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У статті розглядається еволюція поняття валідизації вимірювань в освіті
від “троїстої моделі” (критеріальна, змістова та конструктна валідність)
до сучасного узагальненого підходу, який полягає у необхідності валідизації
передусім результатів вимірювання та їх інтерпретації, у вигляді
конструювання інтерпретативного аргументу та аргументу валідизації.
Цей сучасний підхід є гарною методологічною основою для цілісного процесу
валідизації вимірювань, і, відповідно, для викладання розділу “Валідність” у
навчальних курсах з основ освітніх вимірювань.
Ключові слова: освітні вимірювання, педагогічне тестування, валідність
тестування.

В статье рассматривается эволюция понятия валидизации измерений в
образовании от “триединой модели” (критериальная, содержательная и
конструктная валидность) к современному обобщенному подходу, который
заключается в необходимости валидизации прежде всего результатов
измерения и их интерпретации, в виде конструирования
интерпретативного аргумента и аргумента валидизации. Этот
современный подход является хорошей методологической основой для
целостного процесса валидизации измерений, и, соответственно, для
преподавания раздела “Валидность” в учебных курсах по основам
образовательных измерений.
Ключевые слова: образовательные измерения, педагогическое тестиро-
вание, валидность тестирования.

Evolution of the concept of measurement validation in education, from the “tripartite
model” (criterion, content and construct validity) to the modern generalized approach
of validation of measurement results and their interpretation by developing of
interpretative argument and validity argument is considered. This modern approach
is a good methodological basis for holistic process of validation of measurements
and, accordingly, for teaching the section “Validity” in training courses on the
fundamentals of educational measurement.

Key words: educational
measurement, pedagogical
testing, test validity.
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Етапи 
експериментального 

навчання 

Час 
прове-
дення 

Кількість 
годин 

Група 
Кількість 
учасників 

Зміст та завдання етапу 

Передексперимен-

тальний зріз 

16.02.09–

18.02.09 
2 ЕГ –1-4 93 

Визначення вихідного рівня 

сформованості англомовної 

РГК студентів 

ЕГ 1 / 

ЕГ 3 
47 

Навчання за методикою А 

("минулі часи") Експериментальне 
навчання 1 

18.02.09–
10.04.09 

22 
ЕГ 2 / 

ЕГ 4 
46 

Навчання за методикою Б 

("минулі часи") 

ЕГ 1 / 

ЕГ 3 
47 

Навчання за методикою Б 

("майбутні часи") Експериментальне 

навчання 2 

13.04.09–

22.05.09 
14 

ЕГ 2 / 
ЕГ 4 

46 
Навчання за методикою А 
("майбутні часи") 

Післяексперимен-

тальний зріз 
25.05. 09 2 ЕГ 1–4 93 

Визначення підсумкового 

рівня сформованості 

англомовної РГК студентів 
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Варіант А 1552 33 29 31 0,54 923 20 21 21 0,52 2475 53 0,53 
Варіант Б 1514 32,9 29 31 0,54 955 20,3 21 21 0,52 2469 53,2 0,53 

Критерії 

Розпізнавання ГС Встановлення 
значення ГС Антиципація ГС 
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Варіант А 630 6,8 0,62 605 6,5 0,65 1226 13,2 0,45 
Варіант Б 630 6,8 0,62 621 6,7 0,67 1214 13,3 0,45 
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I 1552 33 29 31 0,54 923 20 21 21 0,52 2475 53 0,53 Варіант А II 2433 51,8 56 52 0,84 1422 30,9 30 30 0,81 3855 82,7 0,83 
I 1514 32,9 29 31 0,54 955 20,3 21 21 0,52 2469 53,2 0,53 

Варіант Б II 2230 48,5 46 48,5 0,78 1426 30,3 32 31 0,79 3660 78,9 0,79 
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I 630 6,8 0,62 605 6,5 0,65 1226 13,2 0,45 Варіант А II 994 10,7 0,82 833 9 0,9 2028 21,7 0,8 
I 630 6,8 0,62 621 6,7 0,67 1214 13,3 0,45 Варіант Б II 1096 11,8 0,91 780 8,4 0,84 1780 19,1 0,71 

 



   

   

   






 







   
   











  


Середній коефіціент навченості 

Об’єкти оцінювання 

В
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од
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До 
експериментального 

навчання 

Після-
експериментального 

навчання Пр
ир

іс
т 

А 0,54 0,84 0,3 
"Минулі часи" 

Б 0,54 0,78 0,24 
А 0,52 0,81 0,29 

Гр
ам

ат
ич

ні
 

ст
ру

кт
ур
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"Майбутні часи" 
Б 0,52 0,79 0,27 
А 0,62 0,82 0,2 Розпізнавання 

ГС Б 0,62 0,91 0,29 
А 0,65 0,9 0,25 Встановлення 

значення ГС Б 0,67 0,84 0,17 
А 0,45 0,8 0,35 Кр

ит
ер

ії 

Антиципація ГС Б 0,45 0,71 0,26 

            


 

  
 


  










     






      





  
 




    

      



    






 

    




    
    




   
 

  
   
  




   

   


  






 










   





   











      




    
 











 


  


 









 

















      

        
   








       
      
       

      

      
       


          


        
          

  
       

  
 


 


   



     




   
    


    

   



    







  








    


   

  





   


   







 
 


 


 
 
 





 









    


 
 











 




  
     











 



    






     

     

      





   
  




    



   










   



 





    
  




   
    

     







  





     
     
 




     


     
 


  

     




    



  
      


 
 
 
 
   

   

 







 

 
     




 



  
  












 






    
     



 




   






  
    

     

  


      
     
  

    
  








      



     


 




 
  



  
    


    

    






    

















 
          


          





 




















         
      

     
 

   

  
    
   

  
         
     

  
 
 
 


   


 






 


 








     



  










    
 


     








 






    


     
























 




   



    


    



  


     







    



 
 


 
  


   


    


  


   

 

№ Трактування Автори 

 
Характеристи ка рівня професійної готовності, що характеризуються здатністю 
розв’язувати професійні проблеми і завдання, щ о виника ють у реальних ситуаціях 
діяльності з використанням знань та життєвого досвіду, ц інностей та схильностей 

В.І.Байденко 
І.О.Зимня 

 Здатність самостійно вибудовувати діяльність у  нових умовах, при  дефіциті знань 
та готових способів діяльності В.В.Серіков 

 Здатність діалектично поєднувати загальнокультурний (ключові компетенц ії) та 
власне проф есійний рівні гото вності до роботи 

Е.С.Заір-Бек 
А.П.Тряпіцина 

 Результат особливим чином організованого навчання А.А.Віландеберк 
Н.Л.Шубіна 

 Результат, який проявляється в єдності теоретичної та практичної складови х го-
товності до виконання педагогічної діяльності та виконанню професійних завдань 

Г.Н.Жуков, 
П.Г.Матросов, 
В.О.Сластьонін 

 Здатність педагога перетворювати спец іальність на засіб формування особистості 
учня з урахуванням вимог навчально-виховного процесу Н.В.Кузьміна 

