
 

 

 

 

 

 

RВолодимиру Бінкевичу 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

RНадії Богатко 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RОлегу Дашковському 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

RВолодимиру Джмілю 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

RОксані Козенко 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RСвітлані Назаренко 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RОлені Передері 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RЛюдмилі Тарасенко 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RОлені Тітаренко 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RГанні Фотіній 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RТетяні Фотіній 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RТарасу Царенку 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 
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. 

 



 

 

 

 

 

 

RНаталії Щербаковій 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

RІвану Яценку 
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 ЄДКІза спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 
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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