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Вимірювання навчальних досягнень 
школярів і студентів: 
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Програма конференції 
 

13 –14 грудня  
 
 

 
 

Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу відповідно до 

Договору про співпрацю № EDH-I-00-05-00027-01 (ABE/BE) з Агентством з міжнародного розвитку 

Сполучених Штатів Америки (USAID). Відповідальність за організацію та проведення заходу несе 

Український центр оцінювання якості освіти.                                                                                                                                                         
Матеріали, доповіді та виступи не обов’язково відображають точку зору USAID, MCC чи Уряду США. 

 
Харків 

2007 рік 



Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Українській 

центр оцінювання якості освіти, Головне управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації, Харківський національний педагогічний університет  ім. Г.С. 

Сковороди, Харківській національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський 

регіональний центр оцінювання якості освіти запрошують Вас взяти участь у ІІ Міжнародній 

науково-методичній конференцій „Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: 

гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти” (EA-2007), яка відбудеться на 

базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди 13-14 грудня 

2007 р. 

Проблематика конференції: 

Засади, модель і впровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання ((ЗНО).  
Вдосконалення системи вимірювань навчальних досягнень учнів ЗНЗ та студентів ВНЗ: науково- 
педагогічні дослідження та практичні результати. 
Тестові технології у поточних та підсумкових вимірюваннях навчальних досягнень, випускних 
іспитах у ЗНЗ та вступних іспитах у ВНЗ. 
ІКТ у вимірюваннях навчальних досягнень учнів і студентів. 
Тестологічний аналіз та аналітичні дослідження результатів тестування. 
Вторинне використання результатів педагогічних вимірювань: освітня політика, моніторинг якості 
освіти, ефективність формування контингенту студентів ВНЗ. 
Моніторингові дослідження якості освіти. Міжнародні порівняльні дослідження якості освіти. 

 

Секції: 

1. Проблеми становлення національної системи зовнішнього оцінювання 

навчальних досягнень учнів і студентів та моніторингу якості освіти  
Координатори: Лікарчук І.Л. 

                            Раков С.А. 

                            Забульоніс А. 

2. Психолого – педагогічні і технологічні аспекти підготовки, використання і 

оцінювання завдань з закритою, відкритою, розгорнутою формою відповіді  
Координатори: Ляшенко О.І. 

                            Дворецька Л.П. 

                            Ломакович С.В.  

3. Тестовий комплект як засіб вимірювання навчальних досягнень учнів і 

студентів: проектування, розробка, апробація, стандартизація, використання, 

аналітика  
Координатори: Середа Л.І. 

                            Колгатін О.Г. 

                           Шаламов Р.В. 

4. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечення вимірювань навчальних 

досягнень учнів і студентів 
Координатори: Винник В.А.  

                            Білоусова Л.І. 
                            Подгорна Н.Ю. 

5. Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів та моніторинг 

якості навчально-виховного процесу у школі та ВНЗ 
Координатори: Жук Ю.О. 

                            Горох В.П. 
                            Бархаєв Ю.П. 

6. Міжнародні порівняльні дослідження у галузі освіти 
Координатори:  Булах І.Є.  

                            Торопова Г.В. 
                            Русанова Н.О. 

Вплив зовнішнього незалежного оцінювання на якість набору студентів до ВНЗ 
Координатори: Бакіров В.С., Брюховецький В.С., Вакарчук І.О. 

                            Прокопенко І.Ф., Пономаренко В.С., Сидоренко О.Л. 



