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ПЕРЕДМОВА 

 

Метою введення комплексу нормативних документів у сфері освіти (Укази 

Президента України 2005 року, Постанови Кабінету міністрів України щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні 2006, 2007, 2010, 

2012 років, Накази Міносвіти України 1998, 2008 років), була розробка 

Галузевих стандартів вищої освіти нового покоління, конструювання складових 

системи галузевих стандартів вищої освіти на єдиній методологічній основі з 

урахуванням компетентнісного підходу до проектування стандартів освіти. 

Завершенням цього складного процесу, а, водночас, і початком очікуваних 

прогресивних інновацій стало прийняття Закону України «Про вищу освіту» 

2014 року. 

У розділі ІІІ, ст.9, ст.10 Закону України «Про вищу освіту» йдеться про 

розроблення для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності 

стандартів освітньої діяльності й стандартів вищої освіти. Стандарти вищої 

освіти розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Важливим для педагогічної 

роботи у вищій школі є також розділ V, ст. 16, котрий стосується системи 

забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості).  

У новому Законі України «Про вищу освіту» передбачається здійснення 

низки процедур і заходів. Серед них акцентуємо увагу на таких: визначення 

принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; здійснення 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою тощо.  

За відсутності затвердженого галузевого стандарту вищої освіти (ГСВО) 

нормативно-варіативні освтньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), освітньо-

професійні програми (ОПП) та систему внутрішнього забезпечення якості для 

кожного напряму підготовки самостійно розробляє Університет з урахуванням 

відповідних рекомендацій МОН України, погоджуючи з відповідною НМК та 

МОН України. 



  

  

4 

Таким чином, ми маємо мотиваційну, змістову й професіональну основу 

для укладення посібника ««Інформаційно-методичні матеріали до створення 

додатків складових стандартів вищої освіти Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка». Інформаційно-

методичні матеріали, сподіваємося, допоможуть викладачам нашого 

університету створити необхідну нормативну документацію (ОКХ, ОПП і 

систему внутрішнього забезпечення якості).   Погодьтеся, з професійних позицій 

немає більш гідної альтернативи, як прийняти цей виклик до дії. 
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РОЗДІЛ І.   

ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО РОЗРОБКИ ДОДАТКІВ ОКХ  

(ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА)  

 І ОПП (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА) 

 

ЕТАП 1. 
 

Перш за все необхідно ознайомитися з таблицями Додатків ОКХ  і ОПП 

(подаємо їх у Додатках цього посібника). 

Надрукуйте окремо усі необхідні таблиці:  ОКХ додаток А;  

ОКХ додаток Б; 

ОКХ додаток В; 

ОПП додаток Б; 

ОПП додаток В. 

Склейте їх у формат А3. Прослідкуйте, щоб у кожній таблиці була 

нумерація пунктів. На них будуть постійні посилання. Щоб не плутатися у 

таблицях можна ОКХ і ОПП надрукувати на папері різного кольору (рожевий, 

голубий). 

Познайомтеся з усіма таблицями, їхнім наповненням, назвами.  

Зрозумійте, які таблиці відносяться до ОКХ, а які до ОПП. Прослідкуйте 

які пункти повторюються у різних варіантах у різних таблицях, зверніть увагу на 

нумерацію пунктів таблиць.  

Основними позиціями є такі: 

ОКХ – «компетенції», «шифр компетенцій», «назва типової задачі 

діяльності», «шифр типової задачі діяльності», «зміст уміння», «шифри уміння»; 

ОПП – «зміст уміння», «шифр уміння»; «назва змістового модуля», «шифр 

змістового модуля». 

Коли ви зрозуміли зв’язки і повтори, зафарбуйте різними кольорами різні 

позиції (у вашому склеєному форматі А3),  а однакові позиції (чи близькі) 

зафарбуйте одним кольором. Тоді ви не будете плутатися, що вже зроблено, а 

що потрібно ще зробити і де що «взяти». 

 
ЕТАП 2. 

 

Почніть роботу з головного – змісту вашої навчальної дисципліни. Це ОПП, 

додаток В – «перелік навчальних дисциплін».  

Заповніть п.3 і  п.5. – «назва блоку змістових модулів» і «назва змістового 

модуля».  Вказуєте розділи, модулі, теми за логікою вашої навчальної програми.  

Заповніть Таблицю ОПП, додаток В. Укажіть шифри (п.1, п.4, п.6).  

Подаємо зразок ОПП дисциплін «Вікова фізіологія та валеологія» та 

«Психологія». 
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ЕТАП 3. 

 

Зберіть увесь змістовний необхідний матеріал. Зробіть для себе робочу 

таблицю, з якої потім можна упорядковувати усі необхідні таблиці ОКХ і ОПП. 

Вона може виглядати так: 

 

Робоча таблиця 1 

Теми 

модулів 

за логікою 

викладання 

знання зміст уміння професійні 

компетенції 

функції 

1 2 3 4 5 

ХХХХХ YYYY ZZZ   

 
Зверніть увагу. 
Заповнити усю таблицю «одним махом»  досить складно. Взагалі, уся 

робота має нелінійний характер, жорсткий алгоритм створити важко. 

Прийдеться розібратися у теоретичному змісті кожної позиції і їх змістовному і 

цифровому шифруванні. Це непросто, але можливо. Все це схоже на пасьянс, 

коли прийдеться постійно ураховувати різні аспекти, у різних співвідношеннях і 

зв’язках.  При цьому важливо постійно тримати у пам’яті структуру предмета, 

зміст тем, розуміння кожної теми щодо результатів навчання тощо.  

Почніть з п.1, п.2, п. 3. 

 

ЕТАП 4. 

 

Прочитайте ще раз сформульований вами зміст умінь, якщо їх дуже багато 

спробуйте узагальнити, звести до 1-3 у кожній темі. На цій основі сформулюйте 

загально-професійну компетенцію. Компетенції загально-професійні 

прописуються для кожної дисципліни. 

Якщо є спеціалізовані компетенції їх потрібно позначати якимось чином. 

Пригадаємо, що компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, які є результатом 

навчання у вищому навчальному закладі за відповідною освітньою програмою 

та підставою для присвоєння кваліфікації 

(Закон України про вищу освіту) 

 

Отже, ми формулюємо інформацію для ОКХ додаток А,  пункт «компетен-

ції загально-професійні» і, за потреби, «компетенції спеціалізовано-професійні».  

Інші компетенції таблиці «ОКХ, додаток А»,  носять формалізований 

характер і ми запропонуємо їх у стандартизованому варіанті. А поки що ви 

працюєте із п.3. і п.4. 
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Робоча таблиця 2 
Теми модулів 

за логікою 
викладання 

знання зміст уміння компетенції 
загально-

професійні 

Виробнича 

функція 

1 2 3 4 5 

ХХХХХ 

YYY ZZZ 

КЗП FFF 
YYY 

ZZZ 

ZZZ 

ХХХХХ 
YYY ZZZ 

КСП FFF 
 ZZZ 

 

Тепер час розібратися, що як формулювати компетенції (у робочій таблиці п.4). 
Зверніть увагу. 
Професійні компетенції повинні мати узагальнений характер, притаманний 

професіоналу взагалі. Не допускати надто деталізованого опису діяльності (не 
потрібно описувати поопераційно кожну дію). Намагайтеся вийти на наукове 
узагальнення. 

Ключові формулювання: 
Здатність … 
Спроможність … 
Готовність… 
Наприклад 
 

- здатність реалізувати мету і завдання… 

- здатність планувати… 

- здатність організовувати… 

- спроможність здійснювати організаційно-

просвітницьку та організаційно-наукову 

діяльність … 

- здатність формування базових уявлень про 

роль… 

- здатність розуміння фундаментальних 

онтологічних категорій… 

- здатність до розуміння основних наукових 

концепцій й теорій … 

- здатність до оволодіння категоріально-

мовним апаратом та понятійним 

інструментарієм … 

- володіння знаннями, необхідними для 

розуміння проблем… 
- здатність до використання набутих 

знань… 

- здатність  охоплювати широкий спектр 

… проблематики при комунікації… 

- здатність  використовувати комп’ютерну 

техніку та відповідні інтерактивні бази 

даних 

- здатність  здійснювати відбір інформації, 

науковий аналіз … 

- здатність  конструктивно впливати на 

становлення цілісної творчої особистості… 

- здатність  впливати на формування 

культури мислення … 

- здатність  здійснювати цілісний аналіз 

явищ і процесів, виявлення новизни та 

актуальності проблем… 

- здатність  здійснювати відбір методів… 

- здатність  вибирати і застосовувати 

прийоми… 

- здатність  вибирати і застосовувати засоби 

й методи… 

- здатність  забезпечувати умови 

- здатність  оцінити показники.. 

- здатність  проектувати й застосовувати  ... 

пристрої… 

- здатність  використовувати профільовані 

знання й практичні навички 

- спроможність здійснювати співпрацю… 

- готовність застосовувати… 

- здатність  забезпечувати здійснення… 

- здатність забезпечувати формування 

- здатність усвідомлювати і реалізувати…  

- здатність  встановлювати і підтримувати… 
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Після визначення загально-професійних і спеціалізовано-професійних 

компетенцій, можна заповнити повністю таблицю ОКХ, додаток А. 

ОКХ  Додаток А 

Таблиця 
Соціально-особистісні, інструментальні та загально-наукові та професійні 

компетенції 
 

Компетенція Шифр компетенції 
1 2 

Компетенції соціально-особистісні 

 

 

 

КСО 

КСО-1 

 

 

Компетенції загально-наукові 

 

- 

- 

КЗН 

КЗН-1 

 

 

Компетенції  інструментальні 

- 

- 

КІ 

КІ-1 

… 

… 

Компетенції загально-професійні 

- 

КЗП 

 

Компетенції спеціалізовано-професійні 

 
КСП 

 

Зверніть увагу. 
У таблиці використовується наскрізна нумерація для кожного розділу. 

Пропонуємо вам стандартні формулювання компетенцій КСО, КЗН, КІ 

(МОН України). КСО, КЗН, КІ – ключові, що необхідні для адаптації наявних 

знань до нових вимог і ситуацій у професійній діяльності та для отримання 

нових знань. Але є більш складні і деталізовані компетенції у варіантах різних 

вузів України.  

Зразок 
 

Компетенція Абревіатура 
компетенції 

Компетенції соціально-особистісні:  КСО 

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 
відносно інших людей і відносно природи (принципи 
біоетики); 

КСО 01 

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового 
способу життя; 

КСО 02 

- здатність учитися; КСО 03 

- здатність до критики й самокритики; КСО 04 

- креативність, здатність до системного мислення; КСО 05 
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- адаптивність і комунікабельність; КСО 06 

- наполегливість у досягненні мети; КСО 07 

- турбота про якість виконуваної роботи; КСО 08 

- толерантність; КСО 0 9 

- екологічна грамотність. КСО 10 

  

Загальнонаукові компетенції:  КЗН 

- базові уявлення про основи філософії, психології, 
педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості, схильності до етичних 
цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, 
розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 
соціальній діяльності; 

КЗН-1 

- базові знання фундаментальних розділів математики, в 
обсязі, необхідному для володіння математичним 
апаратом відповідної галузі знань, здатність 
використовувати математичні методи в обраній професії; 

КЗН-2 

- базові знання в галузі інформатики й сучасних 
інформаційних технологій; навички використання 
програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних 
мережах, уміння створювати бази даних і 
використовувати інтернет-ресурси; 

КЗН-3 

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 
необхідному для освоєння загальнопрофесійних 
дисциплін; 

КЗН-4 

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння 
загальнопрофесійних дисциплін. 

КЗН-5 

  

Інструментальні компетенції  КІ 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною 
мовою; 

КІ-1 

- знання іншої мови(мов); КІ-2 

- навички роботи з комп'ютером; КІ-3 

- навички управління інформацією; КІ-4 

- дослідницькі навички. КІ-5 
 

Зверніть увагу 
Ваші формулювання загально-професійних і спеціалізовано-професійних 

компетенцій будуть (після деяких корекцій) основою ще двох таблиць –  

ОКХ додаток Б, п. 2; 

ОКХ додаток В, п.1. 

Сумарно за кількістю компетенцій у КЗП і КСП  має бути приблизно стільки, 

скільки тем  ви прописали у «Робочій таблиці 1»  п.1. 
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ЕТАП 5. 

 
Функції  

Виробнича функція – сукупність професійних обов’язків, що виконує 

фахівець на основних посадах або виконання яких прогнозується у майбутньому 

Це важлива частина роботи. Увесь обсяг тематики вашої дисципліни 

потрібно диференціювати за виробничими функціями, вибудувати їх за 

значимістю та пронумерувати.  

Назви виробничих функцій стануть основою таблиці ОКХ, додаток Б.  

Усі теми змістових модулів у цій таблиці будуть «перетасовані» згідно з 

порядком слідування виробничих функцій, а не у порядку реального викладання 

(як у ОПП додаток В). Крім цього, сконструйовані шифри та їхня нумерація 

стане основною в усіх шифрах усіх необхідних таблиць. 

Розберемося, які існують функції.  

У кожної дисципліни їхній набір і ранг може бути різним (можна добавити 

свої функції і зробити ранжування за власною логікою). Познайомтеся з 

прикладами прописаних функцій. 

