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Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних
засобів і культури (ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за
використання інформації, що міститься в ньому.

Участь у тренінгу дозволить
Вам отримати:
• знання технології експертизи навчальних програм

• уміння проводити експертизу навчальних програм; складати
звіт за результатами проведеної експертизи
• неформальне спілкування та навички роботи в команді

Основні поняття теми

• освітня / навчальна програма;
• вимоги до навчальних програм;
• науково-методична експертиза;
• експертиза навчальних програм;
• технологія проведення експертизи;
• експертний висновок.

Алгоритм тренінгу

І. Організаційна частина: вступний інструктаж, вправа на
«розігрівання».
ІІ. Основна частина: міні-лекція, робота в групах “Експертиза
навчальних програм”.
ІІІ. Заключна частина: заключний інструктаж, рефлексія,
ритуал прощання.

Методологія побудови освітньої програми
Tuning educational structures in Europe, TUNING
Згідно із методологією Тюнінга процес створення освітньої
програми включає такі кроки :
• визначення потреби та потенціалу програми
• визначення профілю освітньої програми
• опис мети програми та кінцевих результатів навчання
• визначення загальних і фахових компетентностей
• розроблення навчального плану
• розроблення модулів і вибір методів викладання
• визначення підходів до навчання та методів оцінювання

• розроблення системи оцінювання якості освітньої програми з
метою її удосконалення

Проект CoRe 2 – «Competences
in Recognition and Education 2»
Згідно із CoRe 2 процес проектування освітньої програми
включає наступні кроки:
• визначення потреби та потенціалу програми
• визначення профілю та ключових компетентностей

• формулювання програмних результатів навчання
• вирішення питання щодо модуляризації освітньої програми
• визначення компетентностей та формулювання результатів навчання для
кожного модуля
• визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання
• перевірка охоплення ключових загальних і предметно-спеціальних
компетентностей

• розроблення освітньої програми та її структурних одиниць
• перевірка збалансованості та реалістичності програми
• моніторинг та удосконалення програми в процесі її реалізації

Поняття “навчальна програма”

Навчальна програма - опис
послідовності розгортання
навчального предмета за
змістом і в часі

Навчальна програма нормативний документ, що визначає
зміст, обсяг, вимоги до результатів
навчання, а також порядок вивчення і
викладання певної навчальної
дисципліни чи її розділу

Функції навчальної програми
Нормативна

• є документом, обов’язковим для виконання у
повному обсязі

Цілевизначення

• визначає цінності і цілі, для досягнення яких
програма введена у певну освітню галузь

Визначення змісту освіти

• фіксує елементи структури змісту, що мають бути
засвоєні студентами, а також рівень їх складності

Процесуальна

• визначає логічну послідовність засвоєння елементів
змісту, організаційні форми і методи, засоби й умови
навчання

Оцінювальна

• виявляє рівень засвоєння елементів змісту програми,
об’єкти контролю та критерії оцінювання рівня
навчальних досягнень студентів

Основні вимоги до навчальних програм
Відповідність змісту навчальної програми вимогам освітніх стандартів,
програмним компетентностям та результатам навчання

Урахування особливостей організації навчального процесу закладу освіти
Взаємозв’язок з навчальними програмами в межах освітньої галузі
Послідовність розміщення і взаємозв’язок усіх елементів змісту програми
Визначення методів, організаційних форм і засобів навчання, що відображають
єдність змісту освіти та процесу впровадження його у практику
Повнота розкриття цілей і завдань програми

Науково-методична експертиза
Науково-методична експертиза - це діяльність, метою
якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науковометодичного рівня об'єктів експертизи і підготовка
обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо
таких об'єктів

Науково-методична експертиза навчальних програм
проводиться з метою встановлення суттєвих
відмінностей програми від існуючих аналогічних
програм, визначення ступеня та спрямованості якісних
змін в освітньому процесі за умови реалізації
інноваційної (авторської) чи адаптованої програми

Завдання
науково-методичної експертизи
Основними завданнями експертизи є:
 об’єктивне, комплексне дослідження об’єкту експертизи;
 перевірка відповідності об’єкту експертизи вимогам і нормам чинного
законодавства;
 оцінка відповідності об’єкту експертизи сучасному рівню розвитку
науки і освіти, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам
державної політики у сфері освіти, вимогам економічної доцільності;

 прогнозування наслідків реалізації об’єкта експертизи;
 підготовка науково обґрунтованих експертних висновків.