 Сукупність якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів д іяльності), 
необхідних для якісної продуктивної діяльності А.В.Хуторський 


     



 









  



   



 


  



     
    



  

  
   












     
    



 
   









     


    


     


     


       
 

 
 

   
   

  


 






    


     

     







    





  












  


 




   







   





  









  
   
      


   
    





     

  








 




















 
  








 


 


 



 


      




 


 


  





































 





         
      
      
        
     
    

   


 



      



        


 


       


        
     
          
          

         
  
         

  
 
 
 
 
 


  









    

    
 





 
    


   


    















 
      



    





    


 


 




 





 













    






 
  
 
 


 
 


    




























№ Задание Цель 
1 химический кроссворд память, внимание, скорость 
2 лабиринт фактические знания, скорость 
3 сканворд внимание, скорость 
4 агрегатное кольцо логика 
5 интерактивная таблица логика, скорость 
6 интерактивная таблица логика, скорость 
7 интерактивная таблица логика, скорость 
8 химическое задание фактические знания 

9 химический кроссворд скорость, записывается название 
химических элементов 

10 построение предложений, относящихся к 
химии 

внимание, скорость 

11 построение предложений, относящихся к 
химии 

внимание, скорость 

12 лабораторное задание сравнения, противопоставления, 
относящиеся к лабораторному опыту 

13 химическое рассуждение скорость 
14 химическое рассуждение скорость 

15 набор символов химических элементов внимание, память, скорость; 
найди клетку с одинаковыми элементами 

 



    







  



   




     

    












      
  
     
    








  













    










     



    

   
   

  


 



     

    

   

    

  


  
  






     
  



     


       

    
   
 





   





  
   


  
   

    
   



      





    
   
     



   
    
   
    


  
      




  
     
 


    
  









   






  


 

     
    



      
    
    









   











 



 


 










 







      
         
 
      
 



      

 
     
      

      
 

     
     
 
       



   

     




     
     







   
   

    







   
  
 


      
     

   
   



   

     


     
    

   
   
     












     


   

  



     

     



     
       

 

    


 
    




       

      



  


     







      
     

  


     
      
      




  
   
     


     




    

    






    

  
 
 
     
     
 
     

   

    

     
    

    

   

      

 
     

  

 



     
   


   



    





 
    

     
     






     
  



     












      


    
   


 

   



       





  










       
    

     

     

 







   




     

 






     


   
    



    

 








 


   
   




    






     



    




    
     
     
     
     


 

     
    

       
 













   



     


     

       
   

  
     

    
  
 




   
      


     

   
   
    




   




   




   
    

   

     
   



 










    



   


      



  




     


  

  
      
   

      
   

     

  

       
      


  
    
    











           























Стаття присвячена дослідженню можливостей пакету програм ITAP (Item
and Test Analysis Package) для аналізу результатів тестування та побудови
оцінок латентних параметрів у межах логістичних моделей сучасної теорії
тестів IRT.
Ключові слова: тест, аналіз результатів тестування, складність завдань,
рівень підготовки, характеристична крива, інформаційна функція.

Статья посвящена исследованию возможностей пакета программ ITAP
(Item and Test Analysis Package) для анализа результатов тестирования и
построения оценок латентных параметров в рамках логистических
моделей современной тестовой теории IRT.
Ключевые слова: тест, анализ результатов тестирования, трудность
заданий, уровень подготовки, характеристическая кривая, информационная
функция.

The article is dedicated to exploring the possibilities of the software package ITAP
(Item and Test Analysis Package) for analysis of test results and for the construction
of estimates of latent parameters in the logistic models of Item Response Theory.
Key words: test, analysis of test results, item difficulty, level of knowledge,
characteristic curve, information function.
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Рис. 3. Фрагменти вихідного файлу в ITEMAN 
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Рівні ініціативності студентів та критерії оцінювання  
їх діяльності /відповідні особистісні якості Компе-

тентності Початковий 
Б 

Середній  
С  

Достатній  
П 

Високий  
В 

Етап підготовки до ЛР та перевірки готовності до її виконання 

Ін
ф

ор
м

ац
ій

на
 

не може відібрати 
потрібну інформа-
цію з одного вказа-
ного джерела; 
зазнає труднощів у 
сприйнятті та 
представленні 
інформації у будь-
якій формі;  

в ідбирає необхідну 
інформацію з одного 
вказаного джерела; зазнає 
труднощів у сприйнятті та 
представленні  
інформації у символьній 
формі; 

самостійно відбирає 
необхідну інформацію з 
декількох вказаних 
джерел (конспект 
лекцій, підручник, ін.); 
сприймає та пред-
ставляє інформацію в 
різних формах: 
словесно, символьно, 
образно; 

самостійно відшукує необ-
хідні джерела і відбирає не-
обхідну інформацію з них; 
сприймає та представляє 
інформацію в різних фор-
мах, оперує нею: виводить 
робочі формули для визна-
чення шуканих фізичних 
величин, отримує необхідні 
дані з графіків, схем, тощо; 

С
оц

іа
ль

но
-т

ру
д

ов
а 

не може: скласти 
план виконання ЛР 
та алгоритм 
власних дій для 
проведення 
експерименту, 
скористатися 
готовою детальною 
інструкцією; 

не може спланувати 
експеримент та скласти 
алгоритм власних дій для 
виконання ЛР; 
користується готовою 
детальною інструкцією, 
або вказівками викладача 
чи лідера групи;  

бере участь у складан-
ні плану виконання ЛР 
разом з іншими 
членами групи, або 
планує ЛР за допо-
могою викладача; 
складає алгоритм про-
ведення окремих етапів 
експерименту та 
власних дій;  

самостійно формулює мету 
роботи; висловлює та 
обґрунтовує ідеї, пропозиції , 
г іпотези;  
раціонально складає де-
тальний план виконання ЛР, 
алгоритм проведення 
експерименту та повідом-
ляє іншим членам групи; 
розподіляє обов’язки між 
учасниками групи; 

В
м

ін
ня

 в
чи

ти
ся

 

не готується до ЛР 
в лабораторії; 
називає деякі, з 
наданих приладів та 
їх призначення,  
організовує робоче 
місце лише з 
допомогою 
викладача; 
 

не готується до ЛР в 
лабораторії; 
в ідбирає обладнання для 
виконання ЛР за допомо-
гою викладача чи інших 
студентів, самостійно 
в ідбирає лише окремі 
необхідні прилади; 
нераціонально організовує 
робоче місце; 

готується до ЛР в  лабо-
раторії; 
самостійно відбирає 
обладнання для ви-
конання ЛР; 
організовує своє 
робоче місце; 
 

готується до ЛР в лабо-
раторії;  
самостійно і правильно від-
бирає обладнання для 
виконання ЛР; 
виявляє недостаючі та зайві 
прилади; 
раціонально організовує 
робоче місце;  








  




   


  







      


  
  
 








  





    

  
    






 









  
    


    


  

  







 

Рівні ініціативності студентів та критерії оцінювання  
їх діяльності /відповідні особистісні якості 