 
МОН (універсальний 

варіант) 
1. Дослідницька 
2. Проектувальна 
3. Організаційна 
4. Управлінська 
5. Технологічна 
6. Контрольна 
7. Прогностична 
8. Технічна 

КНПУ ДРАГОМАНОВА 
1. Освітня 
2. Соціально-виховна 
3. Розвивальна 
4. Організаційно-
комунікатив. 
5. Контрольно-оцінна 
6. Гностична 
7. Діагностична 

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
1. Соціально-діагностична 
2. Прогностична 
3. Соціально-
комунікативна 
4. Організаційно-
управлінська 
5. Правозахисна 
6. Превентивна 
7. Психотерапевтична 
8. Соціально-педагогічна 
9. Соціально-економічна 
10. Соціально-медична 
11. Контрольно-наглядова 
12. Рекламно-
пропагандистська 
13. Науково-дослідницька 
14. Освітня 

ПСИХОЛОГІЯ 
1. Гностична 
2. Діагностична 
3. Розвивальна 
4. Соціально-вихована 
5. Організаційна 
6. Комунікативна 
7. Прогностична 
 

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ 

ТА ВАЛЕОЛОГІЯ 
1. Гностично-дослідницька  
2. Компенсаторна 
3. Соціально-виховна 
4. Розвивальна 
5. Прогностично-
діагностична 
6. Профілактична 
7. Технологічна 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ 

ШКОЛИ 
1. Гностична 
2. Професійного 
самовдосконалення 
3. Розвивальна 
4. Соціально-виховна 
5. Організаційна 
6. Прогностична 
7. Аналітична 
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ФІЛОСОФІЯ 
1. Науково-теоретична 
(світоглядна) 
2.Соціально-культурна 
3. Науково-практична   
   (праксеологічна) 
4.Антропологічно- 
   аксіологічна 
5.Феноменологічна 

 

ФІЗИКА 
1. Проектувальна 
2. Математично-
аналітична 
3. Науково-виробнича 
4. Організаційна 
5. Управлінська 
6. Виконавська 
7. Технічна 

ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 
1. Організаційна  
2. Перетворювальна 
3. Освітня / Соціально–
педагогічна 
4. Соціально-
профілактична 
5. Соціально-
комунікативна 
6. Морально-гуманістична 
7. Прогностично-
діагностична 
8. Оздоровча 
9. Рекреаційна 
10. Організаційно-
управлінська  
11. Творча 

РЕДАГУВАННЯ 
1. Дослідницька 
2. Технологічна 
3. Проектна 
4. Технічна 
 

ІНОЗЕМНА МОВА 
1.Комунікативно-
навчальна 
2. Гностична 

 

ПРАВОЗНАВСТВО 
1. Науково-дослідна 
2. Аналітична 
3. Правотворча 
4. Психолого-педагогічна 
 

ІНТЕЛ. ВЛАСНІСТЬ 
1. Прогнозувальна 
2. Організаційна 
3. Виконавська 

ІНФОРМАТИКА 
1. Науково-дослідна  
2. Психолого-педагогічна  
3.  Технологічна 
 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА 

ОСВІТА 
1. Навчальна  
2. Виховна 
3. Розвивальна 
4. Науково-дослідна 
5. Навчально-методична 
6. Психолого-педагогічна 

ДОШКІЛЬНЕ 

ВИХОВАННЯ 
1. Охорона життя та 
здоров’я дитини 
2. Освітньо-виховна 
3. організаційно-
педагогічна 
4. Соціально-педагогічна 
5. Самовдосконалення 

ЕКОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ 
1. Навчальна 
2. Науково-дослідна 
3. Аналітична 

 

 

 

Аналіз виробничих функцій (МОН України) 
1. Дослідницька – функція спрямована на збір, обробку, аналіз і 

систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи. 
2. Проектувальна (проектувально-конструкторська) – функція 

спрямована на здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу 
систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для 



  

  

15 

втілення та використання об'єктів та процесів (конструювання є окремим 
процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу 
дії та конструкції об'єктів, розробки документації на їх виготовлення). 

3. Організаційна – функція спрямована на упорядкування структури й 
взаємодії складових елементів системи з метою підвищення ефективності 
використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна 
вважати планування – часове впорядкування виконання робіт, тобто 
обґрунтування їх послідовності, тривалості та строків виконання). 

4. Управлінська – функція спрямована на досягнення поставленої мети, 
забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки 
інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через 
зворотні зв'язки, до об'єкта управління – у вигляді директивних рішень). 

5. Технологічна – функція спрямована на втілення поставленої мети за 
відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) 
певної технології. 

6. Контрольна – функція спрямована на здійснення контролю в межах 
своєї професійної діяльності в обсязі посадових обов’язків. 

7. Прогностична –  функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати 
прогнозування в професійній діяльності. 

8. Технічна – функція спрямована на виконання технічних робіт в 
професійній діяльності. 

 

ЕТАП 6. 
 

Отже, можна завершити робочу таблицю. Тут ви прописуєте функцію біля 
кожного уміння або компетенції. 

Робоча таблиця3 
Теми модулів 

за логікою 
викладання 

знання зміст уміння 
компетенції 

загально-
професійні 

Виробнича 
функція 

1 2 3 4 5 

ХХХХХ 

YYY ZZZ 

КЗП FFFF 
YYY 

ZZZ 

ZZZ 

ХХХХХ YYY ZZZ КСП FFF 
 

Зверніть увагу 
У подальшому можливі чисельні зміни, виправлення, узгодження. Остаточний 

варіант «вимальовується» не одразу. Не нервуйте і йдіть далі. 
 

ЕТАП 7. 
 

Трансформуєте робочу таблицю у таку форму:    

Виробнича функція знання зміст уміння 
шифр 

компетенції 
1 2 3 4 

ХХХХХ YYY ZZZ КЗП 

Отже, якщо ви зробили усе описане у першому розділі, то ви вже готові до 
складної роботи. 



  

  

16 

РОЗДІЛ ІІ. 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ 
ДОДАТКІВ 

 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ЕТАП 8. 

 

Таблиця ОКХ додаток А у вас вже готова. 

Далі працюємо над ОКХ, додаток Б. 

 

ОКХ  

Додаток  Б 

Таблиця  

Зразок (фрагмент) 

Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції, 

якими повинні володіти випускники  Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

 

З
м

іс
т 

в
и

р
о
б

н
и

ч
о

ї 

ф
у
н

к
ц

ії
. 

 

Назва 

типової 

задачі 

діяльності 

Шифр 

типової 

задачі 

діяльності 

 

Зміст уміння 
Шифр 

уміння 

Шифр 

компетенції 

1 2 3 4 5 6 

1. Освітня Забезпечення 

реалізації 

мети і 

завдань 

здобуття 

учнями 

середньої 

освіти 

1.ПФ.Д.01 Забезпечувати 

творчий 

(різнобічний) 

розвиток 

особистості учнів 

та повноцінне 

оволодіння всіма 

складовими 

навчальної 

діяльності… 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.01 КЗП-1 

4. 

Організаційно-

комунікативна 

Формування 

мовленнєвої  

комунікації 

4.СВ.С.03 Конструктивно 

спілкуватися в 

різних середо-

вищах, вислов-

лювати та 

розуміти різні 

точки зору, 

виявляти 

симпатію, довіру 

до спів-

розмовника… 

4.СВ.С.03.ПП.Р.08 КЗП-15 
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З
м

іс
т 

в
и

р
о
б

н
и

ч
о

ї 

ф
у
н

к
ц

ії
. 

 

Назва 

типової 

задачі 

діяльності 

Шифр 

типової 

задачі 

діяльності 

 

Зміст уміння 
Шифр 

уміння 

Шифр 

компетенції 

6. Гностична Поєднання 

педагогічної 

теорії і 

практики 

6.ПФ.Е.01 Керуватися 

закономірностями 

розвитку 

особистості і 

виявляти їх 

прояви в 

педагогічному 

процесі.. 

6.ПФ.Е.01.ПР.Р.01 КЗП-18 

7. Діагностична Діагностика 

пізнавальних 

і спеціальних 

здібностей 

учнів 

7.ПФ.Д.01 Володіти 

методикою 

діагностики рівня 

навчально-

пізнавальних 

можливостей 

школярів … 

7.ПФ.Д.01.ЗР.Р.01 КЗП-21 

 

Зверніть увагу 
Тут є пункти, які вам вже відомі, ви їх опрацьовували у своїх «Робочих 

таблицях». У цій таблиці (ОКХ додаток Б) це п.1, п.4, п.6. 

Зміст п. 2. «Назва типової задачі діяльності» береться із ОКХ додаток А, 

п.1., але трохи переробляється. 

Шифр компетенції  п.6. – береться інформація з таблиці ОКХ додаток А 

(КЗП , КСП з відповідними нумераціями). 

 
Зверніть особливу увагу 
У п. 4. ми подали скорочений варіант змісту умінь, виділивши лише суть 

самого уміння. Таким чином ми показали алгоритм роботи. 

Проте, у нормативних документах вимагається подавати розширену версію 

змісту умінь. 

Це означає, що до змісту суті уміння потрібно дописувати умови реалізації 

умінь, необхідні теоретичні знання тощо. Тобто у повне формулювання ви маєте 

дописати інформацію з «Робочої таблиці» п.2 – знання, які так чи інакше 

виводять на уміння. 

Отже, подаємо кілька зразків п.4. на прикладі психолого-педагогічних 

дисциплін: 

* 

Враховуючи нові інформаційні технології,  методично правильно добирати 

та використовувати сучасні засоби навчання, виховання і розвитку, 

поєднувати їх з різними методичними прийомами; оптимальними методами 

навчання з метою реалізації визначених завдань розвитку учнів 
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* 

Відповідно до сформульованої мети виховання, змісту виховної діяльності 

загальноосвітньої школи, використовуючи різноманітні засоби різнобічного і 

гармонійного розвитку особистості, вміти здійснювати поточне та 

прогностичне планування виховної роботи в класі 

* 

На основі знань про психічні процеси і стани особистості в умовах 

нормального та анормального розвитку, користуючись методами психологічних 

досліджень, визначати рівень сформованості в учнів уваги, уяви, 

сприймання, пам’яті, мислення, чутливості, емоційно-вольових якостей з 

метою вибору оптимальних педагогічних засобів стимулювання інтелектуальної 

сфери особистості у процесі навчання на уроках та в позаурочній діяльності 

* 

Спираючись на теоретичну інформацію про базові та специфічні знання 

педагога шляхом розв′язування проблемних завдань під час практичних занять 

на основі операцій аналізу та синтезу вміти визначати комплекс необхідних 

професійних знань для конкретної ситуації педагогічної діяльності. 

* 

З метою поглиблення знань студентів під час семінарських занять за 

допомогою співставлення і аналізу даних, використовуючи першоджерела, 

вміти формувати основні уявлення про процес соціалізації 

* 

Використовуючи таблиці міжпредметної взаємодії та актуалізуючи опорні 

знання, під час самостійної роботи над темою з метою цілісного і 

різноаспектного сприйняття процесу соціалізації вміти розкривати зв′язок 

курсу «Соціалізація особистості» з іншими навчальними дисциплінами у 

системі педагогічної освіти 

* 

Враховуючи актуальні потреби суспільства, з метою ефективного 

розв’язування професійних завдань в умовах навчально-виховного закладу, 

вміти визначати місце психології в системі наук та соціальної практики 

* 

Враховуючи вимоги суспільства до професійної компетентності вчителя, 

ґрунтуючись на здобутих знаннях з фундаментальних, психолого-педагогічних 

дисциплін, уміти розробляти і реалізовувати програму самовдосконалення; 

створювати сприятливі умови для ефективного співробітництва вчителя й 

учня, вчителя й учнівського колективу; здійснювати саморефлексію 

результатів педагогічної діяльності 
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Стандартні формулювання  пункту «Зміст уміння»  

(для первинної орієнтації) 

…проводити аналіз… 

…визначати, планувати структуру... 

… науково аналізувати соціально 

значущі проблеми, процеси та факти 

…застосовувати базові психологічні 

знання… 

… здійснювати психологічне 

забезпечення навчально-виховного 

процесу… 

… давати визначення… 

… знати й характеризувати… 

… вміння розкрити сутність 

категорій «…» 

…знати структуру та типологічну 

характеристику… 

…орієнтуватися у напрямках і 

тенденціях… 

… організовувати… 

… розуміти й пояснювати… 

… розуміти й об’єктивно 

оцінювати… 

…адекватно оцінювати… 

…правильно оцінювати й 

застосовувати… 

…оцінювати інформаційну 

доцільність… 

…виявляти тенденції… 

… володіти… 

…користуватися… 

…дотримуватися норм… 

…обґрунтовувати… 

 

… виявляти та застосовувати… 

…здійснювати психологічне 

обґрунтування й вибір… 

…керувати групою… 

…аналізувати причини виникнення 

негативних явищ і вибирати заходи 

попередження й розв’язку 

проблем… 

…володіти навичками 

трансформації конфліктів… 

…робити висновки щодо 

доцільності використання… 

… технологічно грамотно 

проводити… 

…використовувати одержані знання 

в своїй професійній діяльності… 

…застосовувати у практичній 

роботі свої знання про… 

…застосовувати одержані знання до 

розв’язання свої професійних 

завдань… 

… володіти навичками співпраці… 

…приймати оптимальні рішення… 

…вміння знайти способи творчої 

самореалізації… 

…усвідомлювати… 

 

… володіти методами... 

…опанувати прийоми та методи… 

…обирати ефективні форми та 

методи… 

…оперувати одержаними даними… 

… складати звіти… 

… складати план… 

…використовувати… 

…розробляти… 

… підбирати… 

… забезпечувати… 

… виокремлювати… 

…охарактеризувати… 

…здійснювати заходи… 

… визначати… 

…виділяти… 

…розкривати… 

…з’ясовувати… 
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ЕТАП 9. 

 

Працюємо з п. 2. «Назва типової задачі діяльності» 

Це просто.  Тому що у нас є прописані компетенції (ОКХ додаток А, п.1. 

КЗП, КСП), змінюються лише формулювання. Подивіться логіку 

«трансформації».     

  

Додаток А - ключові компетенції Додаток  Б – задачі діяльності 

- здатність реалізувати мету і 

завдання…    

Забезпечення реалізації мети і 

завдань … 

- спроможність планувати…   Планування … 

- готовність організовувати… Організація… 

 
ЕТАП 10. 

 

Тепер маєте узгодити кілька позицій за змістом: 

пункт 2. «Назва типової задачі діяльності»   (те що раніше звучало як 

компетенція) і п. 4. «Зміст уміння».  

пункт 2., пункт 4. і п.6. «Шифр уміння». 

 

ЕТАП 11. 

 

Приступаємо до «шифрувальної діяльності». 

З
м

іс
т 

в
и

р
о

б
н

и
ч

о
ї 

ф
у

н
к
ц

ії
. 

Назва 

типової задачі 

діяльності 

Шифр 

типової 

задачі 

діяльності 

Зміст уміння 
Шифр 

уміння 

Шифр 

компет

енції 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Освітня 

Забезпечення 

реалізації мети і 

завдань здобуття 

учнями середньої 

освіти 

1. ПФ. 

Д.01 

 

 

 

1. ПФ. 

Д.02 

Забезпечувати 

творчий 

розвиток  

1. ПФ. 

Д.01.ПР.О.01 

КЗП-1 

 

 

 

  

 

2. 

Діагнос-

тична 

 

 

   КЗП-2 

 

Зверніть увагу 
Необхідно уважно нумерувати усі шифри (це дві останні цифри у кожному 

шифрі). 
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«Зміст виробничої функції» п.1. нумерується наскрізно. Після кожної 

функції підводьте горизонтальну лінію (можна подвійну, як у прикладі). 

Зміна номера у пункті 1. «Зміст виробничої функції» автоматично змінює 

номер п.6. «Шифр компетенції», тому що ці позиції «зав’язані» одна на одну. 

Перша цифра у  п. 3. «Шифр типової задачі діяльності» - це номер 

виробничої функції. Він зберігається першим у всіх шифрах. 

Номер у п.3 «Шифр типової задачі діяльності»  (останні дві цифри) є 

наскрізним для даної функції. 

Номер у п.3 «Шифр уміння»  (останні дві цифри) є наскрізним для даної 

компетенції. 

 

ЕТАП 12. 

 

Шифруємо п.3 «Шифр типової задачі діяльності» 

 

1. ПФ. Д. 01 

1. – це номер виробничої функції. 