Порядок денний 
13 грудня 
10.00 – 14.00 Пленарне  засідання   

10.00 –10.05 Бєлова Л.О., Вітання Харківської облдержадміністрації Актова зала 

10.05-10.10 Ландсман В.А., Вітання  Харківської міської ради Актова зала 

10.10– 10.20 В.Кремінь, Відкриття конференції. Система зовнішнього 

незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти як компонент 

системи освіти 

10.20 –10.30 І.Прокопенко, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Історія і сучасність) Актова зала 

10.30 – 11.00 Лікарчук І.Л. Українська загальнонаціональна модель ЗНО–2008: 

стан, проблеми, перспективи 

Актова зала 

11.00 – 11.30 А.Забульоніс (Литва) 10 років зовнішнього незалежного оцінювання 

в Литві: стан, уроки та перспективи 

Актова зала 

11.30 – 12.00 О.Ляшенко, Проблеми становлення національної системи 

моніторингу якості освіти 

Актова зала 

12.00 – 12.30 Кава - пауза Банкетна зала 

12.30 – 13.00 С.Клепко  Український курикулум у Європейському контексті і 

система оцінювання якості освіти 

Актова зала 

13.00 – 13.30 С.Баккер (Нідерланди) Внесок міжнародних досліджень оцінювання 

якості освіти у формування національної освітньої політики 

Актова зала 

13.30 – 14.00 І.Булах, Підготовка вчителів у галузі педагогічних вимірювань Актова зала 

14.00 – 15.00 Перерва Їдальня 

15.00 – 16.30 Секційні засідання За розкладом 

16.30 – 17.00 Кава - пауза Банкетна зала 

17.00 – 18.30 Секційні засідання  За розкладом 

14 грудня 

10.00 – 14.00 Пленарне засідання   

10.00 – 10.30 Підсумки першого дня роботи конференції: ключові питання і 

програми круглих столів (виступи координаторів секцій)  

Актова зала 

10.30 – 11.00 В.Карандій Уроки зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

2007 року 

Актова зала 

11.00 – 11.30 В.Пономаренко Очікування вищих навчальних закладів від системи 

зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів 

Актова зала 

11.30 – 12.00 Є.Медреш Очікування загальноосвітніх навчальних закладів від 

системи зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів 

Актова зала 

12.00 – 12.30 Кава - пауза Банкетна зала 

12.30 – 13.00 С. Раков До питання якості освіти та засобів його вимірювання:  

філософські та практичні аспекти 

Актова зала 

13.00 – 13.30 В.Аванесов (Росія) Питання становлення національних систем 

педагогічних вимірювань 

Актова зала 

13.30 – 14.00 Г.Торопова Міжнародне дослідження ставлення директорів шкіл до 

системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників 

(за матеріалами проекту REFINE) 

Актова зала 

14.00 – 15.00 Перерва Їдальня 

15.00 – 16.30 Секційні засідання За розкладом 

16.30 – 17.00 Кава - пауза Банкетна зала 

17.00 – 17.30 Круглі столи. Робота над підсумковими документами 

конференції  

За розкладом 

17.30 – 18.00  Затвердження підсумкових документів конференції. Закриття 

конференції. 

Актова зала 



Організаційний комітет: 

Тесленко В.В., заступник міністра освіти і науки України, співголова 

Шинкарук В.Д., заступник міністра освіти і науки України, співголова 
Ландсман В.А., заступник Харківського міського голови, заступник голови 

Карандій В.А., перший заступник директора УЦОЯО, заступник голови 

Сидоренко О.Л., директор Харківського РЦОЯО, заступник голови 
Бакіров В.С., ректор Харківського національного університету ім. В. Каразіна, заступник голови  

Прокопенко І.Ф., ректор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, заступник голови 

Раков С.А., радник директора УЦОЯО з наукових питань, заступник голови 
Білоусова Л.І., зав. кафедри інформатики ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, вип. редактор  журналу ТІМО 

Гриневич Л.М., начальник ГУОН Київської міської державної адміністрації 

Деменко О.І., начальник управління освіти Харківського міськвиконкому 
Микитюк О.М., проректор з наукової роботи ХНПУ ім. Г.С.Сковороди 

Пономаренко В.С., ректор Харківського національного економічного університету 

Руденко В.Д., головний редактор журналу „Комп’ютер у школі та сім’ї” 
Лузан Т.В., заступник директора Харківського РЦОЯО 

Сичова М.М., заступник директора Харківського РЦОЯО 

Троцко Г.В., проректор ХНПУ ім.Г.С.Сковороди  
Гудзинський В.Є., журнал «Вісник. Тестування і моніторинг в освіті», керівник проекту 