Ко
м

пе
те

нт
-

но
ст

і 
Початковий 

Б 
Середній 

С 
Достатній 

П 
Високий 

В 
Етап виконання ЛР 

Вм
ін

ня
 

вч
ит

ис
я 

повільно, з помилка-
ми збирає експери-
ментальну установку, 
навіть за допомогою 
викладача;  
знімає покази деяких 
вимірювальних 
приладів 

збирає експериментальну 
установку з помилками, або 
за допомогою викладача чи 
інших студентів; здійснює 
окремі вимірювання, часто 
порушує правила користу-
вання вимірювальними 
приладами 

самостійно збирає 
експериментальну установку; за 
вказівкою викладача відшукує і 
виправляє помилки в ній; 
правильно користується 
вимірювальними приладами 

самостійно і правильно збирає 
експериментальну установку, 
перевіряє, випробовує її; усуває 
несправності, якщо такі є; 
правильно користується вимірю-
вальними приладами; 
самостійно знаходить і виправ-
ляє технічні та розрахункові 
помилки; оцінює реальність 
отриманого результату 

С
оц

іа
ль

но
 - 

тр
уд

ов
а 

нераціонально 
використовує час; 
не виконує 
конкретних обов’язків 
у групі 
 

нераціонально використовує 
час; виконує окремі 
доручення в ході групової 
діяльності 

в основному раціонально 
використовує час; виконує 
конкретні обов’язки у групі; іноді 
допомагає іншим студентам 

раціонально використовує час; 
керує роботою групи, координує 
діяльність її членів; контролює 
послідовність і правильність 
проведення експерименту; надає 
допомогу іншим студентам 

Зд
ор

ов
’я

 
зб

ер
еж

у-
ва

ль
на

 іноді порушує прави-
ла ТБ, користування 
фізичними 
приладами 

дотримується правил ТБ; 
іноді порушує умови 
користування фізичними 
приладами, гігієни праці 

дотримується правил ТБ, 
користування фізичними 
приладами, гігієни праці 

дотримується правил ТБ, 
користування фізичними 
приладами, 
гігієни праці 

Етап оформлення звіту про результати виконання ЛР 

Ін
ф

ор
м

ац
ій

на
 

не може самостійно 
заповнити готову 
таблицю за результа-
тами експерименту; 
не проводить 
обчислень; списує 
звіт в інших студентів 

записує результати експери-
менту в готову таблицю за 
допомогою викладача чи 
інших студентів; 
виконує елементарні обчис-
лення самостійно, більш 
складні – за допомогою ви-
кладача чи інших студентів;  
задає питання викладачу, 
іншим студентам у процесі 
оформлення звіту; 
веде записи у робочому 
зошиті за допомогою інших 
студентів 

самостійно, чи за допомогою 
інших студентів, складає звітні 
таблиці та записує в них 
експериментальні дані; 
обчислює шукані фізичні вели-
чини; консультується з 
викладачем та іншими 
студентами під час побудови 
графіків, діаграм, схем і т.д.;  
задає питання, виправляє 
помилки, вказані викладачем чи 
іншими студентами; 
за необхідності, проводить 
повторні обчислення 

самостійно складає раціональні 
звітні таблиці та записує в них 
експериментальні дані; швидко 
обчислює шукані фізичні 
величини, самостійно будує 
графіки, діаграми, малює схеми, 
тощо; відшукує необхідні 
табличні данні; знаходить по-
милки та виправляє їх; 
 за необхідності проводить 
повторні обчислення чи вимі-
рювання; обговорює результати 
експерименту з членами групи та 
формулює висновки 

Комунікативні властивості та дії на всіх етапах ЛР 

За
га

ль
но

ку
ль

ту
рн

а 
(к

ом
ун

ік
ат

ив
на

) 

словниковий запас 
обмежений; називає 
окремі фізичні термі-
ни; питання з теми 
ЛР задає рідко, фор-
мулює їх неточно; 
відповіді на питання 
дає односкладні, не 
бере участі в обгово-
ренні питань пов’я-
заних виконанням ЛР 

словниковий запас обме-
жений, частково володіє 
фізичною термінологією; 
відповідає та здає питання з 
теми і процедури ЛР, але не 
завжди коректно і грамотно 
їх формулює; мова не 
достатньо виразна, 
адекватно реагує на 
зауваження та рекомендації 

має достатній словниковий за-
пас, володіє фізичною терміно-
логією; промовляє стислі моно-
логи, бере участь у діалогах та 
обговореннях плану та методики 
проведення ЛР задає змістовні 
питання з теми ЛР, та дає повні 
відповіді на них; 
мова достатньо виразна; 
дотримується ділового стилю 
спілкування 

має великий словниковий запас, 
володіє фізичною термінологією 
в повному обсязі; промовляє роз-
горнуті монологи, організовує 
обговорення плану та методики 
проведення ЛР; задає змістовні 
питання з теми ЛР; 
відповідає на запитання повно, 
лаконічно, точно, обґрунтовує 
свої відповіді; мова виразна, до-
тримується ділового стилю 
спілкування 

Особистісні якості 

Пу
нк

ту
-

ал
ьн

іс
ть

 несвоєчасно готуєть-
ся та виконує роботу, 
нераціонально вико-
ристовує час під час 
 виконання ЛР 

своєчасно готується до ро-
боти, але несвоєчасно її 
виконує, нераціонально 
використовує час 

своєчасно готується  
та виконує ЛР,  
раціонально розподіляє час 

своєчасно готується та виконує 
роботу; 
раціонально розподіляє час 

С
ам

ос
-

ті
й-

ні
ст

ь 

потребує допомоги та 
керівництва на всіх 
етапах підготовки і 
виконання ЛР 

потребує допомоги та 
керівництва на більшості 
етапів виконання ЛР 

іноді потребує консультацій, 
незначної допомоги 

самостійно виконує ЛР 
 

Ін
іц

іа
-

ти
вн

іс
ь,

  
лі

де
рс

ь
кі

 я
ко

ст
і виступає в ролі 

пасивного, 
незацікавленого 
спостерігача 
 

у групі виконує роль 
пасивного спостерігача, 
іноді виконує окремі 
доручення ініціативних 
студентів 

у групі виконує роль зацікав-
леного помічника, в окремих епі-
зодах – лідера; приймає рішення 
з окремих питань; іноді надає 
допомогу іншим студентам 

у групі виконує роль орга-
нізатора, керівника, лідера; 
приймає відповідальні рішення; 
допомагає іншим студентам; 

О
св

іт
ні

 
пр

аг
не

нн
я,

 
ре

ф
ле

кс
ія

 не виконує рекомен-
дацій щодо підви-
щення рівня власних 
навчальних досяг-
нень; не завжди адек-
ватно здійснює 
самооцінку 

прагне підвищити результа-
ти власних навчальних до-
сягнень, виконує більшість 
рекомендацій щодо 
підвищення рівня його 
навчальних досягнень; 
здійснює самооцінку 