01 – номер типової задачі, наскрізний для даної функції. 

 

ПФ. СВ.  СП –  характеристики 

типової задачі діяльності 

 

ПФ.  – професійна. 

СВ.  – соціально-виробнича. 

СП.  – соціально-побутова. 

 

С. Д.  Е  – клас задач 

діяльності 

 

С. – стереотипна 

Д. – діагностична 

Е. - евристична 

 

 

Деталізація змісту шифровок типової задачі діяльності 

(за нормативними документами) 

 

Типова задача діяльності – узагальнена задача діяльності, що є 

характерною для більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить 

конкретних даних, а, отже, не має конкретного рішення (можуть бути визначені 

тільки шляхи вирішення). 

Шифри типових задач діяльності формуються таким чином. Спочатку 

вказується номер виробничої функції (за переліком, що наданий вище). Потім 

через крапку літерами зазначається вид задачі: ПФ – професійна, СВ – 

соціально-виробнича, СП – соціально-побутова.  

Далі, через крапку, літерою вказується клас, до якого вона належить: С – 

стереотипна, Д – діагностична, Е – евристична. Потім через крапку вказується її 

наскрізний для даної виробничої функції порядковий номер.  

Наприклад, стереотипні та діагностичні соціально-виробничі задачі, що 

притаманні технологічній виробничій функції – 5.СВ.С.01, 5.СВ.С.02, 5.СВ.Д.03 
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тощо; евристичні професійні задачі, що притаманні проектувальній виробничій 

функції – 2.ПФ.Е.04, 2.ПФ.Е.05, 2.ПФ.Д.06 тощо. 

 

ПФ. – професійні задачі – задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані 

на виконання завдання (завдань), яке (які) поставлено (і) перед фахівцем як 

професіоналом; 

СВ. – соціально-виробничі задачі – задачі діяльності, що пов’язані з 

діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі 

(наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування, тощо). 

Для деяких напрямів підготовки на професійну та соціально-виробничу 

діяльність значний вплив має соціально-побутова діяльність фахівця.  

СП. – соціально-побутові задачі – задачі діяльності, що виникають у 

повсякденному житті і пов’язані з домашнім господарством, відпочинком, 

родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть 

впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих 

задач.  

Клас задачі діяльності – ознака рівня складності задач діяльності, які 

вирішуються фахівцем. Всі задачі діяльності розподіляються на три класи : 

– стереотипні задачі діяльності – передбачають діяльність відповідно до 

заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, 

раніше відібраних складних операцій, і потребує використання значних масивів 

оперативної та раніше засвоєної інформації. Це рівень використання – уміння 

використовувати налагоджену систему (об’єкт діяльності) під час виконання 

конкретних задач діяльності, та знання призначення об’єкта і його основних 

(характерних) властивостей. Задачі, що належать до класу стереотипних задач 

діяльності, характеризуються «жорсткими» структурами праці фахівця. 

– діагностичні задачі діяльності – передбачають діяльність відповідно до 

заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення 

по застосуванню відповідних операцій, і потребує використання значних масивів 

оперативної та раніше засвоєної інформації. Це уміння проводити дослідження 

систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння 

вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати 

задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів оцінки 

ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач діяльності. 

Діагностичні задачі діяльності передбачають вільний вибір фахівцем типових 

складових структури праці, що повинні відповідати визначеним їм особливостям 

виробничої або соціальної ситуації. 

– евристичні задачі діяльності – передбачають діяльність за складним 

алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень і потребує 

використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. 

Задачам, що належать до класу евристичних задач діяльності, частково властиві 

ознаки задач, пов'язаних із науковою творчістю.  
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ЕТАП 13.  

 
Шифруємо п.5 «Шифр уміння». Він складається із шифру типової задачі п.3. 

цієї ж таблиці  (1.ПФ.Д.01) плюс шифр уміння. 
 

1. ПФ. Д.01. ПР.О.01 
1. – це номер виробничої функції.  
01 – номер уміння, наскрізний для даної компетенції. 
 

Шифр уміння 

ПР.О.01 
     

ПП, ПР, ЗП, ЗР – види уміння 

 
ПП – предметно-практичні 
ПР – предметно-розумові 
ЗП – знаково-практичні 
ЗР – знаково-розумові 
 

О, Р, Н –  рівні сформованості уміння 
 
О – здатність виконувати дію, 
спираючись на матеріальні носії 
інформації щодо неї (орієнтування) 
Р – здатність виконувати дію, 
спираючись на постійний розумовий 
контроль без допомоги матеріальних 
носіїв інформації, (розуміння) 
Н – здатність виконувати дію 
автоматично, на рівні навички; 
(навичка) 

      

Деталізація шифровання умінь 
(за нормативними документами) 

 

Уміння – це здатність виконувати певні дії на основі відповідних знань. 
ПП – предметно-практичні – це  уміння виконувати дії щодо переміщення 

об‘єктів у просторі, зміну його форми тощо. Головну роль у регулюванні 
предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають 
просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування 
робочими рухами відповідно до властивостей об‘єкта та завдань діяльності. 

Приклади 
Розрізняти різні психічні явища і факти; 
Використовувати механізми психічного відображення, проектування 

майбутнього та опредметнення психічних утворень у своїй практичній 
діяльності 

Уміння здійснювати первинну обробку сировини, керувати обладнанням. 
ПР – предметно-розумові – це вміння щодо виконанню операцій з 

розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявність розвиненої системи 
уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, уміння робити аналіз, 
класифікацію, узагальнення, порівняння).  

Приклади 
Уміння розрахувати норми витрат сировини за даною формулою. 
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ЗП – знаково-практичні - це уміння щодо виконання операцій зі знаками та 
знаковими системами. Прикладами цих дій є вміння писати, визначати курс по 
карті, одержувати інформацію про пристрій по схемах. 

Приклади 
Складання і читання креслень, інструкцій, операційних карт 
ЗР – знаково-розумові – це вміння виконувати операції зі знаками і 

знаковими системами. Наприклад, до них відносяться дії, які необхідні для 
виконання логічних і розрахункових операцій. Ці дії необхідні для виконання 
логічних та розрахункових операцій, для вирішення завдань в узагальненому 
вигляді. 

Приклади 
За  зовнішніми  ознаками  оцінювати  внутрішній  стан  людини та ін.    
Уміння робити розрахунки, описувати технологічні процеси, конструкції 

механізмів, приймати рішення про зміну і коректування режимів технічних 
процесів 

Примітки 
Необхідно, щоб у назві кожної типової задачі діяльності були обов’язково 

відображені узагальнені процедура та продукт діяльності фахівця. При 
формулюванні назв типових задач діяльності (а, згодом, і визначень змісту умінь 
та назв змістових модулів) потрібно використовувати професійну термінологію, 
яка притаманна певній професійній сфері і надана у відповідних стандартах 
професійної термінології.   

 

Приклади  
зв’язку шифру уміння і формулювання умінь (п.5 і п.4) 

ОКХ  додаток Б  
 

п. 5.  
Шифр 
уміння 

п.4. Зміст уміння 
(лише фрагменти ключових формулювань) 

ПФ.С.ПР.Р 

 

…пропагувати і пояснювати сутність ідей.. 
… підвищення професійного рівня… 

ПФ.Д.ПР.О 
 

…забезпечення реалізації мети і завдань, оволодіння 
навчальною діяльністю… 

ПФ.Д.ЗР.Р 
 

… професійна самооцінка вчителем своєї особистості.. 
… діагностика пізнавальних і спеціальних здібностей учнів.. 
… діагностика вихованості учнів… 

ПФ.Е.ПП.О …складати календарно-тематичний план вивчення 
навчального предмета.. 
… оптимально добирати комплекс навчально-методичного 
забезпечення уроків… 

ПФ.Е.ПП.Р …практично визначати та науково-методично 
обгрунтовувати тип уроку, моделювати нестандартні уроки 
… використовувати виховний потенціал навчальних 
предметів… 

ПФ.Е.ПР.О …уміти складати оптимальний план викладу змісту теми… 
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… проектувати, конструювати освітнє середовище…, 
розробляти заходи.. 

ПФ.Е.ПР.Р …вміти планувати виховну роботу… 
…поєднувати педагогічну теорію і практику… 
…стимулювати розвиток загальних і спеціальних 
здібностей… 
…створення умов для саморозвитку, самовираження, 
самореалізації… 
… організація власної педагогічної діяльності… 

ПФ.Е.ЗР.Р … планування навчальної діяльності учнів, організовувати 
освітній процес… 
…методично правильно добирати та використовувати 
сучасні засоби навчання… 

СВ.С.ПП.О … ведення власної документації… 

СВ.С.ПП.Р … здійснення виховання як особистісно-соціального явища.. 
… визначати тип уроку… 
…інноваційні технології… 
…здійснення ефективної педагогічної взаємодії з батьками і 
громадськістю… 
… організація роботи учнів… 
… формування мовленнєвої комунікації… 

СВ.С.ПР.Р … уміти здійснювати освітній процес із застосуванням 
інноваційних технологій, форм і методів співробітництва 
вчителя і учнів… 

СВ.Д.ПП.Р … контроль навчальних досягнень учнів… 

СВ.Е.ПР.Р …організація навчально-пізнавальної діяльності учнів: 
визначати форми і методи співробітництва, застосовувати 
індивідуальні, групові і фронтальні форми роботи, 
міжпредметні зв’язки… 
… оптимізувати обсяг домашнього завдання, забезпечити 
єдність навчального матеріалу… 
… уміти організовувати практичну діяльність учнів… 
… виховання особистості в колективі… 
… співпраця з дитячими молодіжними організаціями… 

СВ.Е.ЗР.Р … організація навчально-пізнавальної діяльності учнів… 

 
ЕТАП 14. 

 
Працюємо із таблицею ОКХ, додаток В. 

 
Деталізація змісту  соціально-особистісних компетенцій 

(за нормативними документами) 
 

Якщо таблиця Додатка Б є формалізованим описом (моделлю) професійної 
діяльності фахівця, таблиця Додатка В є формалізованим описом (моделлю) 
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особистості, готової до вирішення складних проблем та завдань сьогодення та 
прогнозованого майбутнього на певному рівні, якого вимагає вища освіта. 

Особливу увагу слід приділяти компетенціям, що забезпечують 
спроможність фахівця до рефлексії власних дій, аналізу та відбору 
інформації, синтезу знань і умінь для досягнення мети діяльності. Такі 
компетенції мають бути сформовані у випускника ВНЗ під час засвоєння, в 
основному, фундаментальної частини змісту навчання - знань щодо об'єктивних 
законів гармонійного розвитку природи й людства, методологій діяльності, 
засобів та стратегій досягнення мети діяльності тощо. Ці компетенції у межах 
морального та екологічного імперативів, із пріоритетом принципів сталого 
розвитку суспільства, повинні забезпечувати спроможність особи отримувати, 
обробляти та усвідомлювати інформацію, що необхідна для здійснення 
соціальної діяльності (у тому числі фахової), визначати технологію формування 
індивідуальної діяльності та забезпечувати її безпечність і ефективність. 

У визначенні змісту кожного уміння та відповідно компетенції необхідно 
обов'язково віддзеркалювати усі компоненти структури діяльності фахівця.  

Види та зміст умінь обумовлюють зміст навчання у вигляді змістових 
модулів освітньо-професійних програм підготовки фахівців 

Шифр уміння складається із шифру компетенції (наприклад, КЗП. 10) + 
шифр уміння без 

шифру типової задачі (Див. ОКХ додаток Б, п.6) ЗР.О + наскрізний номер. 
Пропонуємо таблицю у готовому вигляді як приклад, але творчість не 

забороняється.  
 

ОКХ Додаток В 

Таблиця 

Соціально-особистісні компетенції випускників вищого навчального 

закладу, що вимагається, та система умінь, що їх відображає 
 

Соціально-особистісна 

компетенція, щодо 

вирішення проблем та 

задач соціальної 

діяльності, 

інструментальних та 

загально – наукових задач 

Шифр 

компетенції 
Зміст уміння Шифр уміння 

1 2 3 4 

Базові уявлення про 

основи філософії, 

психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до естетичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, 

КЗН.01 

 

Уміння аналізувати й 

оцінювати явище 

політичного розвитку 

українського суспільства 

в контексті світової 

історії, застосовувати 

здобуті знання для 

прогнозування суспільних 

процесів. 

 

КЗН.01.ПР.Р.01 
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розуміння причинно – 

наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й 

уміння їх 

використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності. 

 

 

 

Уміння аналізувати 

складні явища 

суспільного життя, 

пов’язувати загально 

філософські проблеми з 

вирішенням завдань 

економічної теорії і 

практики. 

КЗН.01.ПР.Р.02 

Уміння використовувати 

економічні закони у 

процесі господарської 

діяльності. 

КЗН.01.ПР.О.03 

Уміння користуватися 

нормативно-правовими 

актами. 

КЗН.01.ПР.О.04 

Володіння основними 

термінами та поняттями 

культурології та 

соціології на рівні 

відтворення, тлумачення 

й використання в 

повсякденному житті. 

КЗН.01.ПР.О.05 

Базові знання 

фундаментальних розділів 

математики, в обсязі, 

необхідному для 

володіння математичним 

апаратом відповідної 

галузі знань, здатність 

використовувати 

математичні методи в 

обраній професії 

КЗН.02  

 

Уміння застосовувати 

математичні знання у 

процесі розв’язання 

професійних задач, 

побудови математичних 

моделей. 

 

 

 

КЗН.02.ЗП.О.01 

Базові знання в галузі 

інформатики й сучасних 

інформаційних 

технологій; уміння 

працювати в  Internet 

КЗН.03 

 

Уміння застосовувати 

знання в галузі 

інформатики й сучасних 

інформаційних технологій 

та Internet 

КЗН.03.ПП.О.01 

 

 

Базові знання 

фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для 

освоєння 

загальнопрофесійних 

дисциплін. 

 

 

 

КЗН.04 

 

Уміння застосовувати 

спеціальні знання з фізики 

(електрики) при 

розв’язанні професійних 

задач. 

КЗН.04.ЗР.О.01 

Уміння застосовувати 

спеціальні знання з хімії 

при розв’язанні 

професійних задач. 

 

КЗН.04.ЗР.О.02 
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Уміння використовувати 

креслення на різних 

стадіях проектування 

програмного 

забезпечення. 

КЗН.04.ЗР.О.03 

Уміння орієнтуватись у 

схемах алгоритмів, 

програм, даних і систем. 

КЗН.04.ЗР.О.04 

Здатність до письмової й 

усної комунікації рідною 

мовою. 

КІ.01 

Уміння правильно 

використовувати мовні 

засоби залежно від сфери 

й мети спілкування, 

складати ділові папери. 

КІ.01.ЗП.Р.01 

Знання іншої мови(мов). 

