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
Тестологія 

 
Анотація. Дисципліна «Тестологія» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспірантів, що 
працюють над дисертацією за спеціальністю 011 – «Науки про освіту» галузі знань 01 Освіта. 
Дисципліна забезпечує засвоєння аспірантом принципів розробки та застосування різноманітних 
тестів як інструменту виміру досягнень учасників навчального процесу і, зокрема, методичного 
експерименту; набуття теоретичних знань сучасної тестології; формування умінь розробки та 
застосування тестів для вимірювання результатів навчання, а також здійснення їхньої інтерпретації. 
Вивчення курсу дозволить дослідникам та викладачам іноземних мов робити обґрунтований вибір 
видів і типів тестів відповідно до конкретних завдань оцінювання та контролю досягнень тестованих, 
розробляти тестові завдання різноманітних форматів із дотриманням правил тестового циклу, 
перевіряти якість розроблених завдань під час пілотування та здійснювати їхню необхідну 
модифікацію, проводити тестування із забезпеченням прозорості процесу та надійності отриманих 
результатів, здійснювати статистичну обробку й інтерпретацію інформації. 
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Квасова Ольга Геннадіївна, к.пед.н., доцент. 
Мета навчальної дисципліни:  
ознайомити аспірантів із основним теоретично-практичним доробком сучасної тестології; розвинути 
уміння розробляти валідні та надійні тестові завдання/тести; надати знання про проведення 
статистичного аналізу якості тестових завдань і розвинути уміння аналізувати та інтерпретувати 
інформацію з метою покращення власних тестів як інструменту здійснення об’єктивного і 
справедливого оцінювання. 
Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: теоретичні засади формування умінь різних видів мовленнєвої 
діяльності іноземною мовою у різних видах навчальних закладів та на різних етапах її вивчення; 
функції контролю та оцінювання; форми реалізації контролю та оцінювання на різних етапах вивчення 
іноземних мов; засади використання різних засобів контролю та оцінювання іншомовних навичок і 
вмінь; основні положення щодо організації контролю і оцінювання під час навчання та проведення 
методичного експерименту. 

Аспірант повинен вміти: обґрунтовано використовувати у викладацькій та дослідницькій 
діяльності знання закономірностей та механізмів оволодіння іноземною мовою, зокрема, функцій і 
форм реалізації контролю та оцінювання; застосовувати різні форми контролю, а також оцінювання на 
практиці; володіти базовими уміннями розробки та використання тестових завдань/тестів; 
організовувати процедуру контролю та оцінювання (проведення тестових контрольних робіт, 
перевірку, інтерпретацію, повідомлення про отримані бали); добирати та працювати із необхідними 
науковими джерелами задля використання у власній викладацькій/дослідницькій практиці.  
Змістові модулі: 
Вступ до сучасних теорії та практики контролю і оцінки навчальних досягнень. 
Розроблення та встановлення валідності викладацьких тестів для перевірки різних умінь студентів. 
Використання альтернативних методів контролю і оцінки в аудиторній роботі. 
Мова викладання: англійська/українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.09 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем "доктор 
філософії" в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття, 2 год. консультації), 96 годин самостійної роботи. 