прагне досягти мети ЛР і власної 
освітньої цілі; 
виконує всі рекомендації щодо 
підвищення рівня власних нав-
чальних досягнень; здійснює 
самоконтроль та самооцінку 

наполегливо прагне і досягає 
мети ЛР і власної освітньої цілі; 
працює над підвищенням рівня 
власних навчальних досягнень; 
здійснює самоаналіз, самоконт-
роль та самооцінку 

Ін
ди

ві
ду

-
ал

ьн
о-

во
ль

во
ві

 
як

ос
ті 

безвідповідальний, 
неуважний, 
незацікавлений; 

ввічливий, доброзичливий, 
толерантний, врівноважений

всі якості попереднього рівня та 
старанний; зацікавлений; 
уважний; відповідальний; 
наполегливий 

всі якості попереднього рівня та 
ініціативний, амбітний, цілеспря-
мований, уміє доводити справу 
до кінця, самостійний, рішучий, 
самокритичний 









   



      
     



 
  




   


Рівень сформованості 
ключових компетентностей Рівень активності студентів Оцінка за 12-

бальною шкалою 
початковий рецептивний, Б-бездіяльний 1–3 

середній репродуктивний, С-пасивний спостерігач 4–6 
достатній продуктивний, П-активний помічник 7–9 
високий творчий, В-провідний виконавець 10–12 

 



 

  
   


    


     




  


 


 


 


 
           


 


 



  












  


       





















  





    


















 





       
     
      



  
      
     

     


          
       

   
     

 

    





    

     

   



    
   
    


    


  

       

    


   
    
     
  
  
     




    
   
    

      
   
     





     





     
    
   
 


      

    










      





     
   

   




 
    



    
   
    
 





  
   
 
  
      




   
     
    


     
     







    

  
     







   
    



   
  

 
    
  
   
  







 
     

      
   
     
 
     
    









    


    
    














  


  







     
   


    
 


   



     



      



  



   



     

     

   
   




     

 





    


       
   

    





     





    


    





    



















    

    
    



    
     
  







 

  
   


  
    

    


     


     


 
   

   
  




  
   
   
    


 
  







    
    
  

  
     







   




     

    

  
  
     





   
     



  


















 
                 
















 



             











 














     


              


        


















     
     


    

     
    
   
   



          
          
      
     

 


  
   
    


 



  
 


    
      
     


   



     

    

   
     


     
   






 
      
   

   
  
     

   

    


 




    
      



 


     
    


 

 






 


     




    
  

  


   
  


     



   



    


 


  
 


  
 
 


   


    



 



    
  


 




 



   



   
 
  
   
   
    


     


   



     



 




 



     
  


 
  
   
   


 


 
     


     


     



     
    
    


    
   


 


   
 













 

Інтернет-орієнтовані системи тестування 

Критерії оцінювання 
інтернет-орієнтованих 

систем тестування (у балах) 

"М
ай

ст
ер

-
Те

ст
" 

"Т
во

й 
те

ст
" 

"Т
ес

ти
ру

ем
 

вс
е!

" 

"Б
ан

к 
те

ст
ов

" 

"M
r.

 T
es

te
r"

. 

"Т
ес

тл
ан

-
ди

я"
 

Педагогічна придатність 3 3 2 1 3 1 
Відкрите тестування 3 0 3 3 3 3 
Контрольоване тестування 3 3 0 0 0 0 
Тестування під наглядом 
адміністратора 3 3 0 0 0 0 

Види запитань 3 2 1 1 1 1 
Вага запитання 3 3 2 3 0 0 
Мультимедіа 3 2 3 3 2 0 
Редагування тестів 3 3 3 3 1 3 
Оцінка учаснику тестування 3 3 1 1 1 1 
Статистика адміністратору 3 3 0 0 0 0 
Зручність інтерфейсу 3 3 2 2 2 1 

Всього балів 33 28 17 17 13 10 





 


    


  


    



      


    




   

    


      


 




 



 
    
 

 





 
  


    
     
   
    
     

    

   

      


         





    
     
     


      












     


 
 




 
 



 
 





       

    
  

  










  





     
 







 

   

  



     
    
  

    







    

 


   






     









         
             
         



                


 




 



 


 






















       


      
  

     

  



          

  
      
 


   


 


    
     
    



   
 




    

     
     






     
     
     



    




   


   




      











  




  
















 
 
    


    

    





 
    

    
 
  






    




    
   


  





    
    



     



     
     



    

    







   

     


    






   
   
     





   



     







      


    


 


     




    
  


  
  
    






   

    




    





   
 


   


    




   
    



 







    



     


     






    

  










   

     

    







  

    




   
   
   
     

   

     


    

 
     

     
    


    







   
 


    



 

   

  
     







 
        
 



 


      


 


 






 



















       

     
    

     
      
      
        
      


    
         
 
  
      





  









     
    




     
    






   








 
 





  
      

      


    
 
    
      






   
     



    









 






















 
  
 
 
 
  


 

 
     





      


      



    


      


 




    


    





   






 
     



      


      


 







 
   


 
 
 


  
  
   




 

       























  

   


 
     

      

    


  




     
    
    

  
     
     
      





     
   



     
     


    
    
      

     
    



     
    





     
   

   

     




 



    
  
 
 
   
   


    
  
      
      
 

     
  
     







 









  

   




    





   




  













    







    





    







 


 


    
     
    


 




    







     





     


   





  






    








     




 


  
    




  


  





   
      




 

(((МАЙСТЕР) (((ШВИДК)(О)) ((ПЕРЕВІР)(ИВ)))) (((НОВ)(У)) ((МАШИН)(У)))) 



 МАЙСТЕР 

ШВИДК 

О 

ПЕРЕВІР 

ИВ 

НОВ 

У 

МАШИН 

У 

1 
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65 % 

Птах 

 

10 %% 


  

 

    



 
    

  
   



 
     


  


      
    









 




      






Сама вірна ознака істини ― це простота та ясність. 

а) 
Сама вірна ознака істини – це простота та ясність. 

б) 

  







 

Сама вірна ознака істини – це простота та ясність. 
а) 

Сама вірна ознака істини – це простота та ясність. 
б) 











    
      

 

Сама Вірна Ознака Істини – Це Простота Та Ясність. 
а) 

САМА ВІРНА ОЗНАКА ІСТИНИ – ЦЕ ПРОСТОТА ТА ЯСНІСТЬ. 
б) 






Текст, вирівняний по 
правому краю, читати 
дуже важко, оскільки 

рядки починаються на 
різному рівні. 

Те ж саме можна сказати 
про текст, вирівняний по 

центру. 

Текст, вирівняний по ширині 
читається важче, оскільки 
відстань між словами 
неоднакова. 

Текст, вирівняний по лівому 
краю, читати дуже зручно. 








 




        


     




Темний фон зі світлими видами шрифтів.  
Темний фон зі світлими видами шрифтів. 

Темний фон зі світлими видами шрифтів. 

 



 


Темний фон зі світлими видами шрифтів.  
Темний фон зі світлими видами шрифтів. 