 

 

 

 

 

КІ.02 

Практичне володіння 

іноземною мовою в обсязі 

тематики, зумовленої 

професійними потребами; 

користування усним 

мовленням у межах 

побутової, суспільно – 

політичної та фахової 

тематики; уміння 

перекладати з іноземної 

мови на рідну текстів  

загальноекономічного 

характеру. 

КІ.02.ЗП.Р.01 

Дослідницькі навички. 

КІ.03 

Уміння застосовувати 

дослідницькі навички в 

спеціалізованих 

дисциплінах 

КІ.03.ЗП.Р.01 

Здатність застосовувати 

професійно- профільовані 

знання в галузі 

загальноосвітніх 

дисциплін у процесі 

розв’язання професійних 

задач, побудови 

математичних моделей; 

КСП.01 

Уміння застосовувати 

професійно- профільовані 

знання в галузі 

загальноосвітніх 

дисциплін у процесі 

розв’язання професійних 

задач, побудови 

математичних моделей; 

КСП.01.ПП.О.01 

Здатність 

використовувати 

професійно профільовані 

знання й уміння в галузі 

практичного 

використання 

комп’ютерних технологій; 

КСП.02 

Уміння використовувати 

професійно профільовані 

знання й уміння в галузі 

практичного 

використання 

комп’ютерних технологій; 

КСП.02.ПП.О.01 

Здатність 

використовувати інтернет 
КСП.03 

Уміння використовувати 

інтернет – ресурси для 
КСП.03.ПП.О.01 
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– ресурси для рішення 

експериментальних і 

практичних завдань у 

галузі професійної 

діяльності;  

рішення 

експериментальних і 

практичних завдань у 

галузі професійної 

діяльності; 

Розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки 

відносно інших людей і 

відносно природи 

(принципи біоетики); 

КСО.01 

Уміння розуміти  та 

сприймати етичні норми 

поведінки відносно інших 

людей і відносно природи 

(принципи біоетики); 

КСО.01.ПР.Р.01 

Розуміння необхідності та 

дотримання норм 

здорового способу життя. 

КСО.02 

Уміння підтримувати та 

розвивати фізичне та 

моральне здоров’я, 

захищати особисте життя 

в умовах впливу 

негативних факторів 

зовнішнього середовища. 

КСО.02.ПР.Р.01 

Здатність учитися; 

КСО.03 

Уміння сприймати та 

розуміти надану   

інформацію у повному 

обсягу 

КСО.03.ПР.Р.01 

Здатність до критики й 

самокритики; 
КСО.04 

Уміння використовувати 

критику та самокритику 
КСО.04.ПР.Р.01 

Креативність, здатність до 

системного мислення; 

КСО.05 

Уміння застосовувати 

творчі здібності , які 

характерисують 

готовність до створення 

принципо нових ідей , що 

відрізняються від 

традиційних ;системно 

мислити; 

КСО.05.ПР.Р.01 

Адаптивність і 

комунікабельність; 
КСО.06 

Уміння встановлювати  

зв’язки між людьми 
КСО.06.ПР.Р.01 

Наполегливість у 

досягненні мети; КСО.07 

Уміння наполеглево 

досягати поставленої 

мети. 

КСО.07.ПР.Р.01 

Турбота про якість 

виконуваної роботи; КСО.08 

Уміння відповідально 

ставитись  до виконуваної 

роботи 

КСО.08.ПР.Р.01 

Толерантність; 

КСО.09 

Уміння прихильно 

признавати поведінку та 

думки інших людей 

КСО.09.ПР.Р.01 

Екологічна грамотність. КСО.10 

Уміння використовувати 

адміністративні, правові, 

економічні та виховні 

важелі впливу на природо 

користувачів. 

КСО.10.ПР.Р.01 
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Розуміння необхідності та 

дотримання правил і 

вимог охорони праці та 

виробничої санітарії 

КСО.11 

Уміння вживати заходи 

щодо захисту життя 

людини 
КСО.11.ПР.О.01 

Розуміння необхідності та 

дотримання правил 

безпеки життєдіяльності 

КСО.12 

Уміння визначати 

негативні фактори в житті 

людини природного, 

техногенного, соціально-

політичного і воєнного 

характеру та вживати 

заходи щодо 

індивідуального та 

колективного захисту 

людини від них 

КСО.12.ПР.О.01 

 

Зверніть увагу 
Усі  конкретні шифри мають співвідноситися у різних Додатках (ОКХ).  

ОКХ  додаток А, п.2. = ОКХ додаток В, п.2.  

ОКХ додаток А, п.2. = ОКХ додаток Б, п.6.  

ОКХ додаток Б, п.5. = ОПП додаток Б, п.2.  

ОПП додаток Б, п.4.= ОПП додаток В, п.6.  
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РОЗДІЛ ІІІ.  

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ 
ДОДАТКІВ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

ЕТАП 15. 

 

ОПП  Додаток Б 

Цю таблицю можна сконструювати із вже наявних даних. 

Зверніть увагу 
Пункт 3. «Назва змістового модуля» формулюється так само, як назва 

модулів і тем програми навчальної дисципліни або практики. У «робочій 

таблиці» це п.1. 

Під час оформлення Додатків Б і В необхідно,  щоб структури таблиць 

збігалися із шифрами, що використані в ОКХ. 

Шифр уміння п.2 - нумерується наскрізними цифрами (останні дів цифри) 

ОКХ додаток Б, п.5 (шифр). = ОПП додаток Б, п.2. (шифр) 

ОКХ додаток Б, п.4 (зміст уміння) = ОПП додаток Б, п.1. (Зміст уміння, що 

забезпечується) –  абсолютний повтор  

ОПП додаток Б, п.4. = ОПП додаток В, п.6.  

ОПП додаток Б, п.3. = ОПП додаток В, п.5.  

 

ОПП Додаток Б 

Система змістових модулів 

Зразок (фрагмент) 

 

Зміст уміння, що 

забезпечується 

Шифр 

уміння 

Назва змістового 

модуля 

Шифр 

змістового 

модуля 
1 2 3 4 

З метою повноцінного 

забезпечення 

інваріантної і 

варіативної складових 

змісту середньої освіти 

згідно з нормативно-

правовими актами і 

документами, 

спираючись на знання 

про наукові основи 

управління навчально-

пізнавальною 

діяльністю, здійснювати 

навчально-виховний 

1.ПФ.Д.01.ПР.О.

02 

Психологія учіння 

 

ПП.01.03.03 

Психологія навчання ПП.01.03.04 

Психологія 

спілкування  

та міжособистісної 

взаємодії у групах 

 

ПП.01.04.02 
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процес у різних типах 

шкіл, забезпечувати 

формування в учнів 

повноцінних знань, 

умінь, навичок, досвіду 

творчої і самостійної 

діяльності, мовленнєвої 

культури, пізнавальних 

інтересів, культури 

спілкування і співпраці 

в різних видах 

діяльності, 

самовираження у 

творчих видах завдань 

 

З метою оптимального 

забезпечення суб’єкт-

суб’єктної взаємодії з 

учнями, батьками, 

педагогічним 

колективом у вирішенні 

основних освітніх 

завдань школи, 

ґрунтуючись на знаннях 

про основні 

функціональні обов’язки 

вчителя середньої 

школи та способи їх 

реалізації в урочній, 

позаурочній та 

позашкільній діяльності, 

враховуючи 

закономірності творчої 

діяльності і процесу 

формування творчої 

особистості, 

здійснювати різні види 

педагогічної діяльності 

на основі принципів 

наукової організації 

праці, впроваджувати у 

практику роботи школи 

досягнення психолого-

педагогічної та 

методичної науки, 

передовий досвід 

учителів 

1.ПФ.Д.01. 

ПР.О.03 

 

Психологія 

педагогічної 

діяльності і 

особистості вчителя 

Психологія 

спілкування та 

міжособистісної 

взаємодії у групах 

ПП.01.03.06 

ПП.01.04.02 
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РОЗДІЛ ІV.  

НОРМАТИВНО- МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ  
РОЗРОБКИ ДОДАТКІВ  СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

 

Засоби діагностики якості вищої освіти (ОПП) є документом, в якому 

встановлюються вимоги до стандартизованих методик, призначених для 

кількісного і якісного оцінювання ступеня досягнення тими, хто навчається, 

мети (змісту) вищої освіти. 

У Законі України «Про вищу освіту» розділ V присвячений забезпеченню 

якості вищої освіти. Познайомимося з фрагментом цього документа.  

 

 

 

РОЗДІЛ V  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти 

1. Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із: 

1) системи забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості); 

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів та якості вищої освіти; 

3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

2. Система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 
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6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

його поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 

системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

3. Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів та якості вищої освіти передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

1) забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості 

вищої освіти; 

2) забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього 

забезпечення якості; 

3) забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень 

відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти; 

4) налагодження доступного і зрозумілого звітування; 

5) проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення якості 

та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями; 

6) інших процедур і заходів. 

Пропонуємо вам орієнтовні зразки таблиць засобів діагностики з 

поясненнями, а також інструктивно-методичні матеріали  класифікації тестових 

завдань, форми, структури, правил оформлення та оцінювання тестових завдань 

різних типів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД ЇХНІХ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК 

 

Класифікацію педагогічних тестів 

можна зробити за певними 

показниками. 

За сферою застосування. 

Психологічні тести 
(психодіагностика) – мають на меті 

вивчення особистості (здібностей, 

інтелекту, емоційно-вольової сфери, 

динамічних властивостей тощо). 

Педагогічний (дидактичний) 

тест – система взаємопов’язаних 

предметним змістом паралельних 

завдань специфічної форми, що дає 

можливість якісно й ефективно 

виміряти рівень і структуру засвоєння 

учбового матеріалу (знань), 

сформованість навичок і вмінь, якими 

опанував тестований. 

Педагогічні тести дозволяють 

також зробити якісний аналіз 

ефективності навчальних програм, 

підручників і методів навчання. 

Педагогічний тест розглядається 

вченими як єдність методу та 

результатів, отриманих за допомогою 

певного методу. 

Педагогічне тестування – 

сукупність організаційних і 

методичних заходів, що об'єднані 

спільною метою з педагогічним 

тестом і призначені для підготовки й 

здійснення формалізованих процедур 

проведення тесту, опрацювання 

відповідей і надання його результатів  

За місцем педагогічного 

тестування у навчальному процесі 

відповідно до мети виокремлюють 

такі види: 

– тести для початкового 

(базового) контролю (тести на 

готовність). Тести для початкового 

контролю є інструментом оцінювання, 

який перевіряє наявність знань і 

навичок у тестованих перед початком 

вивчення предмета на початку 

навчального року (навчального 

курсу), що є передумовою успішного 

навчання; 

– тести для поточного 

(тематичного, проміжного) контролю 

здійсню-ються систематично у 

процесі навчання на лекційних або 

практичних заняттях з метою 

отримання викладачем інформації про 

успішність або неуспішність 

засвоєння студентами матеріалу, 

формування у них професійних 

навичок і вмінь. Поточний контроль є 

тематичним, оскільки здійснюється по 

завершенні роботи над конкретною 

темою змістового модуля. Поточний 

контроль дає можливість викладачу 

визначити доціль-ність застосування 

тих чи інших методів і прийомів 

навчання; своєчасно скоригувати 

навчальну діяльність студентів та 

свою діяльність щодо забезпечення 

навчального процесу; 

– тести для етапного 

(рубіжного) контролю. У цих тестах 

домінує оціночна функція контролю, 

оскільки тестування проводиться 

після закінчення роботи над розділом, 

тематичним циклом чи модулем в 

кінці семестру (залік); 

– тести для підсумкового 

контролю знань запроваджуються 

після проходження всього курсу; 

– відстрочене тестування 

проводиться через певний час після 

вивчення курсу (від 3 місяців до року 

і більше); 
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– контроль у вигляді 

самоконтролю (самоаналізу), коли 

відповідні кафедри, деканати 

запроваджують тестування з метою 

виявлення та усунення проблем 

організації навчального процесу;  

– незалежний контроль 

(проведення ректорських контрольних 

робіт, інспекторських перевірок). 

За особливостями моделей 

оцінювання (інтерпретації 

результатів за подібністю з нормами 

або критеріями) виділяють такі 

різновиди тестів досягнення: 

– критеріально зорієнтовані 

тести досягнень (модель порівняння) 

призначені для оцінювання рівня 

індивідуальних досягнень студента 

відносно певного критерію (еталону 

рівня оволодіння конкретними 

знаннями, уміннями, навичками, які 

необхідні для успішного виконання 

завдання). У цій моделі здійснюється 

констатація наявності або відсутності 

визначеного компонента в загальній 

структурі оцінюваної дії. Результати 

тестування порівнюють із певним 

критерієм рівня підготовленості 

тестованого, який визначають до 

початку тестування. Цей тип тестів 

використовуються переважно для 

атестації студентів. Індивідуальні 

результати конкретного студента не 

порівнюються з результатами інших;  

– нормативно зорієнтовані 

тести досягнень (модель оцінювання) 

як інструмент оцінювання дозволяє 

зіставити відносну якість досягнень 

окремого студента, його 

індивідуального результату з 

досягненнями усієї сукупності 

тестованих. Відбувається орієнтація 

на середньо-групову статистичну 

тестову норму (процент правильного 

виконаних завдань має становити не 

менш як 50%), визначення рейтингу, 

рангу студента в обмежуваній групі;  

– процесуальні тести – студентам 

надається можливість продемон-

струвати когнітивні здібності, що 

оцінюються на практиці у природній 

ситуації. Використовуються для 

вивчення поведінки, яку легко 

оцінити: оцінка розвитку, публічний 

екзамен, портфоліо;  

– модель розвитку, коли 

результати конкретного студента 

оцінюють шляхом аналізу рівня його 

розвитку в проміжку між двома 

точками в часі щодо обсягу його бази 

знань або ступенем опанування 

певним умінням.  

За цілями тестування 

виокремлюють такі види: 

– навчальне тестування: 

інструмент оцінювання, який 

передбачає використання системи 

спеціально підібраних педагогічних 

завдань для самонавчання, 

оперативного контролю і 

самоконтролю засвоєння студентами 

вивченого матеріалу. Навчальне 

тестування застосовується з 

дидактичною метою навчання, 

збільшення усвідомленості та 

мотивації процесу засвоєння 

матеріалу. Засвоєння матеріалу під 

час виконання завдань у тестовій 

формі спонукає студента до рефлексії, 

саморозвитку, допомагає оцінити й 

скорегувати подальший процес 

оволодіння знаннями, здійснити 

самокорекцію результатів навчання. 

