
 

 

 

 

 

 

Марині Білан 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Борису Борисевичу 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Сергію Голопурі 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Аллі Гонтарь 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Ірині Горальській 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Руслану Дубіну 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Володимиру Духницькому 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Юрію Жуку 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Надії Зажарській 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Володимиру Зажарському 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Оксані Івлевій 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Борису Киричку 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Олесі Кистерній 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Володимиру Костюку 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Світлані Лайтер-Москалюк 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Марині Лєщовій 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Терезії Локес-Крупці 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Юлії Маслак 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Володимиру Мельнику 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Роману Милостивому 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Людмилі Нагорній 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Ользі Нікіфоровій 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Андрію Падовському 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Ігорю Панікару 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Сергію Просяному 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Михайлу Прусу 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Галині Ребенко 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Марині Скрипці 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Владиславу Чумаку 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Василю Стефанику 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Оксані Шкромаді 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Павлу Склярову 
в тому, що він пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення 

та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 



 

 

 

 

 

 

Олені Маценко 
в тому, що вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо 

розроблення та експертизи завдань ЄДКІ,а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» 
 і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина 

Тривалість навчання – 1 кредит ЄКТС/30 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
- знання класифікації екзаменувань і форматів тестових завдань, володіння базовою термінологією; 

- знання структури тестового завдання; 
- опанування вимог до основи, альтернатив, ключа і дистракторів тестового завдання в форматі множинного вибору; 

- знання таксономічної моделі екзаменування, структури програми тестування (таксономії), таксономію освітніх цілей Б. Блума; 
- розуміння процедури рецензування тестового завдання; 

- розуміння впливу досвіду участі особи в тестуваннях на екзаменаційний результат особи та методи 
 запобігання такому впливу з метою забезпечення валідності тестування; 

- уміння розробляти і проводити експертизу тестових завдань. 
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