Ганюшкін О.М., журнал «Вісник. Тестування і моніторинг в освіті», д–р напрямку видавництва «Факт»  

Подгорна Н.Ю., начальник відділу ІТ Харківського РЦОЯО, секретар конференції 

 

Програмний комітет: 

Кремінь В.Г., акад.АПН України, Президент АПН України, співголова 

Лікарчук І. Л., д.п.н., професор, директор Українського центру оцінювання якості освіти, співголова 

Ляшенко О.І., акад. АПН України, головний вчений секретар АПН України, заступник голови 

Раков С.А., д.п.н., професор, радник директора УЦОЯО з наукових питань, заступник голови 
Александров  В.В., к.е.н., професор, перший проректор ХНУ ім. В.Н.Каразіна 

Биков В.Ю., чл. кор. АПН України, директор НДІ інформатизації освіти та засобів навчання АПНУ  

Брюховецький В.С, д.філ.н., професор, почесний президент НУ "Києво-Могилянська академія" 

Булах І.Є., д.п.н., професор, директор Центру тестування при МОЗ України 

Вакарчук І.О., д.ф.м.н., професор, ректор Львівського національного університету ім. І.Франка 

Євдокимов В.І., д.п.н., член-кореспондент АПН України, перший проректор ХНПУ ім. Г. Сковороди 

Жалдак М.І.,  д.п.н., акад. АПН України, зав. кафедри інформатики КНПУ ім. М. Драгоманова  

Жолткевич Г.М., д.т.н., професор, декан механіко-математичного факультету ХНУ ім. В.Каразіна 

Жук Ю.О., к.п.н., зав. відділом тестових і моніторингових досліджень в освіті АПН України 

Покроєва Л.Д., к.п.н., доцент, ректор Харківського обл. науково-метод. інституту безперервної освіти 

Прокопенко Н.С., головний спеціаліст з математики та інформатики МОНУ 

Шаламов Р.В., к.б.н., доцент, зав. науково-методичним відділом Харківського РЦОЯО 

Вимоги до оформлення матеріалів:  

Рукописи доповідей і повідомлень подаються у двох примірниках на папері формату А4 через 1,5 інтервали (шрифт 

Times New Roman  розміру 14 pt, береги – зліва, зверху, знизу – 2,5 см., справа – 1,5 см, в одну колонку без 

застосування будь-якого форматування у текстовому редакторі MS Word, без вставок та гіперпосилань). Можна 

виділяти окремі частини тексту курсивом та/або напівжирним шрифтом. Обсяг – не більше 6 сторінок разом з 

ілюстраціями. Посилання на ілюстрації в тексті обов’язкове. У правому верхньому куті зазначити відомості про автора 

(прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи та посада, поштова адреса, 

контактний телефон). Нижче в центрі – повна назва статті, далі – анотація англійською мовою обсягом до 50 слів, текст, 

список літератури. Разом з рукописом подається: заявка на участь у конференції; електронний варіант рукопису та 

ілюстративних матеріалів на дискеті (екранні копії, схеми, малюнки та фотографії окремими графічними файлами). На 

звороті останньої сторінки рукопису вказати назви програм, у яких створено ілюстративний матеріал. 

Контрольні дати:  

Подання заявок на участь у конференції – до 5  грудня 2007 р. Подання матеріалів  – до 5  грудня 2007 р. 

Розсилка повідомлень про включення доповіді до програми конференції – до 5 грудня 2007 р. 

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць „Засоби навчальної та науково-дослідної 

роботи”, включеному до переліку ВАК України як фахове видання з педагогіки. Збірник розповсюджується за окрему 

плату.                      

Довідки:  

Харківській регіональний центр оцінювання якості освіти, майдан Свободи, 6, к. 462, м. Харків,  61022 

 (057) 705-15-64 Раков Сергій Анатолійович, Подгорна Наталя Юріївна, e-mail: EA-2007@meta.ua 