Тести можуть виступати в якості 

своєрідних алгоритмів самостійного 

опрацювання теми чи розділу, бути 
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дидактичною основою навчаючих 

комп'ютерних програм, 

інтерактивною складовою 

електронних підручників;  

– контрольне з елементами 

навчання тестування застосовується з 

дидактичною метою, передбачає 

детальне групове або індивідуальне 

обговорення результатів тестування з 

метою збільшення усвідомленості та 

мотивації процесу засвоєння 

матеріалу студентами; 

– виключно контрольні підсумкові 

тести мають на меті перевірку рівня 

засвоєння знань, умінь, навичок 

(екзаменаційні); 

– ситуаційні тести є набором 

тестових завдань специфічної форми, 

призначених для розв’язання 

проблемних ситуацій, адекватних 

майбутній професійній діяльності 

студентів. 

За моделлю педагогічного 

тестування  

1. Класична модель. Є п завдань з 

певного предмета, розділу чи теми або 

з кількох предметів. З усієї множини 

завдань вибирають і пропонують 

тестованому к завдань (к  <  n), він 

позначає правильні, на його думку, 

відповіді. Результатом тестування є 

процент правильних відповідей без 

урахування складності завдань. 

2. Класична модель з урахуванням 

складності завдань. Є п завдань, 

кожне з яких має певний рівень 

складності. З усієї множини завдань 

випадковим методом вибирають к  

завдань (к  <  п) ,  які пропонують 

тестованому. Результат відповідей на 

кожне завдання позначають 

“правильно” або “неправильно”. 

Підсумовуючи результати тестування, 

ураховують складність запитань, на 

які тестований відповів правильно. 

Чим складніше завдання, тим вищим 

буде результат тестування. Складність 

не враховують для завдань, які 

виконано неправильно.  

3. Модель із зростанням 

складності. Є п завдань, кожне має 

певний рівень складності. Усі 

завдання розподілено між т рівнями 

складності. У тесті мають бути 

завдання всіх рівнів складності. З усієї 

сукупності випадковим методом 

вибирають к завдань (к < п) й 

упорядковують їх за зростанням рівня 

складності. Кількість завдань кожної 

групи складності має бути однаковим 

або підпорядковане нормальному 

закону. Результат тестування 

визначають аналогічно до моделі 2.  

4. Модель із розподілом завдань за 

рівнем засвоєння навчального 

матеріалу.  

5. Модель з урахуванням часу 

виконання завдання.  

6. Модель з обмеженням часу на 

виконання тесту.  

7. Адаптивна модель. Ця модель 

спирається на класичну модель з 

урахуванням складності завдань. Вид 

комп'ютерного тестування, при якому 

тестові завдання з певними 

характеристиками послідовно 

зображуються на екрані комп'ютера, а 

рівень підготовки тестованого, із 

зростаючою точністю оцінюється 

відразу ж після комп'ютерної 

відповіді. Кожне наступне завдання в 

адаптивному тестуванні залежить від 

попередніх відповідей: кожне 

наступне завдання буде складнішим, 

якщо попереднє завдання тестований 

виконав правильно. Якщо ж у 
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попередньому завданні була 

допущена помилка, наступне завдання 

комп'ютерна програма запропонує 

легше.  

8. Модель тестування за 

сценарієм. Викладач перед 

проведенням тестування формує його 

сценарій, у якому враховує: кількість 

завдань із кожної теми, які мають 

бути в тесті; кількість завдань 

кожного рівня складності, які мають 

бути в тесті; кількість завдань кожної 

форми, які мають бути в тесті; час 

виконання тесту; інші параметри 

тесту на розсуд викладача. 

9. Модель, що ґрунтується на 

нечіткій математиці. Ця модель 

тестування є продовженням будь-якої 

з описаних вище моделей, але в ній 

замість чітких характеристик тестових 

завдань і відповідей використовують 

їх нечіткі аналоги. Наприклад: 

складність завдань (“легке», 

“середнє”, “складніше за середнє”, 

“складне” тощо); правильність 

відповіді (“правильно”, “частково 

правильно”, “радше правильно, ніж 

неправильно”, “неправильно” тощо); 

час відповіді на запитання 

(“короткий”, “середній”, “тривалий” 

тощо); підсумкова оцінка. 

За конструкцією програми для 

контролю знань: 

– тести незалежні одне від одного; 

– “тести-сходи”. 

За формою організації: 

– індивідуальний контроль;  

– фронтальним контроль. 

За принципом підбору змісту 

тесту до групи студентів: 

– не адаптовані тестові питання; 

– адаптовані до специфіки факультету 

тестові питання.  

Приклади тестових завдань для 

факультету філології та 

журналістики 

1. Про які засоби спілкування 

йдеться у фрагменті поезії? 

Не треба класти руку на плече. 

Цей рух доречний може бути в танці. 

Довіра – звір полоханий втече. 

Він любить тиху паморозь дистанцій  

(Л. Костенко) 

Виберіть правильну відповідь 

А праксемічні невербальні засоби 

Б паралінгвістичні засоби 

В кінетичні засоби 

Г вербальні засоби спілкування 

2. Про який вид темпераменту 

йде мова? 

Це був чистий розбишака- 

халамидник. Не було того дня, щоб 

хто-не будь не жалівся на Федька... 

Наче біс який сидів у хлопцеві! Усі 

діти як діти – граються, бавляться 

тихо, лагідно. Федькові ж неодмінно 

щоб битися, щоб що-небудь 

перевернути догори ногами. Спокій 

був його ворогом, з яким він боровся 

на кожному місці (В. Винниченко)  

Виберіть правильну відповідь 

А холерик 

Б сангвінік 

В флегматик 

Г меланхолік 

За використанням рідної мови:  

– одномовним;  

– двомовним.  

 

Приклади двомовних тестових 

завдань  

1. Про яку форму мислення 

йдеться в самоаналізі героя з твору 

Артура Конан Дойля? 

…I have a kind of intuition that way. 

Now and again a case turns up which is 
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a little more complex. Then I have to 

bustle about and see things with my own 

eyes. You see I have a lot of special 

knowledge which I apply to the problem, 

and which facilitates matters 

wonderfully. Those rules of deduction 

laid down in that article which aroused 

your scorn are invaluable to me in 

practical work. Observation with me is 

second nature (Arthur Conan Doyle) 

Виберіть правильну відповідь 

А спостереження 

Б екзистенціальне судження 

В умовивід 

Г дедукція 

2. Про який різновид уяви 

йдеться у поезії Д. Орме? 

There’s a horrible thing in the wardrobe, 

That comes out when I turn off the light,  

There’s thing by my bed 

With fingers just waiting, 

To tickle my toes in the night. 

There’s a thing in the garden that  

Haves at the moon, 

A thing in the hall dark and grim, 

 “It’s just your Imagination, that’s all,” 

– says Mum  

 – “I don’t like the sound of him 

 (David Orme ) 

Виберіть правильну відповідь 

А мимовільна пасивна уява у стані 

напівсну 

Б відтворювальна уява на підставі 

словесних образів 

В реалістичне уявлення 

Г образи бажаного майбутнього 
 

Приклади тестових завдань для 

факультету фізичного виховання 

1. Яка вольова якість 

спортсмена формується за 

допомогою таких способів: практика 

самостійних рішень у складних 

умовах діяльності, правильний вибір 

складних завдань у запільній системі 

дій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети, нагромадження 

досвіду відповідальних рішень, 

подоланім власних сумнівів, 

вироблення стійкого почуття 

впевненості у своїх діях 

Виберіть правильну відповідь 

А цілеспрямованість  

Б ініціативність  

В рішучість 

Г впертість 

2. Яка вольова якість, властива 

таким боксерам як В.Кличко, К. Дзю, 

М. Тайсону, О. Москаєву, Р. Джонсу 

та іншим, характеризується вмінням 

гальмувати непотрібні дії і витрачати 

максимум енергії на досягнення 

поставленої мети? 

А витримка 

Б сміливість 

В рішучість 

Г дисциплінованість 

3. Виберіть найточнішу та 

найповнішу відповідь. 

Кінцевим результатом, 

продуктом спортивної діяльності є  

А спортивні досягнення 

Б спортивні досягнення, 

оздоровчий, освітній, виховний та 

психологічний ефект  

В виховний та психологічний 

ефект, що свідчить про частковий 

розвиток людини 

Г засвоєння теоретичного 

матеріалу з техніки виконання 

фізичних вправ 

 

За форматом та принципами 

побудови (структурою та способами 

оформлення відповіді) тести 

поділяються на: 
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І. Завдання закритої форми 

(множинного вибору) 

Формат А (multiple-choice item) – 

тест множинного вибору, завдання з 

вибором правильної відповіді. 

Формат Х – завдання з вибором 

декількох правильних відповідей. 

Формат N – тести із заданою 

кількістю правильних відповідей 

(більше, ніж одна). 

Формат R (matching item) – 

завдання на відповідність, тест 

перехрестного вибору. 

Формат R1 – завдання на 

встановлення правильної 

послідовності, порядку; тести на 

систематизацію, перестановку; тести 

на групування. 

ІІ. Завдання відкритої форми 

Формат W (free response item, 

recall-tupe ts.) – відкриті завдання, 

завдання на доповнення, завдання з 

розгорнутою відповіддю, тести за 

методикою доповнення, 

відновлення. 

 

КОМПОЗИЦІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ ТИПІВ: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФОРМАТ (ФОРМА), СТРУКТУРА, 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Відповіді можуть конструюватися 
(студент має доповнити текст 
завдання недостаючим словом або 
словами) або обиратися. 

На користь вибіркових відповідей 
зазвичай наводяться такі аргументи: а) 
в практичному житті найчастіше 
зустрічаються ситуації, де вирішальне 
значення має вибір відповідної 
альтернативи; б) оскільки студентові 
потрібно навести явну відповідь в 
звичній для нього формі, не має 
суттєвого значення, сформулює він її 
сам чи вибере готову з наведеного 
списку; в) необхідність вибору 
відповіді з декількох можливих 
варіантів допомагає студенту краще 
розібратися в матеріалі, що 
вивчається тощо. 

У сучасній класичній – вітчизняній 
і зарубіжній – тестології існує 
загальноприйнята класифікація 
тестових завдань: завдання закритої 
форми; завдання на встановлення 
відповідності; завдання на 
встановлення послідовності; завдання 
відкритої форми. 

І. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

ЗАКРИТОЇ ФОРМИ 

(завдання множинного вибору 

(multiple-choice) на вибір однієї або 

кількох правильних відповідей) 

ФОРМАТ А 

(завдання з вибором однієї  

правильної відповіді) 

Характеристика завдань  

формату А 

Завдання з вибором правильної 

відповіді із запропонованих є 

найбільш поширеними та простими. 

Формат А діагностує знання, 

розуміння, застосування. Перевагами 

завдань із вибором правильної 

відповіді з кількох запропонованих 

варіантів є: стислість і зрозумілість; 

простота інтерпретації; висока 

технологічність й чітка 

структурованість; швидкість 

тестування, об’єктивність тощо. 

Недоліком завдань із вибором однієї 

правильної відповіді з кількох 

запропонованих, є великі часові 
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витрати на складання якісного тесту, 

складність пошуку правдоподібних 

дистракторів, неефективність для 

оцінювання вміння розв'язувати 

проблеми, обмежена можливість 

студентів виразити себе.  

Варіанти завдань формату А: 

– завдання з вибором одної 

правильної відповіді;  

– завдання альтернативної форми 

(вибір відповідної альтернативи 

“правильно-неправильно”); 

– завдання на вибір з кількох 

тверджень одного істинного 

(катафатичний тест); 

– вибір зайвої (неправильної) 

відповіді (апофатичний тест); 

– завдання на встановлення 

причиново-наслідкових відношень; 

– завдання за принципом 

кумуляції. 

 

Завдання з вибором одної 

правильної відповіді 

Завдання з вибором одної 

правильної відповіді – тестове 

завдання, яке має кілька варіантів 

відповідей, із яких тестований має 

вибрати одну правильну. Складається 

з основи та кількох альтернатив 

(варіантів відповідей). 

Структурна схема завдання  

формату А 

Тестове завдання з вибором однієї 

правильної відповіді складається з 

наступних компонентів:  

– інструкція до виконання з 

пропозицією обрати правильну (або 

найточнішу) відповідь; 

– основа (умова) завдання – 

текстова ситуативна задача, яка 

описує певну проблему, ставить 

запитання, формулює у формі 

розповідного речення твердження або 

незакінчене твердження); 

– альтернатива: перелік варіантів 

відповідей (варіантів закінчення 

твердження чи альтернативи кількох 

тверджень), серед яких одна є 

правильною або найкращою, а інші – 

дистрактори – є неправильними 

відповідями; 

 – оцінка правильності виконання 

(ключ правильної відповіді, бал). 

 

Приклади завдань з вибором 

одної правильної відповіді 

1. Вкажіть, у складі якої із 

поданих нижче груп наведені 

новоутворення ранньої юності  

А почуття дорослості; потреба у 

самоствердженні, особистісна 

рефлексія 

Б фізичний розквіт, пік активності, 

сили і витривалості 

В рефлексія, внутрішній план дії, 

уміння організовувати навчальну 

діяльність 

Г професійне і особистісне 

самовизначення, відкриття 

внутрішнього Я, світогляд 

2. Закінчіть речення: 

Рушійною силою розвитку 

особистості є: 

А навчання 

Б реалізація вроджених потенцій 

В протиріччя 

Г задоволення потреб 

Д саморозвиток 

3. Знайдіть помилку. 

Світоглядні позиції в ранній 

юності будуються на 

А інтелектуальному розвитку 

Б поведінкових реакціях 

В рефлексії 

Г набутій системі знань 
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4. Здатність Юлія Цезаря і 

Наполеона одночасно писати одне, 

читати інше, щось слухати і 

відповідати можна пояснити 
А творенням історичних міфів 
Б стійкістю уваги 
В вмінням дуже швидко переключати 

увагу 
Г  гіпнотичним впливом на 

спостерігачів 

5. Серед пропонованих понять 

виберіть ті, що характеризують 

індивідуально-типологічні 

особливості мислення 
1 самостійність 
2 в'язкість 
3 зрілість 
4 критичність 
5 образність 
6 інтуїтивність 
7 гнучкість 
8 механістичність 
9 швидкість розуму 

Виберіть варіант правильної 

відповіді 
А 3, 5, 7, 9 
Б 1, 3, 6, 8 
В 1, 4, 7, 9 
Г 2, 6, 7, 8 
 

Інші можливі формулювання 
інструкції завдань з вибором одної 
правильної відповіді 

Завдання 4-9 мають по чотири 
варіанти відповіді, серед яких ОДИН 
ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний 
варіант. 

Завдання 10-12 мають по п’ять 
варіантів відповіді, із яких ОДИН 
ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний 
варіант відповіді. 

