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ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ

Серед невербальних засобів П. с. виокремлю
ють: експресивно-виразні рухи (поза, жест, мімі
ка, хода, візуальний контакт); просодику й екстра- 
лінгвістику (інтонація, гучність, тембр, пауза, зіт
хання, сміх, кашель); такесику (рукостискання, 
поплескування, погладжування, торкання); прок- 
семіку (орієнтація, дистанція).

Майстерність невербального спілкування вчи
теля залежить від його обізнаності з психол. зна- 
ковістю жестикуляції, міміки та пантоміміки. 
Тут, зокрема, необхідно враховувати обмеженість 
самоконтролю невербальної поведінки вчителя, 
оскільки остання значною мірою є підсвідомою. 
Проте загальні уявлення про «закриті» та «відкри
ті» жести й пози допоможуть педагогові «віддаля
ти» або «наближати» до себе у разі потреби окре
мого учня або цілу аудиторію.

Літ:. 1. Добрович А. Б. Воспитателю о психоло
гам и психогигиене общения. — М., 1987; 2. Кан-Ка- 
лик В. А. Учителю о педагогическом общении. — М., 
1987; 3. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — 
М., 1979; 4. Семиченко В. А. Психология общения. — 
К., 1998.

О. М. Котикова

ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ (англ. іезі- 
іп§ — випробування, дослідження) — у широко
му розумінні, спосіб одержання інформації про 
певний об’єкт і його характеристики шляхом ви
пробувань; у вузькому, пед. розумінні, метод оці
нювання знань, умінь, навч. досягнень, компе
тентності учнів і студентів за допомогою тесту.

П. т. є одним з основних методів теорії пед. 
вимірювання, що передбачає об’єктивність, наук, 
обґрунтованість і вірогідність оцінювання учнів 
чи студентів. Така його якість досягається регла
ментованими процедурами складання і відбору тес
ту, уніфікованими процедурами проведення П. т., 
статистичними методами обробки та інтерпрета
ції результатів. Це вимагає чіткості у визначенні 
цілей оцінювання, виокремлення конкретного 
предмета вимірювання, обрання адекватного ін
струментарію, застосування обґрунтованих методів 
обробки та інтерпретації результатів П. т. Як на
слідок, учні і студенти, яких тестують, перебува
ють в однакових умовах, виконують одні й ті са
мі завдання, отримують оцінку за єдиною методи
кою обробки результатів, можуть порівнюватися 
за єдиною шкалою. Таким чином, стандартизова
не П. т. забезпечує об’єктивність одержаних ре
зультатів і можливість їх порівняння, вірогідність 
визначення оцінок за тест у стандартизованих ста
тистичних показниках, валідність результатів ви
мірювання.

За місцем у навч. процесі розрізняють вхідне, 
поточне й підсумкове П. т. Вхідне П. т. передба
чає з’ясування рівня володіння учнями і студента
ми базовими знаннями, вміннями та навичками, 
їх готовності до сприймання нового матеріалу. За 

результатами вхідного П. т. той, хто навчає, вно
сить корективи в організацію навч. процесу, оби
рає форми індивід, роботи, приймає рішення що
до технологій групового навчання.

Поточне П. т. має на меті з’ясування успіш
ності засвоєння навч. матеріалу, виявлення прога
лин у знаннях учнів. На його підставі оперативно 
вносяться корективи в навч. процес, визначають
ся напрями індивід, корекційної роботи з учня
ми, провадиться пед. діагностика чинників утруд
нень, формуються групи учнів для диференційо
ваного навчання.

Підсумкове П. т. спрямоване на виявлення 
рівня навч. досягнень учнів з конкретної теми, 
розділу чи курсу. Головна його мета — об’єктивне 
оцінювання учнів чи студентів у досягненні кін
цевих (підсумкових на певному рівні) результатів 
навчання. Тому воно має кілька функцій: атеста
ція рівня навч. досягнень учнів і студентів; розпо
діл їх на групи за досягнутими результатами; оці
нювання ефективності навч. процесу; діагностика 
типових помилок учнів чи студентів у засвоєнні 
змісту освіти, управління якістю освіти.