Темний фон зі світлими видами шрифтів. 




 





 
     



 
 
     

   

Ж ирний шрифт Звичайни й тип 

Чорний на білому, 
жирний 

Чорний на білому, 
звичайний 

Темно-синій, синій 
на білому, жирний 

Темно-синій, синій на 
б ілому, звичайний 

Темно-червоний, 
червоний на 

білому, жирний 

Темно-червоний, 
червоний на білому, 

звичайний 
Темно-зелений, 

зелений на білому 
фоні, жирний 

Темно-зелений, 
зелений на білому 
фоні, звичайний 

 

Темний фон зі світлими видами шрифтів.  
Темний фон зі світлими видами шрифтів. 

Темний фон зі світлими видами шрифтів. 


 

 
П равил ьно: 

кол ір/насич еність і 
світл ість  

Неправи льно: т іл ьки 
кол ір/насиченість  

Си ній на блакитн ом у 
(Колір) 

С иній на блаки тном у 
(К олір) 

Синій на синьом у 
(Н асич еність) 

Синій на синьому 
(Насиченість)  


 
 

     





Максимальний 
контраст Мінімальний контраст 

Чорний на білому, 
жирний 

Синій на зеленому, 
жирний 

Чорний на білому, 
звичайний 

Синій на зеленому, 
звичайний 

Білий на чорному, 
жирний 

Зелений на 
пурпуровому, 

жирний 

Білий на чорному, 
звичайний 

Зелений на 
пурпуровому, 

звичайний 

 

 

 

 







 

   
      


 
   
 


    
    
   

     
    






     


Подібні відтінки Комплементарні 
відтінки 

Синій на світло- 
синьому 

Синій на світло- 
жовтому 

Червоний на 
світло-червоному 

Червоний на світло- 
голубому 

Зелений на світло- 
зеленому 

Зелений на світло- 
пурпуровому 

Фон та текст 
Фон та текст 
Фон та текст 

Фон та текст 
Фон та текст 
Фон та текст 

 
  




 
  

 


 






 


 


 


 



 


    






 



 























       

    


       
 
    
 

  
           


    
  
            




     
 
    

     


   
 


     
   


   
    
     
     










     
   
 





     

    



   
   






    

    


  

    
   



    
      
     






     


     





 




      
 
  
   
  
   
      



    
    
 









    







  
   












    


   
  


   
    





 








 



   



    



    


 
  
    







  



  

    
  
 






   




    












    
      

    




















 
       
         


           




 




 


   
 





 
       
      





















 

     
      
      


       
 

      
      

 
    
     
  
    
    

    
   


          
        
  
        
        
        
        
       

  

     
 
  
 
 


    

    
   





  

      












    
   




    

  
  
 


   


   

   
 


      

     

    

    

    
    



     

  


     
     

 



    



    

    
    
     

     
   



    

    
   
    
  
    

  





 




    

    
    




    

        


    

 
      




     


    

 


   
     

   





    

     
  





  

 
 





   
   
     
    





     

     



    

     



   
  

    
      

     
    


     



    



     
      
    

     
    


    

  

      

     




    

       
      
   

    

    

       


   


    
     
   

    










    


    
   







   
   


    



     
      
  







  

  
   
     



 
      



  
  




    
 



    
 
    

  












  

   


      



   

   



   


   
   




    

     



  
     
    


     
 



  
   

     



     


     
    


   
    
   
    

    









     



     
     
   

     


 




   



  
     



     
   
      
    





        










  






 


 


  





 















































      
      


    



     
    
 
   
    
 

      

    
         

 
  


 


   







   



   










     

   


  
 


  






 

   








  



    
 
   
 










   
   
    


  

   



     
   




 

 





 


      
     
    

 
  
    
     
     
   


   





 





    





   
  
 


 
    




     


  




    







      


    




      

   
 
  
   
   
    
    
   
  

   




    
 


    



 

 




    







      












   


    
       





  

     




       


   



 

    




   



 
   








    
    
   
  

 


 



 






     


       
  
    

    
 





    




     
    


    







   
   
    
    
   


   


        
   



       

 







     



  


    

     

   









   

    



    

 

    








   

     


  
   






     
    

     

      
     

    

     











   
   

      
   
    
  
    
    
   


    

      
      






     


    




  





  
  

















 



   
    























  


      
     
   


    

    




  

     

    


    









  
  

     


 


     


 
 


 
 


 


 



   


   

   
   
 
    
    
   


      
      






 


















   
   









    






 

      
  
     




    
    




    
     


    
 

    
     




    










   

    

 


    





     
       




     

   




  





     
    



     






 

 




   






 

  






    
  



 
   




 

     









   



    


    



 








 
   









    



   

    

    








    





   


      



    
    








    







     

 
 




   




 

 



 
   


 
  





   


 
 
   
 



     


 
 



 


      


    
   


    


 






    



   



    

     




    


   

    





       
   





№ 
з/п Теми 

Кі
ль

кі
ст

ь 
го

ди
н 

Ле
кц

ії 

П
ра

кт
. 

ро
бо

та
 

Ін
ди

ві
д.

  
ро

бо
та

 
С

ам
. р

об
. 

Змістовий модуль І 
Науково-теоретичні основи педагогічних вимірювань та тестування 

1.  Педагогічна діагностика в роботі вчителя сучасної школи  2   1 
2. Основи системи педагогічного контролю якості навчання  2 2  1 
3. Основи теорії педагогічного вимірювання  2   1 
4. Характеристики і типи педагогічних тестів   2   1 
5. Форми тестових завдань  2  2  
6. Формування змісту педагогічного тесту  2 4 2  
7. Створення тестових завдань  2 4 2  

8. Технологічний цикл розроблення валідного педагогічного 
тесту   4  2 

9. Розроблення критеріїв оцінювання завдань з розгорнутою 
формою відповіді    2  1 

10. Обробка та представлення результатів тестування   2  1 
11. Комп’ютерні технології в тестуванні   4 2  
12. Апробація тесту   4 2 1 

Змістовий модуль ІІ 
Науково-теоретичні основи моніторингових досліджень якості освіти 

13. Зовнішнє незалежне тестування: досвід, реалії, 
перспективи  2   1 

14. Моніторинг в освіті. Національні системи моніторингу 
якості освіти  2   2 

15. Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження якості 
освіти  2  1  

16. Моніторинг в освіті (вітчизняний та зарубіжний досвід   2 1  
 Усього: 72 20 28 12 12 

 


   
   

    


    
    
   













            


 






       























      



       
      
     
  
     



       
    

  
   




  





    














   
     
  

   
    

   




    




  


  


    
     
    
 

     
     
     
    
    


 
  
   







      



   
    

    
    
    
  




    
    
   
    

     



    



    



   
    

  
    





    

     


    
  


     
     



  

  
    



 
    





  
       
     

    
 



    

     
     
    
  
    
    
     
    
   
      

   
    





    



   


      

 











 



     

   


  



     
   
     
    






    




 


    


      




   
  
   


   
    


    

   




    
   


   


     
     



     
    

     
 
   
 