 

Завдання альтернативної форми 
Завдання альтернативної форми є 

модифікацією завдань з однією 
правильною відповіддю, 

застосовується для перевірки 
правильності констатації фактів. 
Завдання складається з основи – 
твердження або запитання, яке 
тестований має визначити як 
правильне чи неправильне – та двох 
альтернатив. Тестований має 
відповісти “так” або “ні”, “правильно” 
чи “неправильно”, “істинне 
твердження” чи “хибне” тощо. 
Перевагами завдань альтернативної 
форми є швидкість, простота, 
об'єктивність, економність. У 
поєднанні з вправами на 
інтерпретацію дають можливість 
оцінювати складні результати 
навчання. Недоліки: ймовірність 
угадування – 50%, важкість уникнути 
двозначності при складанні завдань, 
завдання не надають діагностичної 
інформації про прогалини в знаннях 
тестованого. 

 

Приклади завдань  

альтернативної форми 
1. Дивовижні образи роблять 

збережену інформацію більш 

яскравою, і тому її легше 

відтворити. Правильно чи ні?  
А правильно 
Б неправильно 

2. Міжособистісна дистанція 

залежить від культурних традицій. 
Так чи ні? 

А так  

Б ні 
3. Оцініть істинність твердження: 

“Порушення правильного дихання 

призводить до неуважності” 
А істинне твердження 

Б хибне 
 

Завдання катафатичної форми 
Завдання катафатичної форми 

(вибір з кількох тверджень одного 
істинного) – інструмент оцінювання, у 
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якому з альтернатив тільки одна 
сформульована як істинне 
твердження, решта варіантів 
відповідей – хибні. 

 

Приклад завдання на вибір з 

кількох тверджень одного істинного 

1. Визначте яке з наведених 

тверджень є істинним 

А спадковість відіграє 

вирішальну, фатальну роль у розвитку 

здібностей, формуванні особистості 

Б спадковість відіграє домінуючу 

роль, її реалізація відбувається за 

наявності адекватного середовища та 

сильної волі 

В особистість за наявності 

сильної волі може виробити в собі 

будь-які здібності (навіть на рівні 

геніальності), незалежно від 

спадковості 

 

Завдання на вибір із кількох 

тверджень – модифікація завдання на 

вибір однієї або кількох правильних 

відповідей, у якому після основної 

інформації наведено кілька 

тверджень. Тестований має визначити, 

яке (які) з наведених тверджень 

істинне (істинні), і вибрати одну або 

кілька правильних відповідей.  

 

Приклад завдання на вибір із 

кількох тверджень 
1. Виберіть правильну одну або 

кілька правильних тверджень 

1 здібності зводяться до тих знань, 

навичок або вмінь, які уже 

вироблено у даної людини 

2 здібності є синтезом індивідуально-

типологічних особливостей 

особистості, що є перешкодами 

успішного здійснення певної 

діяльності 

3 здібності не пов'язані з динамічними 

особливостями психіки, темпом 

діяльності людини 

4 здібності розвиваються незалежно 

від діяльності, проте в діяльності 

виявляються 

5 здібності є індивідуально 

своєрідним сполученням постійних 

істотних властивостей особистості, 

що виявляються в її поведінці 

6 здібності не містять соціальних 

чинників та існують незалежно від 

діяльності 

7 задатки – це анатомо-фізіологічне та 

психофізіологічне підґрунтя 

здібностей 

Відповідь: 

А тільки 1, 2, 7  

Б усі, крім 3 і 6 

B усі 

Г жодне  

Д тільки 1, 4, 7 

 

Завдання апофатичної форми 

Завдання апофатичної форми 

(вибір неправильної відповіді) – 

інструмент оцінювання, у якому із 

альтернатив тільки одна 

сформульована як хибне твердження, 

решта варіантів відповідей істинні. 

Такі тести рідко використовують у 

практиці тестування, хоча вони мають 

переваги перед катафатичними. 

Переваги: тестовані працюють з 

істинними твердженнями, відкинувши 

незначний відсоток хибних; дає 

можливість включити в тест 

формулювання завдань із таким 

рівнем варіативності, вибірковості й 

ситуативності, які більш адекватно 

відображають матеріал; дає змогу 

включити завдання на узагальнення; 

скорочує довжину тесту (кількість 

тестових завдань), зберігаючи при 
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цьому встановлений рівень змісту 

валідності й надійності педагогічних 

вимірювань.  
 

Приклад завдання на вибір 

неправильної відповіді 

1. Знайдіть помилку. 

Психологічними 

характеристиками діяльності є 

А урегульованість свідомою метою 

Б суспільна природа 

В випереджальне відображення 

реальності 

Г спрямованість на перетворення 

життєвого середовища 

2. Знайдіть некоректне 

твердження. 

У чому виявляється 

ідентифікація особистості? 
А у процесі виявлення подібності 

одного конкретного індивіда з 

іншим  

Б у процесі бачення суб’єктом іншої 

людини як проекції себе 

В у осмисленні людиною окремої дії, 

вчинку, сенсу буття 

Г у механізмі перенесення себе в 

простір обставин іншої людини 
 

Завдання на встановлення 

причиново-наслідкових відношень 

Завдання на встановлення 

причиново-наслідкових відношень 

складається з певного твердження й 

пояснення до нього (формулювання 

причини). Тестований має встановити, 

чи є обидва твердження істинними, а 

потім визначити, чи правильно 

пояснено причину. 
 

Завдання за принципом кумуляції 

Завдання за принципом кумуляції 

формулюється як накопичення 

елементів шляхом підсумування їх 

кількості в наступній групі до 

кількості в усіх попередніх. Завдання, 

побудовані за принципом кумуляції, 

цікаві тим, що не завжди остання 

відповідь є правильною. 
 

Приклад завдання за принципом 

кумуляції 

1. Виберіть правильну та 

найбільш повну відповідь 

Мислення дошкільника є 
А наочно-дійовим 

Б наочно-дійовим і образним 

В наочно-дійове, образне, логічне 

2. Визначте найбільш повну і 

правильну відповідь. 

Психологічна готовність 

дитини до шкільного навчання 

включає такі компоненти як 
А розумовий і комунікативний 

Б інтелектуальний, особистісний, 

спонукальний 

В особистісний, інтелектуальний, 

соціально-психологічний 

Г особистісний, інтелектуальний, 

соціально-психологічний, 

ресурсний 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

ФОРМАТУ А 

Одне тестове завдання не повинно 

містити підказку відповіді на інше. 

Тестові завдання альтернативної 

форми небажано використовувати у 

підсумкових тестах через досить 

високу ймовірність угадування. 

До кожного тесту повинна бути 

складена інструкція. Інструкція 

повинна бути зрозумілою, в ній 

повинно вказуватись, як вибирати 

відповіді і яким чином вписувати 

(відмічати) їх. В інструкції може 

міститись додаткова інформація, яка 

необхідна для студентів. 
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Інструкція поміщається перед 
завданням, вона друкується шрифтом, 
що відрізняється від шрифту самого 
завдання. 

Основу завдання доцільно 
формулювати переважно 
стверджувальним реченням чітко, 
однозначно й лаконічно.  

Основа тестового завдання 
повинна містити достатню кількість 
інформації, не можна опускати суттєві 
деталі, без яких вибір правильної 
відповіді може бути досить складним. 

Основа, як правило, 
формулюється позитивно (частка “не” 
погано сприймається у тестовому 
завданні). 

Якщо основу сформульовано 
заперечним реченням (не більше ніж 
5% завдань у тесті), треба підкреслити 
заперечну частку НЕ або виділити її 
будь-яким іншим способом. 

Змістовну частину завдання не 
перенавантажують другорядними 
деталями, вона включає мінімум 
ключових слів (речення до 8 слів з 
простою синтаксичною 
конструкцією), необхідних для 
правильного розуміння завдання. 

Формулювання запитання в 
основі доцільно починати з дієслова. 

Щоб сенс завдання краще 
розумівся, сильні слова “самий”, 
“найбільший”, “найменший”, 
“якнайкращий” доцільно ставити на 
самому початку. 

Ймовірність вгадування 
правильної відповіді для формату А 
найбільша серед всіх форматів 
тестових завдань, тому 
рекомендується використовувати 3-5 
варіантів відповідей. Відповіді мають 
бути змістовними і, по можливості, 
короткими.  

Дистрактори у тестовому завданні 

можуть бути або абсолютно 
неправильними, або правильними 
лише частково. Усі дистрактори 
повинні бути вірогідними. Для 
забезпечення надійності тестів всі 
дистрактори мають бути діючими й 
однаково привабливими, тобто явно 
неправильні чи взагалі неприйнятні 
відповіді необхідно вилучити як 
форму “замаскованої” підказки.  

Вибір будь-якого дистрактора, як 
і правильної відповіді, в ідеалі 
повинні бути рівно ймовірні. Таке 
правило відповідає вимозі 
дискримінатив-ності тестових 
завдань. 

Дистрактори повинні мати малу 
змістовну та формальну 
контрастність. При розв’язуванні 
завдань із малою змістовною 
контрастністю студентові необхідно 
диференціювати тонкі розбіжності 
між варіантами відповідей. 
Формальна контрастність передбачає, 
що форма правильної відповіді не 
повинна значно відрізняється від 
форми неправильних відповідей 
(довжина, повнота). 

По можливості в число невірних 
відповідей включаються типові 
помилки студентів, зафіксовані з 
практики навчання.  

Жоден із дистракторів не повинен 
бути частково правильною 
відповіддю, яка за певних умов може 
розглядатися як правильна відповідь. 

Варто використовувати чіткі, 
зрозумілі формулювання, 
застосовувати лише відомі студентам 
терміни без двозначності, рідко 
вживаних слів, сленгу, діалектизмів. 

У відповідях не рекомендується 
використовувати слова “все”, 
“жоден”, “ніколи”, “завжди”, “всі 
названі”, “з названих жоден”, тому що 
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такі слова/словосполучення 
допомагають угадати правильну 
відповідь. 

Слід виключити застосування у 
якості правильної відповіді чи 
дистрактора таких фраз, як 
“правильної відповіді немає”, “всі 
відповіді правильні”, “все з 
вищевказаного” або “всі відповіді 
неправильні”, “нічого з 
вищевказаного”.  

Якщо варіанти відповідей 
починаються з одного слова (кількох 
однакових слів), їх потрібно 
перенести в основу завдання. 

Усі варіанти відповідей мають 
бути граматично узгодженими з 
основою завдання. 

В кінці змістовної частини 
завдання, а також в кінці варіантів 
відповідей не рекомендується ставити 
розділові знаки.  

Розташовувати кожен варіант 
відповіді доцільно з нового рядка (у 
стовпчик, але не більше двох 
колонок). Букви правильної відповіді 
необхідно варіювати. 

Методи підрахунку балів 

завдань формату А 
Основна форма контролю – це 

виконання або невиконання тесту. У 
найпростішому випадку оцінкою 
студента є сума балів за правильно 
виконані завдання. 
 

ФОРМАТ Х  

(завдання множинного вибору  

з невказаною кількістю 

правильних відповідей) 

Характеристика завдань  

формату Х 
Формат Х накладає жорсткі умови 

на дистрактори. На відміну від 
формату А дистрактори повинні бути 
абсолютно неправильними 

відповідями. Оскільки кількість 
правильних відповідей невідома, то 
частково правильні дистрактори 
завжди будуть викликати суперечки, 
чи є вони правильними відповідями, 
чи ні. Імовірність вгадування 
правильної відповіді значно менше, 
ніж у формату А. 

Структурна схема завдання 

формату Х 

Тестове завдання багатовибіркового 

типу складається з наступних 

компонентів:  

– інструкція до виконання, у якій 

зазначається, що відповідей може 

бути кілька; 

– основа завдання – змістовна 

ситуативна задача, яка описує певну 

проблему, ставить запитання, 

формулює у формі розповідного 

речення твердження або незакінчене 

твердження; 

– альтернатива: перелік декількох 

варіантів відповідей (від 5 до 12), 

будь-яка кількість з яких може бути 

правильною у форматі класифікацій, а 

інші є неправильними відповідями; 

 – оцінка правильності виконання 

(ключ правильних відповідей, бали). 

 

Приклад завдання формату Х 

 з невказаною кількістю 

правильних відповідей 

1. Завдання складається з 

кількох варіантів відповідей, із 

яких кілька правильних. Виберіть 

правильні, на Вашу думку, відповіді 

й позначте їх у бланку. 
Щоб справити сприятливе 

враження на співрозмовника, доцільно: 

А демонструвати йому власну 

значимість 

Б виявляти доброзичливе ставлення 
В виявляти зацікавленість у ньому 
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Г дотримувати дистанції у спілкуванні 
Д щиро посміхатися 

 
Бланк відповіді 

 А Б В Г Д 

Правильні      

 
ФОРМАТ N 

(завдання із заздалегідь указаною 
кількістю правильних відповідей) 

Характеристика завдань  
формату N 

Формат N за формою такий же, 
як і формат Х, однак у його запитанні 
має бути вказана кількість правильних 
відповідей. Це дозволяє пом'якшити 
вимоги до дистракторів. Вони, як і для 
формату А, можуть бути частково 
правильними. Правильною відповіддю 
на запитання тестового завдання 
вважається зазначена в запитанні 
кількість найбільш правильних 
дистракторів з усього набору.  

Якщо потрібно вказати не одну 
вірну відповідь, а декілька з великого 
числа варіантів відповідей, то без 
знання учбового матеріалу вгадати 
відповідь неможливо, таким чином 
інформаційна цінність завдань цього 
формату, вища, ніж у завдань з 
вибором однієї правильної відповіді. 

Структурна схема завдання 
формату N 

Тестове завдання багатовибіркового 
типу складається з наступних 
компонентів:  

– інструкція до виконання 
(обов’язково вказується скільки 
правильних відповідей має завдання); 

– основа завдання – змістовна 
ситуативна задача, яка описує певну 
проблему, ставить запитання, 
формулює у формі розповідного 
речення твердження або незакінчене 
твердження); 

– альтернатива: перелік декількох 
варіантів відповідей (може бути до 
30), будь-яка кількість з яких – N – 
може бути правильною ((2, 3, …12) ; 
 – оцінка правильності виконання 
(ключ правильних відповідей, бали). 

 
Приклади завдань формату N із 

заздалегідь указаною кількістю 
правильних відповідей 

1. Із запропонованого списку 
психологічних понять виберіть 
ЧОТИРИ, які відносяться до 
характеристик вольової поведінки.  

Виберіть правильні, на Вашу 
думку, відповіді й позначте їх у 
бланку. 
А витримка 
Б наполегливість 
В самооцінка 
Г рефлексія 
Д енергійність 
Е дисциплінованість 
Ж агресивність 
З авантюризм 

Бланк відповіді 
 А Б В Г Д Е Ж

  
З 

Правиль
ні 

        

 
2. У завданні серед 

запропонованих варіантів 
відповідей знайдіть ДВІ 
ПРАВИЛЬНІ з погляду соціальної 
психології.  

Виберіть правильні, на Вашу 
думку, відповіді й позначте їх у 
бланку. 