Підготовка та проведення
експертизи навчальних програм
Експертиза програми включає чотири розділи:
Загальна
характеристика
програми

• аналізується структура програми, її загальний обсяг і
модульний характер

Вимоги до змісту
та структури
програми

• подається перелік конкретних критеріїв і показників,
які повинні характеризувати експертизу програми

Рекомендації
авторам

Заключні висновки

• включає зауваження експертів та рекомендації до
подальшого вдосконалення програми
• подається остаточний висновок про можливість або
неможливість позитивного оцінювання програми

Методи експертизи

Аналіз
документу

Бесіда

Анкетування

Опитування

Вимірювання

Експертні
оцінки

Технологія проведення експертизи
навчальних програм

Параметричне визначення
Критеріальний опис
Якісна оцінка
конкретного матеріалу як
матеріалу
відповідності критеріям
предмета експертизи

Параметричне визначення конкретного
матеріалу як предмета експертизи
• Структура програми
• Пояснювальна записка

• Тематичний план
• Змістове наповнення програми
• Навчально-методичне забезпечення програми
• Оформлення програми

Критеріальний опис матеріалу
Під час опису й оцінки матеріалу експерт повинен спиратися не на свій
власний життєвий досвід, а на об’єктивовані й чітко сформульовані критерії
Змістове наповнення програми
1.Відповідність змісту програми цілям вищої освіти, освітнім стандартам, сучасному
розвитку науки.
2. Обґрунтованість місця даного навчального матеріалу в загальній структурі
навчального процесу.
3. Повнота (достатність) змісту навчального матеріалу.
4. Відповідність складності й обсягу матеріалу програми можливостям його засвоєння
на належному рівні за встановлений час.
5. Умотивованість поділу навчального матеріалу на модулі, теми, їх послідовність,
наявність зв’язків між ними; цілісний виклад матеріалу.
6. Відповідність змісту програмним компетентностям та прогнозованим результатам.

Якісна оцінка відповідності
критеріям

Відповідає
частково

Відповідає

Не відповідає

Статистичний аналіз результатів
Визначення відповідності матеріалів вимогам щодо якості створення та
використання навчальних програм

Значення коефіцієнту
відповідності
в межах від 0,75 до 1,0

в межах від 0,50 до 0,75

в межах від 0 до 0,50

Відповідність вимогам
матеріал відповідає вимогам

матеріал може розглядатися на
предмет відповідності
вимогам, за
умови доопрацювання
матеріал не відповідає вимогам

Формування експертного
висновку
Висновки експерта – це документ, що містить остаточну думку, логічний
підсумок експерта, зроблений на основі розгляду, аналізу навчальної програми.
Висновки мають містити кваліфікований аналіз, аргументовану оцінку і обґрунтовані
рекомендації. Оцінюючи програму, експерт повинен визначити:
 відповідність поданого матеріалу стандартам, освітній програмі, навчальному
плану;
 актуальність;
 особливість даної програми, якщо існують подібні;
 науково-методичну цінність;
 коректність наукової термінології;
 основні зауваження та недоліки роботи;
 доцільність (недоцільність) застосування.
Зауваження і побажання експерта повинні бути принциповими, обґрунтованими,
чітко сформульованими та спрямованими на вдосконалення науково-методичного
рівня програми.

Робота в групах
“Експертиза навчальних програм”
Мета: проведення експертизи навчальних програм та складання звіту за
результатами проведеної експертизи.
Етапи:

 Відбір організаційних форм та методів експертизи навчальних програм.
 Підготовка інструментарію для проведення експертизи навчальних програм.

 Проведення експертизи навчальних програм.
 Статистичний аналіз результатів.
 Підготовка звіту за результатами експертного
оцінювання навчальних програм.

Робота в групах
“Експертиза навчальних програм”

 Результат:

визначено параметри експертизи; розроблено
критерії та показники оцінювання програм; проведено експертизу
навчальних програм; підготовлено експертні висновки.

Вправа на завершення тренінгу
“Валіза”
 Інструкція. Наша робота підходить до завершення, ми прощаємося. Але перед
тим, як "роз’їхатися ", зберемо "валізу". Оскільки ми займалися проблемами
експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти, то у "валізу "
покладемо те, що кожному з нас допоможе в експертній діяльності.
Збираючи "валізу", ми будемо дотримуватися певних правил:

 у "валізу" потрібно "покласти"
компетентності, які необхідні експерту в
галузі освіти;
 кожна компетентність буде покладена у
"валізу " тільки за згодою всієї групи.
Готувати "валізу" можна в письмовій формі.

Дякую за увагу

Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних
засобів і культури (ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за
використання інформації, що міститься в ньому.