   
  



     
    

    


      









   
    
   
    




    
    
    


     
 


      








   




     
   

    

     














 


    
    















       










 


















     

      

       
   
    
 

     
   
    
       
       
    

   
 

       
        
       
   
      
      

  
   

    




      


  



    




  
  









      

  







    
 
     










   

   
    



 





     
   



   


     
    


    

    


   







  
   

   

    



     
    

    
 


    
    
     



   

     





    


   
     






     
 

     
    

   
    

    


     
     

   
    

     



  





      
  


    
    
      
    






  

     


    

  
   



     
  









  
     


 

   




     


   

     
   

   
   

 

     



    
    
    


    


      


 



     








  


     
   




     





 

   
  


 
 

      


     

     
 

 



      
    
 
   


     
   
    

   
   





   
    

   
     
    

    
    

    
   



   


   
   
     
    

   
    
      
    
 









     


   
   

   


  




 

   
   






     
    
    
   

     


    
   
   



















   








       


    
  






    




    
   







   

    



    
   
    
    


   


   



  




   

 


















 


 










 






     
    

    
   

    
   
      

    
   


       
         
  
      









      
   
   





     
    
    

     


     
      
   




    



  



  




   
  






     




     














    












    

     




   
   



  
 

   





     
   

   
      
     


     

    








 
   


  


     









      
  



   

   




   
  


   


   



   



     





    
    




 
     


     
   
    
    


  





     

     
    
    


   



   






    
       

     


    



      
    
   
   


    



    




 



    







   




    
 

    


    
   
   

    

    
 






    
   


      














   
    


 


   
   


   


  



     
   


    


  










  
   


    
 



     


    











 













  

    

  
   



















 


   
   


   
    






      



     


  
    






  
 

   
      
 


    










      





       



    



    
     



    




   








      

 






   
   

 



  

     



    










   




    


     
    
 

    
    
    


    





  

  




    






      

    

  




































      









            



















        
     
       


      


     
       
   
     
  
     

 


          
         
        

   
 
  
  
 
    


  
     
      

    
 
      


    














     

   










  






   
    








   
  

    
     


      
     
     













  










   

      



 



    

      



 






     





     


 

   

 

Ч
ас

то
та

 п
оя

ви
 зн

ач
ен

ня
 X

 

Випадкова похибка не впиває на середнє 
значення серії вимірів, а тільки призводить 
до мінливості значень в його околі  Рис.2  
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Ч
ас

то
та

 п
оя

ви
 з

на
че

нн
я X

 

Розподіл значень за 
наявності 
систематичної похибки 

Розподіл значень без 
систематичної похибки 

Систематична похибка впливає на положення 
середнього значення 

Рис.3 

Х 





  
    
   
    






 



  
     
 



    

      




  
    



     


      
 







  

      


  

  
 
     

        













      

     






    



    
    
   






  

    

     




      
   
   
   



      

      
      






     








    

     


 





      



    
   




  
   
    






     
     
       
      

     
       
    
    
 

      
   

     



 
 





 

Середнє значення 

Істинне значення 

Ч
ас

т
от

а 
по

яв
и 

зн
ач

ен
ня

 

Величина значення Середнє значення 

Істинне значення 

Ч
ас

т
от

а 
по

яв
и 

зн
ач

ен
ня

 

Величина значення 

похибка 



Середнє значення 

Істинне значення 

г) випадкова вдача: 
достовірність висока;  
точність низька 

Середнє зна чення 

Істинне значення 

в) промах: достовірність 
низька;  
точність низька 

Середнє значення 

Істинне значення 

б) систематична похибка: 
достовірність низька;  
точність висока 

Середнє значення 

Істинне значення 

а) ідеальний вимір: 
достовірність висока;  
точність висока 







 Чисельні результати вимірювань 

яка може бути 
виражена 

завжди є деяка 
невизначеність у величині,  

мають розбіжності в "чистих 
числах" тому, що 

абсолютною похибкою 

відносною похибкою причинами якої є 

систематична похибка випадкова похибка 

наслідок якої є 

характеризується  

причинами якої є 

"шуми", флуктуації у 
вимірах 

межа спостереження 
неперервного 

діапазону значень на 
шкалі, яка має 
дискретну ціну 

поділки 

розкиду значень при 
повторних 

вимірюваннях 

призводить до  

середнє значення відхилення 
середнього від 

істинного значення 

діапазон 
спостережуваних 

значень 

визначає  визначає 

надійність точність, збіг 
значень 

збільшується з 
ростом кількості 

повторних вимірів 







             




    
    
              


 






 
















         
       
        
    


    

       
       

         
      
  

    

         
         
      
           
      
  




     

     
     


   






   
  


   




    
      

     

 
      

    


     





 



 

    











     

 















     





     

       



    
     






     









   
       





  










 









    

       
   

 

   




     
     

   





    

     

    
     

























 






  
   
    



 













  



  


    
   


     



 
 
     

 

    
     
    


    




    
 
     

   
     

        




















   
   





       





    




    



    












     




   



   
       







    
     
     
      


     
    







       



   
    











   

  
    
    







   
    




      

















 


    
  





  





     
   
  


    









 

    
    

  








       



 


 









 


 









 




 


 


     




 
      





      
      
     
 








 
 







 


 






 


    
     


    
    










 








    

      
 




     
     
    
     
 

 
       
      
  

  
 
 







     


   


      
  




  


    

   


     
  


   

  


  


     



     


     


    

   
    
    






 
   
    
  
      

   


    
  
     
   
   



    




    



 



 
  







    


 
      


      


   
     
      




   
   


  
    




 





  
    

    


      


 
 


    


     



   


   
 

 

     
    
   



 




 

     



    


 




 
      
    
   

  


 




 
     



    




    

     






     







    
   


   
    

 
   



  
   

     






 
 
 


 
 
 

  


 
   
 


   








           


 


 

























      

     
   

 
     
  
  
 

          
      
 
       

 
 


  
     

     
    

    

  
  



 

   

    

    
 





    


 
    



    
     
      
    
  
   


   
 
    
    
    


   
    
    


   
   
 


 





    












    
    



 




     











 

  



 


      


      


     


 



     




 








 


   
 



     
     




  





  


    

   




    
 






   




   
     
    
     
   







    
    
  












    
   
   

       

     






   






 



   



    






   

   
   








  
    
      
     









    

     



                             





     

    
 





   







   










 





     
 

   









 


 




        












 








       
 
   

       
       
      

      


          
         
    

  
  
  

    





     

  


    





    
 







  
    


   


 
 

   


 


     
    


 


 
  






  
  

     


 



      

     









     
     
     
    







  
 

     


  
  
  
  
    


   
  
  





      

 

   









  





    
     











 


 







   

    
     









       

   










   




   


   

  


 










      





       


 




    







 


 



  









 

 
   
     



 









   




    

     


    
  



 




 



    






  







 


 


    
    
    

   


 





     

      





















  




    






  



   







      



  
























  




    

    





    









  















    



    
 


   
 


 





  





    
 
 


    
       


   

   

    