Лідер може бути 
А тимчасовим 
Б постійним 
В офіційним 
Г шанованим 
Д неофіційним 
Е не шанованим 
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Бланк відповіді 

 А Б В Г Д Е 

Правильні       

 
Методи підрахунку балів завдань 

формату Х і N 
Завдання з вибором декількох 

правильних відповідей вважається за 
виконане правильно, якщо точно 
вибрані всі без виключення правильні 
відповіді. Це оцінювання 
здійснюється за методом 
дихотомічного оцінювання або 
оцінювання з ваговим коефіцієнтом. 
При дихотомічному оцінюванні в 
інструкції вказано, що тестований має 
вибрати в кожному завданні 
конкретну кількість правильних 
відповідей із запропонованих 
варіантів (наприклад, три із шести). 
Якщо тестований вибрав всі правильні 
відповіді, йому ставлять один бал (або 
інший за ваговим коефіцієнтом), якщо 
ж він хоч в одній відповіді помилився, 
– отримує нуль балів.  

Можна використовувати і ширшу 
шкалу оцінок із застосуванням методу 
часткового бала з введенням порогу 
оцінювання. Метод часткового бала 
використовують тоді, коли 
тестованим заздалегідь не 
повідомляють кількість правильних 
відповідей, а лише вказують, що їх 
кілька. Якщо, наприклад, завдання 
має шість варіантів відповідей, із яких 
три правильні, тоді тестований, який 
відповів правильно на всі варіанти, 
отримує три бали, якщо вибрав дві 
правильні відповіді – два бали, одну – 
один бал. Якщо тестований вибрав 
будь-який інший набір відповідей, де 
поряд із правильними є неправильні, 
за виконання завдання він отримує 
нуль балів. 

Правила оцінки мають бути 
визначені заздалегідь і відомі 

учасникам тестування перед його 
початком.  

 
ФОРМАТ R 

(завдання на встановлення 
відповідності з використанням 

категорії логічних пар або 
розширеного вибору) 

Характеристика завдань  
формату R 

Формат R передбачає наявність у 
завданні переліку вихідних умов у 
колонці ліворуч (слів, 
словосполучень, речень, дат, формул, 
термінів тощо), до яких необхідно 
підібрати логічні відповідності з 
деякого набору (список відповідей у 
колонці праворуч). У завданнях цього 
типу слід встановити відповідність 
між твердженнями з категорії А та 
твердженнями з категорії 1 (або 
твердженнями з категорії 1 та 
твердженнями з категорії А). 
Тестований має порівняти матеріал 
лівої й правої колонок і утворити 
правильні логічні пари.  

 Кількість відповідностей, як 
правило, перевищує кількість 
тверджень. Деякі відповідності 
можуть одночасно підходити для 
кількох тверджень, тобто у одних 
завданнях відповідь можна вибирати 
тільки один раз, у інших – кілька 
разів. Порядок тверджень не має 
значення. 

Варто звернути увагу, що 
завдання цього формату мають значну 
чутливість до невідповідних ключів. 

Варіанти завдань формату R: 
– завдання на встановлення 

відповідностей;  
– завдання на встановлення 

зв’язку;  
– завдання перехресного вибору; 
– завдання з форматом логічних 

пар або встановлення аналогій. 
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Структурна схема завдання 
формату R 

Тестове завдання на відповідність 
складається з наступних компонентів:  
– інструкція до виконання (може бути 

ще й додаткова інструкція); 
– основа завдання або спільне 

запитання; 
– альтернатива: перелік декількох 

варіантів висхідних умов (від 4 до 
20), до яких потрібно встановити 
відповідність із запропонованим 
форматом відповідей (кожен варіант 
відповіді може використовуватися 
один раз, більше одного разу або 
зовсім не використовуватися); 

– оцінка правильності виконання 
(ключ правильних відповідей, бали). 

 

Приклади завдань на 
встановлення відповідності 
формату R 

1. Завдання має на меті 
встановлення відповідності. До 
кожного рядка, позначеного 
ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, 
позначений БУКВОЮ, і поставте 
позначки в бланку на перетині 
відповідних колонок і рядків 

Доберіть до засобів діяльності 
відповідні приклади 
 

Засоби 

діяльності 

 Приклади 

1 вміння 

2 навички 

3 звички 

А грамотна людина швидко, 
не витрачаючи часу на 
визначення типу речення, 
безпомилково ставить 
розділові знаки 

Б при переході вулиці, де є 
світлофор, людина кидає 
оком на нього навіть тоді, 
коли рух транспорту 
відсутній 

В водій заводить двигун, 
керує кермом, стежить за 
дорогою, за роботою 
автомобіля 

Г учень планує свою 

домашню навчальну 

роботу, виокремлює 

головне і другорядне, 

встановлює раціональні 

способи заучування 

заданого тексту 

 

Бланк відповіді 

 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

 

2. Доберіть до кожного виду 

провідної діяльності відповідний 

період вікового розвитку, якому ця 

діяльність властива 

 

Види провідної 

діяльності 

Віковий  

період 

А емоційно-

безпосереднє 

спілкування 

Б предметно-

маніпулятивна 

діяльність 

В сюжетно-рольова 

гра 

Г навчальна 

діяльність 

Д інтимно-

особистісне 

спілкування 

Е професійно-

навчальна 

діяльність 

1 дошкільнята 

2 старший 

шкільний вік 

3 підлітки 

4 ранній вік 

5 немовля 

6. молодший 

школяр 

7 вік дорослості 

8 молодість 

 

Відповідь:  

А ___, Б__, В__, Г___, Д___, Е___. 

 

3. Віднайдіть адекватні 

приклади кількісних та якісних 

змін у розвитку 
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Види змін Приклади кількісних 

та якісних змін у 

розвитку 

А Кількісні 

зміни 

Б Якісні 

зміни 

 

1 збільшення ваги тіла 

2 поява новоутворень 

3 збільшення 

словникового запасу 

4 оволодіння знаками і 

мовленням 

5 збільшення кількості 

рухів 

6 поява нових 

механізмів, процесів, 

структур 
 

Відповідь:  

А __, __, __. 

Б __, __, __. 

 

Методи підрахунку балів за 

завдання на встановлення 

відповідності формату R 

Оцінювання відповідей на 

завдання формату R можна 

здійснювати за оцінкою суми 

правильних логічних пар. 

Існує два методи, які 

застосовують залежно від мети 

тестування й підходів до інтерпретації 

результатів. Перший – дихотомічна 

оцінка або оцінка з ваговим 

коефіцієнтом. Тестованому в 

інструкції повідомляють, що він має 

встановити відповідність між 

матеріалом двох колонок, причому 

тільки за умови, що всі логічні пари 

буде утворено правильно, він отримає 

один бал (або встановлений за 

завдання ваговий коефіцієнт).  

Другий спосіб – застосування 

часткового бала. В інструкції 

вказують, що за кожну правильну 

логічну пару тестований отримає один 

бал. Тоді максимальну кількість балів 

тестований отримає за умови, що він 

установив правильно всі 

відповідності, якщо він утворив 

правильно дві пари – отримає два 

бали, одну – відповідно один бал. 

Якщо він не вибрав жодної 

правильної відповіді, отримує нуль. За 

такого способу оцінювання 

підвищується диференційна здатність 

завдання, тому що тестовані з 

частковим знанням мають вищу 

оцінку, ніж тестовані з повним 

незнанням предмета (теми).  

 

ФОРМАТ R 1 

(завдання на встановлення 

правильної послідовності) 

Характеристика завдань  

формату R1 
Формат R1 – це різновид 

формату R, в якому порядок 

тверджень має значення (подія А 

передує події В). Завдання добре 

структуроване й чітке. Як правило, 

запитання тестового завдання цього 

формату вимагає розташувати по 

порядку набір тверджень, що 

описують будь-які дії або 

відсортувати твердження за будь-якою 

ознакою. Завдання на встановлення 

правильної послідовності перевіряє 

сформованість алгоритмічного 

мислення. 

Варіанти завдань формату R1 : 

– завдання на встановлення 

правильної послідовності, порядку 

(упорядкування елементів 

послідовності);  

– завдання на систематизацію, 

перестановку;  

– завдання на групування. 

Структурна схема завдання 

формату R1  
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Тестове на встановлення 

правильної послідовності складається 

з наступних компонентів:  

– інструкція до виконання завдання 

(встановлення правильної 

послідовності, порядку; здійснення 

систематизації, перестановки, 

групування); 

– основа – формулювання завдання 

(проблеми);  

– альтернатива: пронумерований 

список елементів;  

– оцінка правильності виконання 

(підрахунок правильних пар подій 

або послідовностей). 

 

Приклади завдань формату R1 на 

встановлення правильної 

послідовності 

1. Завдання на відтворення 

ієрархічних зв’язків.  

Вибудуйте правильну ієрархію 

потреб за Маслоу 
А потреби самозбереження 

Б потреби самоактуалізації 

В потреби у любові та шануванні 

Г соціальні потреби 

Д фізіологічні потреби 

Відповідь: __,__, __, __, __ . 

2. Завдання на відтворення 

вірної послідовності  

Прийняття смерті – це 

неперервний процес, що поділяється 

на декілька фаз. Встановіть 

правильну послідовність, 

встановивши нумерацію цифрами  
___ депресія 

___ прийняття  

___ торги 

___ заперечення 

___ гнів 

3. Установіть правильну 

послідовність.  

Історично першими методами 

дослідження у віковій психології є 
А експеримент та спостереження 

Б спостереження та тестування 

В тестування та експеримент 

Відповідь: __,__, __. 

4. Установіть правильну 

послідовність.  

Розташуйте поняття в порядку 

їх розширення 
А мотиваційна сфера 

Б мотив 

В мотивація 

Відповідь: __,__, __. 

 

Методи підрахунку балів завдань 

формату R1 на встановлення 

правильної послідовності 

Самою природою питання для 

його оцінювання завдань формату R1 

вимагається підрахунок 

послідовностей, які утворені з пар 

подій, що вибрані учасником 

тестування. Тому при оцінюванні 

відповіді достатньо обмежитися 

підрахунком правильних пар подій. 

Таким чином, якщо для послідовності 

подій, вказаної учасником тестування, 

утворити всі можливі пари, то 

кількість пар, що співпали з парами, 

які утворені для правильної 

послідовності, може виступати 

оцінкою відповіді. 

Офіційна схема оцінювання 

формулюється у термінах пар подій з 

уточненням, що мова йде про 

послідовні пари.  

Градуювання питань за 

складністю можна ввести відповідно 

до мінімальної довжини 

послідовностей, котрі беруться до 

розгляду.  

На сайті test.svitosvit.ua 

оцінювання тестових завдань типу 
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встановлення послідовності 

реалізоване, як встановлення кількості 

правильних послідовних пар подій з 

пороговим значенням оцінки 

відповіді. 

 

ІІ. ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ 

ВІДКРИТОГО ТИПУ 

 (завдання на надання відповіді) 

 

ФОРМАТ W 

(завдання з вільно 

конструйованою відповіддю) 

Характеристика завдань  

формату W 

Формат W – це відкритий 

формат, який передбачає наявність 

запитання і відповіді студента у 

довільній формі без указаних 

можливих варіантів відповідей. 

Варіанти відповідей в цьому форматі 

не використовуються. Відкритий 

формат є потужним засобом перевірки 

знань, оскільки студент повинен 

самостійно, без наведених варіантів 

відповідей правильно відповісти на 

запитання завдання. Формат W 

передбачає обов’язкову є участь 

тьютора (експертів) та критеріїв 

оцінки відповідей. 

Дослідники зазначають низку 

недоліків тестових завдань 

відкритого типу: 

– оцінювання результатів є 

трудомістким і потребує багато часу; 

– оцінювання таких завдань є 

найбільш суб'єктивним порівняно з 

іншими формами завдань;  

– складно розрахувати час, 

необхідний для виконання завдання; 

– складно передбачити 

результати тестованих через високий 

ступінь свободи щодо структури 

твору (есе), стилю викладу та глибини 

розкриття теми; 

– каліграфічний почерк, 

задовільне естетичне оформлення 

роботи й фальсифікації під час 

проведення тестування (списування, 

порушення процедур тощо) 

підвищують оцінки, а поганий почерк, 

орфографічні й пунктуаційні помилки 

їх знижують. 

Варіанти завдань відкритого 

типу з короткою текстовою 

відповіддю формату W: 

 – завдання з пропусками частин 

речення у запропонованому тексті; 

 – завдання з підкресленням 

частин речення; 

 – завдання з короткою числовою 

відповіддю або розрахунком за 

формулою. 

Варіанти завдань відкритого 

типу з розгорнутою текстовою 

відповіддю формату W: 

– завдання з довільною 

розгорнутою відповіддю;  

– завдання на завершення 

відповіді, її доповнення; 

– завдання у формі мікротвору, 

есе. 

Структурна схема завдання 

формату W 

Тестове завдання відкритого 

типу складається з наступних 

компонентів:  

– інструкція до виконання; 

– основа завдання – запитання, 

твердження, тест, речення; 

– альтернатива: виконання 

студентом завдання згідно з власним 

баченням, яке має являти собою 

твердження з невідомою змінною; 

 – оцінка правильності виконання 

(критерії оцінки, бали). 
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Приклади завдань відкритого 

формату W 
1. Підтримайте або спростуйте 

думку: “Усі обдаровані діти стають 
згодом талановитими дорослими ” 

2. Мимовільна увага пов’язана з 
інстинктивною поведінкою. Так чи ні? 

Сформулюйте тезу, наведіть 

два-три переконливі аргументи, які 

найкраще підтвердять Ваші 

міркування. 

3. Завдання на заповнення 

прогалин у тексті. 

Завершіть висловлювання. 
 Про який різновид пам’яті 

йдеться у наступному висловлюванні 
відомого режисера?  

“....у цій пам'яті оживають 
раніше пережиті почуття. 
Здавалось, що вони зовсім забуті, але 
раптом якийсь натяк, думка, 
знайомий образ – і знову нас 
охоплюють переживання... Якщо ви 
здатні бліднути, червоніти при одній 
згадці про пережите, якщо ви боїтесь 
думати про давно пережите 
нещастя, у вас є пам'ять на почуття, 
чи ________ пам'ять ...” 
(К.Станіславський ). 

4. Доповніть список перелічених 
видів пам’яті: довільна, образна, 
рухова, словесно-логічна, 
довготривала, короткочасна, 
_________, ___________, _________. 

 

Завдання на інтерпретацію 
Завдання на інтерпретацію 

складається з блоків завдань до 
текстового чи графічного матеріалу.  

Ефективні для вимірювання 
складних результатів навчання.  

 

Приклади завдання на зіставлення 

та інтерпретацію 
1. Геніальні люди часто бувають 

самотніми. “Дивно бути всесвітньо 

відомим і таким самотнім” 
(А. Ейнштейн).  

Чим пояснити такий парадокс? 