За можливістю застосування сучасних ін- 
форм.-комунікаційних технологій під час П. т. во
но може бути комп’ютерним (напр. за умов дис
танційного навчання) або бланковим (на паперо
вих носіях).

Літ:. 1. Аванесов В. С. Композиция тестовьіх за
даний. — М., 2002; 2. Ингенкамп К. Педагогическая 
диагностика. — М., 1991; 3. Майоров А. Н. Тестьі шкаль
них достижєний: конструирование, проведение, исполь- 
зование. — СПб., 1996; 4. Михайльїчев Е. А. Дидакти- 
ческая тестология. — М., 2001; 5. Система управлінню 
якістю медичної освіти в Україні. — Донецьк, 2003. 
6. Чельїшкова М. Б. Теория и практика конструирова- 
ния педагогических тестов. — М., 2002; 7. Кєєуєз і. Р 
(Е0.) ЕсіисаііопаІ КезеагсЬ, Меіосіоіоцу апсі Меазигетепі: 
Ап Іпіетаїіопаї НапОЬоок. — Охі’огсі, 1998.

О. 1. Ляшенк~

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ - сукупність 
педагогів закладу освіти, які в тісному співробіт
ництві з обслуговуючим персоналом консоліду
ють свої зусилля для вирішення завдань навчан
ня, виховання, розвитку та зміцнення здоров’я уч
нівської молоді.

Ідею консолідації педагогів в єдиний колек
тив висловлювали ще К. Ушинський і Л. Толс- 
той, але основні положення організації колекти
ву педагогів сформулював А. Макаренко у свої? 
теорії учнівського колективу: «... нормальна робо
та школи неможлива без згуртованого педагогіч
ного колективу, який дотримується єдиної мето
дики і колективно відповідає не лише за сві? 
клас, а за всю школу в цілому». Досвід радянсь
кої школи підтвердив і значно збагатив ці по
ложення. У сучасних творчих П. к., які вводять ь 
навч. процес нові технології і форми роботи з уч-
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ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ

нями, удосконалюють практику і теорію навчан
ня, виховання, розвитку особистості, реалізується 
талант кожного педагога і вихователя. Співтвор
чість досвідчених і молодих кадрів, турбота про 
них, прогнозування росту молодих педагогів, взає
модопомога, наставництво, вміння правильно 
сприймати зауваження, радіти успіхам своїх ко
лег — характерні риси згуртованого П. к.

Важливою умовою творчої співпраці колекти
ву П. к. є дотримання єдиних пед. вимог. Необ
хідно також досягти єдності пед. впливу не лише 
на учнів, а й на їх сім’ї. Для цього членам П. к. 
слід опанувати і ази сімейної педагогіки.

Діяльність П. к. координується і спрямову
ється директором школи (ЗНЗ І—III ступенів), 
позашкільного закладу, який слугує прикладом 
для колективу, створює умови для творчої ініціа
тиви педагогів.

Директор школи тісно співпрацює із шкіль
ними громадськими організаціями, батьківським 
комітетом, піклувальною радою школи, учнівсь
ким самоврядуванням. Разом зі своїми заступни
ками він здійснює функції внутрішньошкільно- 
го контролю, прогнозує перспективу розвитку за
кладу, що забезпечує повноцінну і якісну освіту 
учням.

Найвищим органом П. к. є пед. рада. На за
сіданнях пед. ради колегіально вирішуються основ
ні питання життєдіяльності школи. П. к. перебу
ває в постійній взаємодії з учнівським колекти
вом. Педагогічно правильно спрямована позиція 
дорослих є важливою умовою формування само
достатнього учнівського колективу.

П. к. об’єднує однодумців, які творять свою 
систему навчання і виховання в даному навч. закла
ді, що базується на загальновідомих принципах і 
методах педагогіки. П. к. сучасного ЗНЗ виконує 
виховну, просвітницьку, консолідуючу, прогнос
тичну та ін. функції. Творчі П. к., як правило, 
складаються в навч. закладах нового типу (гімна
зіях, ліцеях, колегіумах), авторських школах. Ре
зультатом діяльності П. к. є створення єдиного 
колективу освітнього закладу, складовою якого є 
також учнівський колектив. Критерієм діяльності 
П. к., який включає і психолога, і соціального пе
дагога, є не тільки висока якість знань учнів, а й 
висока гуманна атмосфера, яка сприяє психол. су
місності, комфорту в колективі кожному педаго
гу і учню.