 







      

  
       
   

        
      
    

     
    

          
          
 
       

 



  




  

     


    
 


    






   
  

     


   
    
     

    
    



 


     
   


    
    


     


  




  
     
     
      





    
     







     



    

     
   
   






    
     
  

 
Оцінка середнього

0
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Метод 
 відбору 

Спосіб  
оцінки Значення Відносна 

похибка 
Випадкова середнє 56618,14 9,65% 

Систематична 1 середнє 62399,70 0,42% 















       



    
     
   

   










 


 

   

















       



 
      
  


     
      
       
      

     
  


     
    
       
 

 

   


 

    


   
  

    
     

 

    


    
  

    








 
     


 

 
 


     





  



  
   

      
   






   

 
  
    


   



  
    

    
  








     





       








      







 
 


 



   






     


 





 

    


    
 

    


 
 

     
     


    



    


 
    















Критерії Показники 
 
Нормативніс ть 

- відповідність змістової області завдань Базовому змісту 
освіти з д ис ципліни "Фізика" у с таршій школі";  
- відповідність результатів, що оч ікуються, у вигл яд і     
д іяльнос ті учня вимогам  до об ов’язкового рівня 
підготовки учнів з дисципліни "Фізика" у старшій школі. 

Об’єктивність - рівнева диф еренціація завдань ; 
- доступність; 
- спец иф ічніс ть. 

Е фективність - дискрим інативність; 
- дієвість; 
- оптимал ьна складність; 
- варіативність балів. 

Порівнянність - фасетність;  
- варіативність завдань.  

Технологічність - од но значність; 
- оптимал ьність побудови; 
- стисл ість, л огічна структура;  
- ясність. 

 

  

  
       

  
     






    


 
    




 



    



 
     


 


 





     

   
 




        










 

 




















       

      
 

     
    
       




         
        
     
  
       


   


  


   
     
 
  






   
 
       

    
 
      
  







    

     







П
П
П

     
      






  
П
П









      


   


 ,
180

1 радо 


о
рад 









1801 





   
 


    


     
       
    


        
     
    



     



 

.1 
y 

x 
P0 
1 O 



      
    









     
       






   


      


 








v
2
 v3

2
 v

3





    



П
  П   П 
         П
П
П







     








    



     



     
  











 

ППП
     



      





 




 



     
       
  
П



     


 

0 








    




 




    





  
   
  
  



    



  

          
    
  П  
П

П






 3


     

      








   



ПП


 

?/6 

y 

x O 



   
 







 

Pt 

P0 

y 

x xt O

yt 










П/6

t
 t t





    





tt


     




     



t
ttgt

cos
sin

  t
tctgt

sin
cos

 



       





     

        


 





    



      

,
2

kt 
  ,kt  






    






    













t
t

t

t

tt

t t t
t



















       
 
      
  


      
   
     
   

        
        
 
    
 

   
  
     
    
  


 
     





   
   
  


   
  
  
     
   

  
  
     
 


   
    




  
     






    
    
       

     


   


 


  








   




   


      



    




 
   





   
    

  



    
   

  

     
    

    
    
    



   




       
    

      






   


   

      



   





  


     
   
  
    

     
    
      
    
      


   
   
    
    



    
    
  


     
     
   



     
  


      
     

     
    
     



     



    
    
    
  
   

   


    

















      
  





    
    
   
  



    
    
   
    



  




     




     



  


    
   

   




      
    











   
    



    





    




    
     













 

   


   









   



    



   


     







   

   




   
 
     


   

   
 
     
   





   



     












         


 


















      
       

      
   
  
      
  

     
     
     

     
       
 
     



        
       
          
 
  
  
 
  
  


    



   
    
 
  
   





   
    






      
  
 

    
      
    
    



    

    


  
    
     




     







    

   
 

     
      


     











     
    




   

    
   
   
   
     
     



 



    







 


     





 
   

      




    
    


  

   
     



     


 
  




   
     




    






  
   


     


   

     



      



    
  
     








   


   
      



  
    
    
  






   
   
    








   



    


   
   
  
  
  


    
    


   

    



 


    


  


  
 




  
     
    
    

     
 


 

   
   
   
 
     
   
   

    
   



 
  

   




     

       



    
    
     
    

      
 



 
     


     
   
   

    


 



   

    

  
   
 


    
    

     


    
    





   



   


  









     







   


  







     
     
    

     











     

     


  
      
  

    



















 



          



    




 













 






     

  
 
 



  



          
          
     



  


   

   

   

     
   
    
    
 

     
     
     

    
   


   
     







      


    
     
    
    




    
    





    




    
  
    

    
     


    


 







 



 



 

    




 
 
 
 

    







    




      






  


     

     
    
    
   
 


 

      


      
    







  

     
      
   

   
 



     
    



   
    











       


     

 
      
   
    
     
 


 
    
      








     

   










   
   

  






    
     
     
   
    
   






    


   
   
    



    




    




























 






     
      



      
      
     

     
 

    
         
       




   
    
  
  
     








    


    












     

     
    
   
    



    
  

    



     



  


    
    




    







    




  

 

     
   
    
    
      
     
    
    
    




    

     


   












    
    
 






     



     
     





   



   

      


     

    
   
   
      
    


      
     


   




  




  
     









   


  

     

  



     


    

    
     

   
   
    


   
  
 




  

     
    
    
     

   
   



   





   
   


      
     
   

    


 


      
   


     
     
     



 

   
     


     



  
  
     
     

   

    
  




    






     


 
   

 

  
   

   
  
     


  




     


    


     

       



   


     




  
  


     


     
    
  




      
     

      


     





     
    
    

    
   


      
 































   








     




     
    
      

   
     



  
  

   






      
 
     


     
    


     
   
  
     




  




    
     







 



     

     
   

      
       












 




    





    






















      




   

     
      
     
       
   
     
   

   

           
     

    

 
  

   










     


 


 
 


 




 


 









    
 
    

  


  
  


 

   

 


    







     




 
 
  

 

 

   

    


     


    

 



     
   
    
    


   

    



 



   

      
   

    

 
     
    


    
   

  


     
     

     



    
  

    



     

  






    




     
    





    

      

     
     



    

    


   
    
     

     



     
   



   





    


 
     

    
 





  










      



    

    










     



     
   




    
    





     
   
 


    
  
   




   



  



 

       
  
 
   

    
    

   
    
     
  







 


 


      


























      


       



     
       
      


 


      


      
    
      
     
     

   


     
 

         
        
       
       
  
          
      
  
    

  
  
 


    
   

    


    







   
     

  
    
    
   
 
  
  


    

   





     





  



      


     



     





    

   
    
 
     

    




   





    
   


    
     
   


 

  




 
    
      


   



    
    



   
   

      


    
    
    
    
    
 
     



     
      

    
  

   



  



  
    




    


     



   







      




 




    
    
    




     




     




      

      
   


  





    
    




      
     
     
   

    


     
    






      



    


   



  




     


     



    


   

     

    


  
     
     





   

  

    

    
    


 


     








   
     




    

    