2. Прочитайте наведені нижче 

висловлювання, звернувши 

особливу увагу на їхній зв'язок один 

з одним, потім укажіть які 

твердження, позначені цифрами, 

можна позначити буквами А, В, С, 

D, що означають: 
А – речення містить центральну 

ідею, навколо якої групується 
більшість висловлювань; 

B – речення містить основну 
ідею, що підтверджує центральне 
твердження; 

С – речення містить 
пояснювальний приклад або 
уточнення; 

D – речення ніяк не пов'язане із 
центральною ідеєю. 

Варіант А 
1. Під вихованням розуміється 

процес систематичного й 
цілеспрямованого впливу на духовний 
і фізичний розвиток особистості з 
метою підготовки її до суспільної, 
культурної й виробничої діяльності. 

2. Самовиховання як засіб 
підготовки нащадків до життя 
виникло разом з появою людської 
спільноти. 

3. Суспільний прогрес став 
можливий лише тому, що кожне нове 
покоління, що вступає в життя, 
опановувало виробничим, соціальним 
і духовним досвідом предків, і, 
збагачуючи його, уже в більш 
розвиненому вигляді передавало своїм 
нащадкам. 

4. Теорію еволюції розробив 
Дарвін. 

Варіант Б 
1. Головне завдання вчителя – 

завоювати довіру учнів, створити 
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атмосферу доброзичливості, 
справедливості. 

2. Особливо важливо відзначити, 

що більшість першокласників 

приходять у клас як у новий світ, у 

якому їм відкриється безліч цікавих 

речей. Завдання вчителя – виправдати 

ці надії, не згасити потреб у пізнанні. 

3. Учитель стає для учнів 

головною особою, його рекомендації 

й побажання не підлягають сумніву, 

навіть ставлення до інших учнів 

опосередковується відношенням до 

них учителя. 

4. До цього віку дитина вже знає 

про багато професій, у своїх іграх 

вона імітує діяльність, що відповідає 

деяким з них. 

Методи підрахунку балів  

завдань формату W 

Для оцінювання завдань з вільно 

конструйованою відповіддю 

важливими є якісні характеристики, 

певні критерії, які використовують 

експерти для винесення максимально 

об'єктивного судження. Критерії чітко 

визначають найважливіші параметри 

виконання завдань. Критеріями 

оцінювання якості знань при 

виконанні завдань відкритої форми 

відповіді є: повнота, глибина, 

усвідомленість, конкретність, 

узагальненість, системність, ступінь 

суттєвості, ступінь інтеріоризованості. 

Завдання з короткою відповіддю 

відзначаються високим ступенем 

регулювання відповіді. Оцінювання 

тестових завдань відкритого типу з 

короткою текстовою відповіддю 

реалізовується як посимвольне 

порівняння рядка відповіді з 

еталонним зразком і присвоєння 

відповіді наперед заданої оцінки. 

Завдання з короткою відповіддю 

спроможні оцінювати різноманітні 

результати навчання на рівні знань, 

фактів, правил, термінів, тобто 

здатність відтворення відповіді по 

пам'яті. 

Завдання відкритої форми з 

короткою відповіддю на практиці 

оцінюються у 3 бали з наступними 

критеріями: 

– 1 бал зараховується за роботу 

на 3-4 речення загального змісту без 

суттєвої конкретизації; 

– у 2 бали оцінюється відповідь, 

у якій вища ступінь суттєвості, 

глибини, наведено конкретні факти, 

зроблено певні узагальнення;  

– 3 бали зараховуються за 

стислу, але глибоку відповідь, коли 

правильно схарактеризовано психічне 

явище, наведені приклади, 

спостерігається високий рівень 

суттєвості та інтеріоризованості 

знань.  

Окрім того, береться до уваги 

логічність та послідовність викладу, 

загальний рівень мовного оформлення 

(прийнятний/ неприйнятний). 

Завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю передбачає 

побудову певного висловлювання. 

Виконання завдання відкритої форми 

з розгорнутою відповіддю свідчить 

про те, як тестовані вміють 

створювати власні міркування, 

формулювати думки, ідеї, 

дотримувати певної структури тексту 

тощо. 

Завдання з розгорнутою 

відповіддю характеризує високий 

ступінь свободи у відповідях, вони 

оцінюють результати навчання 

найвищого рівня (уміння аналізувати, 

синтезувати, інтегрувати й 

застосовувати ідеї, трактувати, 
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формулювати власне ставлення щодо 

запропонованої теми). Повнота та 

правильність виконання завдання 

визначається експертами, які 

перевіряють завдання за авторськими 

схемами оцінювання.  

Завдання відкритої форми не 

мають формалізованого ключа. 

Здебільшого вони оцінюються у 5 

балів з наступними критеріями: 

– 5 балів зараховується за 

відповідь, у якій студент легко вживає 

лексику загальнонаукового та 

психологічного характеру; 

демонструє уміння самостійно 

аналізувати, оцінювати, порівнювати, 

узагальнювати опанований матеріал; 

застосовує основні положення теорії 

для вирішення стандартних та 

нестандартних завдань, робить 

правильні висновки; вміє 

інтерпретувати інформацію з різних 

джерел, виокремлювати головні ідеї, 

конкретизувати свою відповідь 

доречними прикладами, 

встановлювати міжпредметні зв’язки; 

– 4 бали зараховується за 

відповідь, у якій студент дає ґрунтовні 

відповіді на поставлені запитання,  

 

володіє понятійним апаратом, однак 

допускає незначні неточності, не грубі 

фактичні помилки; робить висновки з 

несуттєвими неточностями; 

– 3 бали зараховується за 

відповідь, у якій необхідні навички 

роботи з засвоєним матеріалом 

сформовані недостатньо. Студент 

допускає значні неточності, фактичні 

помилки;  

– 2 бали зараховується за 

відповідь, у якій студент демонструє 

інертність мислення, схильність до 

шаблону; спостерігається формальне 

засвоєння знань, розумова інертність, 

слабка усвідомлюваність знань. 

Студент допускає значні неточності, 

грубі фактичні помилки; 

– 1 бал зараховується за 

відповідь, у якій спостерігається 

фрагментарність, поверховість 

міркувань, наявне змішування понять; 

наявні труднощі у формуванні 

змістових узагальнень. 

Орієнтовний обсяг роботи 

завдання з довільною розгорнутою 

відповіддю – 1 сторінка (200-250 

слів). 



  

  

60 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VІI 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18, 

(http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=345592). 

2. Національний класифікатор України: Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009-10. – К.,: Держстандарт України, 2010. 

3. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003-10. – 

К. , Держстандарт України, 2010. 

4.  Міжнародна Стандартна Класифікація Професій (ISCO - 88: International 

Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva). 

5. Випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

– Краматорськ: Центр продуктивності. 

6. Державний класифікатор України: Класифікація видів науково-технічної 

діяльності ДК 015-97. – К.,: Держстандарт України, 1998. 

7.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. №65 "Про 

затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)". 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012р. № 847 "Про 

затвердження Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до 

галузевих стандартів вищої освіти". 

9. Державний стандарт України ДСТУ 1.5-93: Державна система стандартів 

України. Загальні вимоги до побудови, викладу і оформлення та змісту 

стандартів. – Київ.: Держстандарт України, 1993. 

10. Державний стандарт України ДСТУ 3739-98: Положення про ведення 

державного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій". – Київ. : 

Держстандарт України, 1998. 

11. Наказ Міністерства освіти України від 31.07.98 р. № 285 "Про порядок 

розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення 

підготовки фахівців з вищою освітою". 

12. Указ Президента України від 12 вересня 1995 р. №  832 “Про Основні 

напрями реформування вищої освіти в Україні”. 

13.  Державний стандарт України ДСТУ 3008-95: Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Київ: Держстандарт 

України, 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=345592


  

  

61 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Аванесов В. С. Научные основы тестового контроля знаний. – М.: 
Исследовательский центр, 1994. –135 с. 

2. Аванесов B.C. Основы научной организации педагогического контроля в 
высшей школе / В.С. Аванесов. – М.: МИСиС, 1989. – 168 с. 

3. Аванесов В. С. Формы тестовых заданий: Учеб. пособие. – М.: МИСиС, 
1991. – 359 с. 

4. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посібник. – К.: 
Майстер-клас, 2006. – 160 с. 

5. Гулюкина Н. А. Педагогический тест: этапы и особенности 
конструирования и использования / Н. А. Гулюкина, С. В. Клишина. – 
Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006.  –151 с. 

6. Короткий тестологічний словник-довідник/ Упорядник Л.Т. Коваленко. 
К.: Грамота, 2008. – 160 с. (Серія «Словник»). 

7. Майоров А.Н. Теорія і практика створення тестів для системи освіти. – 
Львів, 2001. – 296 с. 

8. Методичні рекомендації щодо розробки складових стандартів вищої 
освіти Университету. – Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2012. 

9. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів 
вищої освіти (компетентнісний підхід)// Укладачі: В.Л. Гуло, К.М. Левківський, 
Л.О. Котоловець, Н.І. Тимошенко,  В.П. Погребняк, А.В. Гончарова, М.О. 
Присенко, М.В. Симонова, Н.В. Крошко – Інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти МОН України, 2013. 

10. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: Навч. посіб. – К.: 
Знання, 2008. – 391 с. 

11. Розенберг Н. М. Проблемы измерений в дидактике / Под ред. 
Д. А. Сметанина. – К.: Вища школа, 1979. – 175 с. 

12. Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки 
майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якості освіти: 
Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За ред. Г.В. Терещука. 
–  Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. –  162 с. 

13. Фігурська Л.В. До проблеми забезпечення ефективності тестових технологій 
як засобу контролю професійної підготовки майбутніх спеціалістів // Професійні 
компетенції та компетентності вчителя: Матеріали регіонального науково-
практичного семінару. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2006. – С.40–44. 

14. Фігурська Л.В. Технологія конструювання педагогічних тестів: науково-
методологічні основи// Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості 
підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації 
якості освіти: Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За ред. 
Г.В. Терещука. –  Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – С. 127–132. 

15. Холод Е. Г., Савчук Л. Н., Ризун Н. О., Ярмоленко Л. И. Инновационные 
технологии контроля знания студентов в высших учебных заведениях. – Вестник 
ХГТУ №1 (7), 2000. 

16. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических 
тестов: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 432 с. 



  

  

62 

РЕСУРСИ 

17. Вісник. Тестування і моніторинг в освіті, http: //www. osvita.org. ua/xf 

iles/ukrtest/visnyk_01 _2. pdf 

18.  http://www. Internet-scool.ru/ Enc. аshх? Item=4613 

19.  http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Engnsh 

20.  www.mon.gov.ua – веб-сторінка Міністерства освіти і науки України. 

21. edu.nstu.ru/files/test.doc 

22. http://www.nbme.org/PDF/4mnl.pdf 

23. www.nbuv.gov.ua – веб-сторінка бібліотеки ім. В. І. Вернадського. 

24. www.testportal.com.ua – веб-сторінка Українського центру оцінювання 

якості освіти. 

25. http://www.sunrav.ru/srtop/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osvita.org/
http://www/
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Engnsh
http://www.mon.gov.ua/
http://edu.nstu.ru/files/test.doc
http://www.nbme.org/PDF/4mnl.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.testportal.com.ua/
http://www.sunrav.ru/srtop/index.php


  

  

63 

ДОДАТКИ 

 



  

  

64 

 

 



  

  

65 

 



  

  

66 

 



  

  

67 

 



  

  

68 

 

 

Складові галузевих стандартів вищої освіти, 

спрямованість та послідовність розробки стандартів 

вищої освіти вищих навчальних закладів  
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКХ 

 (зміст вищої освіти) 

Галузь економічної діяльності 

Кваліфікація. 

Напрям (спеціальність). 

Первинні посади. 

Виробничі функції. 

Узагальнені задачі 

діяльності: професійні; 

соціально-виробничі; 

побутові. 

ОПП 

(зміст навчання) 

ЗД 

(засіб об’єктивного контролю 

ступеню досягнення цілей 

вищої  освіти) 
Структурно-логічна схема 

підготовки 

Навчальний план 

Програми навчальних 

дисциплін 

Навчальна інформація 

Технологія навчання  

Технологія виконання та захисту 

дипломної роботи. 

Технологія тестового державного 

екзамену. 

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів 

(варіативні частини ОКХ, ОПП та ЗД, НП, ПНД) 

Спрямованість та послідовність розробки галузевих 

стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів 

Система 

компетенцій 

(соціально значущі 

та професійні якості 

особистості). 

 

Система умінь 

Модулі змісту 

(система знань). 

Навчальні елементи 

(соціально-професійний 

тезаурус). 
Зміст 

кваліфікаційної 

роботи. 

 

Банк тестових 

завдань. 
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Структура та послідовність розробки ОКХ 

(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОКХ Нормативні засади 

розробки ОКХ 

 

 

 

Види економічної 

діяльності 

Кваліфікація. 

Професійні назви робіт 

 

Спеціальність 

Система умінь 

Ознака: Вид і рівень 

сформованості уміння 

Виробничі функції 

Ознака: Вид функції 

Узагальнені задачі 

професійної, соціально-

виробничої, побутової 

діяльності 

Ознака: Вид і клас 

типової задачі діяльності 

ДК 009:2010  Національний 

класифікатор України: Класифікація 

видів економічної діяльності 

Галузевий стандарт вищої освіти 

До затвердження галузевого 

стандарту вищої освіти з переліку 

кваліфікацій використовується: 

- ДК 003:2010 Національний 

класифікатор України: 

«Класифікатор професій». 

- Постанова КМУ від 

13.12.2006 р. № 1719 

- Постанова КМУ від 

20.06.2007 р. № 839 

- Постанова КМУ від 

27.08.2010 р. №787 

Освітній та освітньо-

кваліфікаційний рівень 

 

Первинні посади 

Компетенції 
Ознака: Вид і рівень 

сформованості компетенції 

Довідник 

кваліфікаційних характеристик 

професій працівників Міністерства 

праці та соціальної політики 

України (відповідний випуск), 

посадові інструкції галузевих 

міністерств і відомств тощо 

Вимоги суспільства та держави до 

соціально значущих і професійних  

властивостей та якостей особистості 

(соціальні та професійні норми) 
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Структура (форма побудови) та послідовність розробки ОПП 

(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 
 

 
 

 

Освітньо-професійна програма  

підготовки 

Нормативні засади 

розробки 

 освітньо-професійної 

програми 
 

Система знань 

Кваліфікація 

Спеціальність 

Освітній та освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Перелік 

навчальних дисциплін 

Розподіл змісту освітньо-

професійної програми за 

циклами підготовки та 

рекомендованими 

навчальними дисциплінами 

Компетенції, що сформовані 

Система змістових модулів 

Блоки змістових модулів 

Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика 

 Кваліфікація 

Спеціальність 

Освітній та освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Система компетенцій 

(за послідовністю: знання, 

уміння, навик – компетенція) 
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