Літ.: 1. Великий тлумачний словник сучасної 
української мови / Уклад, і гол. ред. В. Т. Бусел. — К., 
2001; 2. Дежникова Н. С. Педагогический коллектив 
школьї. — М., 1984; 3. Новий тлумачний словник укра
їнської мови. — К., 2006; 4. Макаренко А. С. Методи
ка организации воспитательного процесса. — М., 1983; 
5. Педагогическая знциклопедия. — М., 1965; 6. Рос- 
сийская педагогическая знциклопедия. — М., 1991.

Г. М. Тимоіико

ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ - куль
турно-освітній та наук.-дослідний заклад держ. 
значення, створений для наук, комплектування, 
зберігання, вивчення та використання в наук, і 
культурно-освітніх цілях надбань вітчизняної осві
ти і пед. думки, для організації виставок, що по
пуляризують інноваційні пед. технології. За стату
том є метод, центром для музеїв пед. профілю 
України. Виник на базі республіканських пед. ви
ставок повоєнного часу. З 1978 р. існував у складі 
Наук.-дослідного ін-ту педагогіки УРСР, з 1983 р. 
набув статусу держ., з 1992 р. — у складі Академії 
пед. наук України. Створювався завдяки організа
ційним зусиллям і на кошти Пед. тов-ва УРСР, 
за підтримки його відділень на місцях та Міністер
ства народної освіти УРСР. Розташований в архі
тектурній пам’ятці поч. XX ст. — будинку Пед. 
музею ім. Цесаревича Олексія в Києві (нині — 
міський Будинок учителя).

Комплектує пам’ятки освіти, виховання та 
пед. думки всіх регіонів України з найдавніших 
часів до сучасності. Основний фонд на поч. 2006 р. 
33455 од. зб. Особливо інтенсивно формувався у 
80-і роки XX ст. пед. громадськістю всієї України. 
У 90-і роки поповнювався матеріалами навч. за
кладів нового типу в незалежній Україні (авто
рських шкіл, гімназій, ліцеїв тощо) та педагогів, 
імена яких раніше замовчувалися. У фондах — 
матеріали досвіду дошкільного суспільного вихо
вання в Україні; репродуктивні й творчі роботи 
школярів, учнів профтехучилищ; навч. приладдя, 
наочність різних видів, предмети шкільного побу
ту; шкільні документи (найдавніший — 1866 р.), 
фотографії з життя педагогів та учнів (з 1869 р.), 
особисті речі та відзнаки пед. працівників та учнів. 
П. м. У. має колекції рукописних та друкованих 
книг XV—XXI ст.; першодруки праць відомих віт
чизняних педагогів (М. Пирогова, К. Ушинсько- 
го, Б. Грінченка, Я. Чепіги, С. Русової, А. Ма- 
каренка, В. Сухомлинського та ін.), колекції під
ручників (найдавніший — 1631 р.), пед. періодики 
(з 1821 р.), персональні комплекси педагогів-уче- 
них та методистів (Т. Лубенця, І. Соколянського, 
О. Астряба, В. Помагайби, Т. Бугайко, О. Мазур- 
кевича, 1. Тесленка, М. Гриценка та ін.), учите- 
лів-практиків (Ю. Львової, Є. Микити та ін.). Є мо- 
нокомплекси матеріалів окремих навч.-виховних 
закладів (жіночої гімназії О. Дучинської в Києві 
кін. XIX—поч. XX ст.; авторської школи Марії 
Чумарної у Львові, Укр. колежу ім. В. Сухомлин
ського в Києві — періоду незалежної України).

Перша черга стаціонарної експозиції П. м. У. 
існує з 1987 р. (художній проект Лауреата держ. 
премії УРСР А. Крижепольського, реалізований 
групою митців Художнього фонду України). Побу
дована за хронологічно-тематичним принципом. 
Розкриває розвиток освіти і пед. думки України
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