     


      



   
   








     


     



     








    

    
   
  
     
   

 
    









   

   


    


    
    

   





   



    




   


      
 

   


   
    
   
      
   



  
   
     

    






     




    

    


      
    







     

   


   


     





    




      



    
    


  




  






     


     

    

    
     
   

    
    
   
   




      
   
    





    




    
     

 



    
    
 


  

  





     





 
    
   
     


 


   

     

     

       
     



     


      

     
    
     
   

   
   


 



     
  
 
 
  
  
    

     
   
 














     
  
  
  


 


     
   



   















   


    



        




        

      
 


 



 




 





     






 






 







          





         



   



   























    






         


 
         










            


       
       




       























     
       
      



   

 
       
 
     




  
  

  
 
  




    
 
      








    


    
    

    



   




 


     

   
   
 


      

      

   




        
    








   
   
  




      

    

    
     

     


     
 


    
    
  
    

  
  



      


      
    
   
    
     
    
     

      


     
   
   

   
    
    

      
     


     

 






 

  

    
     

        

    
     
   
  


   
    





       
    

     
   
     


        
     

      


     
 

     


       



    
      

     
      



  

    



       

 
  
  

  
    







  
   

      
      



   



      
     
     
  


     
     


     

      

    

   




   




     
   
    
   
   






  


    



     



     
    

      
      



   






  
     

   

       

    
   

      
    

  
     
     




   


      
    


   

    
  
        




     


    

    

     
      

      



 













    

         





     

     
   



  
   
     






    




      



     
    

   


      


       


       


     



    


  


   
  
      

    
     
 



      
 



     



     


       
      
   


       
       

    
     
     
     








     



      


       


    


    
    

        


     


    









   









     

    
     

  


     
   

   

    
  
    


      







 

     
    



  




   
    


     
   



     

















      
     

  

   

     
    


   
     
    

         
          
     
        
  

  
  
  
 


    



 

    









    
      



 



   
     

    

   

  
   



  
      


 






  




 


      






    



    
    
    




  
  

   
  






    
    
     

     




      
     

   







      
    



       
    


    



    


     












   




  
     
   





    
  
     


 




    



    
   
 

     


       
     
    


    
   

   


     

     
  





    

  

       







    


      

     
 







      





 
      
   





  
       
     

      



     
   






     


    



  
    


    

      



   

     


 

 
    


     








    


     

      

 

      

     
 




     

    




       


      




    









    



     

      
    



     
  


  




 

 



   

    


   

 









    








 


     
   




     
 


   


 



 

   

   





     

      




   
   
   
   


  
     

   


     
       
     

 
     




     







   


   




         
    
    




 



 
     
     

    

  



  


    




     

  


      




   




  

 



 


     



  

 










 



   








     

     



   




    
    





 


   
 
    





    
      

 


     








  





   





 
     


  

   
     






      
   
  


   








  
    




 


     







  



    
      











 

 






    
 


   








 





















      
     
   
      
  

     
     
    
      
  

        

   
 


    

    



     

      





 
     

    
   
 
     
   



  
    
    
   


    





    



     

    


 




  

   




     

  


 

   



   






     
   


   
   
  

   





    
     



     


       
      










     


     

     

     



   
     

       
     

   





      
   


1 Для бакалаврів розподіл на економіку підприємства та економіку народного господарства присутній в зачатковому
вигляді.
2 Скороч. від Volkswirtschaftslehre.
3Наприклад, складанням оцінок за проектну роботу, усний екзамен, участь у семінарах тощо. В цьому разі неможливо
отримати позитивну оцінку, склавши лише тільки іспит.
4 www.tu-dresden.de
5 Bildungsportal.sachsen.de
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До опублікування в збірнику приймаються наукові статті,
що раніше не друкувалися. Матеріали подаються українською,
англійською або російською мовами у друкованому та
електронному виглядах. Друкуються на одному боці аркушів
білого паперу формату А4 (210 х 297 мм)  у форматі Word 97
або пізнішої версії, шрифт Times New Roman, кегль 14, з 1,5
інтервалом  та розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30
мм, праве – 15 мм, нижнє – 25 мм.

Обсяг статті – від 8 до 15 сторінок.
До рукопису додаються:
– рецензія, підписана спеціалістом вищої кваліфікації

в тій галузі науково-технічного знання, до якої належить
стаття за своїм змістом (для осіб, що не мають науко-
вого ступеня);

– витяг із протоколу засідання кафедри чи іншого
наукового підрозділу, де ця стаття обговорювалася, з
ухвалою про рекомендацію її до друку в “Наукових
записках” (для осіб, що не мають наукового ступеня);

– дані про автора (прізвище, ім’я, по батькові, адреса,
науковий ступінь, вчені звання, посада, місце роботи,
службовий та домашній телефони, е-mail), із котрим
редакція матиме справу щодо опублікування рукопису;

– квитанція про оплату за друк статті – 15,00 грн. за
1 стандартну сторінку.

До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

СТРУКТУРА РУКОПИСУ
1) Рукопис починається з індексу УДК у верхньому

лівому куті першої сторінки тексту.
2) Назва друкується великими літерами по центру.
3) Прізвище та ініціали автора – під заголовком

малими літерами.

4) Короткі анотації українською, російською та
англійською мовами (до 6 речень).

5) Ключові слова (українською, російською та
англійською мовами).

6) Основний текст статті може розбиватися на розділи.
Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із
зазначенням номера джерела та сторінки                   ([7, с.
64]) у підзаголовку “Література”.

7) Перед списком використаних джерел,  який
подається в алфавітному порядку, пишеться підза-
головок “Література”.

Усі значення фізичних величин подаються в одиницях
Міжнародної системи CI.

У тексті використовується науковий та науково-
популярний стиль, за винятком звертання до попередніх
робіт або якщо інше зумовлене змістом статті.

Усі малюнки подаються на електронних носіях в одному
зі стандартних форматів (jpeg, tiff). Усі малюнки і таблиці
потрібно послідовно пронумерувати арабськими
цифрами (Рис. 1., Таблиця 1). До кожного малюнка
подають короткий підпис, а до таблиці – заголовок.
Необхідно уникати дублювання графічного матеріалу і
довгих заголовків таблиць.

Формули у статті подаються тільки в електронному
варіанті й набираються через стандартний редактор
формул Microsof t Equation, що входить до складу
Microsoft Office.

Нумерація формул подається в круглих дужках.
Нумеруються лише ті формули, на котрі у статті є посилання.

Рішення про публікацію статті приймає редко-легія.
Вона має право направити статтю на додаткову рецензію
або експертизу, а також на літературну правку статті без
погодження з автором. Без попередньої оплати
стаття до друку не допускається.

Авторам надається коректура статті. Ніякі зміни верстки,
за винятком помилок під час набору, не допускаються.
Виправлену і підписану автором коректуру слід протягом трьох
днів повернути в редакцію.

Думка редколегії не завжди збігається з думкою автора
статті.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних
назв та інших відомостей відповідають автори публікації.


 

   
  
   

 


    
 

  


