
 1 

УДК 373.5.091.26-026.912-021.462 

№ держреєстрації 0118U003359 

Інв. №  

 

Національна академія педагогічних наук України 

Інститут педагогіки 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д; 

тел. 481-37-12 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Інституту педагогіки 

НАПН України 

____________ О. М. Топузов 

 

_____________________ 2020 р. 

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

«Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників гімназії» 

 (заключний) 

Науковий керівник НДР,  

д. пед. наук, доцент 

 

(підпис) 

Ю. О. Жук 

 

 

 

 

 

Київ-2020 

Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту педагогіки 

НАПН України, протокол № __ від __________ 2020 р. 



 2 

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ  

   

Керівник НДР, 

завідувач відділу,  

доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

 

 

(підпис) 

Ю. О. Жук 

 

 

Виконавці: 

Головний науковий співробітник 

(0,5 ст.), доктор педагогічних наук, 

професор 

 

 

 

(підпис) 

О. І. Ляшенко 

 

 

Головний науковий співробітник, 

доктор наук з державного управління, 

професор 

 

 

 

(підпис) 

Т. О. Лукіна 

 

 

Провідний науковий співробітник 

(0,5 ст.), доктор педагогічних наук, 

доцент  

 

 

 

(підпис) 

Ю. О. Жук  

 

 

Старший науковий співробітник, 

кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник 

 

 

 

(підпис) 

Л. С. Ващенко 

 

 

Старший науковий співробітник, 

кандидат педагогічних наук 

 

 

 

(підпис) 

А. В. Гривко 

 

   

 

Старший науковий співробітник 

(0,5 ст.), кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник 

 

 

 

 

(підпис) 

С. О. Науменко 

 

 

Старший науковий співробітник 

(0,5 ст.), кандидат історичних наук 

 

 

 

(підпис) 

С. Г. Головко 

 

 

Науковий співробітник  

 

 

(підпис) 

Л. П. Дворецька 

 

 

 



 3 

РЕФЕРАТ 

 Звіт про НДР: ___ с. 

Предмет дослідження: моделі, процедури та організаційні форми 

державної підсумкової атестації випускників гімназії. 

Мета дослідження полягає у розробленні та експериментальній апробації 

методів, засобів і процедур державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії.   

Актуальність дослідження обумовлена відсутністю в Україні науково-

обґрунтованих рекомендацій щодо організації та проведення державної підсум-

кової атестації випускників гімназії. 

Результати державної підсумкової атестації випускників гімназії, в основу 

якої покладено технологічно досконалі стандартизовані процедури 

вимірювання навчальних досягнень на основі тестових технологій, сприятимуть 

поліпшенню якості загальної середньої освіти, спонукатимуть до 

прогнозування розвитку системи освіти на різних рівнях її функціонування, 

можуть бути покладені в основу прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо подальшого вдосконалення системи освіти в Україні. 

Запровадження системи державної підсумкової атестації випускників 

гімназії зумовлює необхідність удосконалення відповідних технологій, які 

забезпечують її реалізацію. Виходячи з того, що кожне дослідження в галузі 

оцінювання якості освіти ґрунтується на певних технологіях педагогічного 

оцінювання, доцільно запропонувати такі методики атестації, які є адекватними 

сучасним технологіям досліджень рівня якості освіти, забезпечують таку 

організацію процедур атестації, що надає можливості опрацювання та 

інтерпретації результатів застосування стандартизованих методів вимірювання 

якості освіти на основі тестових технологій. 

Недостатня розробленість питання щодо організаційних форм, процедур та 

ресурсного забезпечення систем державної підсумкової атестації випускників 

гімназії не дає змоги повною мірою реалізувати на практиці запровадження в 

Україні такої системи атестації випускників гімназії, яка відповідає сучасним 

вимогам та основним світовим тенденціям в галузі освітніх систем оцінювання. 

Основним призначенням НДР є розроблення організаційно-методичних 

засад проведення державної підсумкової атестації на основі тестових 

технологій, визначення процесуально-технологічних особливостей 

запровадження їх у системі загальної середньої освіти.  

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 

ВИПУСКНИКІВ ГІМНАЗІЇ, ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Умови одержання звіту: за договором.   

04053, Київ-53, вул. Січових Стрільців, 52-Д; Інститут педагогіки 

НАПН України. 
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Вступ 

НДР виконувалося вперше. Документи, які використовувалися під час 

роботи: Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 р., №2145-УІІІ),  Закон 

України «Про повну загальну середню освіту» (від 16.01.2020 № 463-IX), 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (затверджений 

постановою КМ України від 23.11.2011 р., № 1392), Концепція реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням КМ 

України від 13.12.2017 р., № 905-р), План заходів на 2017–2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» (схвалено розпорядженням 

КМ України від 13.12.2017 р., № 905-р), Стратегія розвитку НАПН України на 

2016–2022 роки (схвалена загальними зборами НАПН України 25.03. 2016 р.). 

Актуальність дослідження. Результати державної підсумкової атестації 

випускників гімназії, в основу якої покладено технологічно досконалі 

стандартизовані процедури вимірювання на основі тестових технологій, 

сприятимуть поліпшенню якості загальної середньої освіти, спонукатимуть до 

прогнозування розвитку системи освіти на різних рівнях її функціонування, 

можуть бути покладені в основу прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо подальшого вдосконалення системи освіти в Україні. 

Запровадження системи державної підсумкової атестації випускників 

гімназії вимагає удосконалення відповідних технологій, які забезпечують 

реалізацію названої системи. Виходячи з того, що кожне дослідження в галузі 

оцінювання якості освіти ґрунтується на певних технологіях педагогічного 

оцінювання, варто запропонувати такі методики атестації, які адекватні до 

сучасних технологій досліджень рівня якості освіти, забезпечують таку 

організацію процедур атестації, які  надають можливості опрацювання та 

інтерпретації стандартизованих методів вимірювання якості освіти на основі 

тестових технологій. 
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Недостатня розробленість питання щодо організаційних форм, процедур та 

ресурсного забезпечення систем державної підсумкової атестації випускників 

гімназії не дозволяє повною мірою реалізувати на практиці запровадження в 

Україні такої системи атестації випускників гімназії, яка відповідає сучасним 

вимогам та основним світовим тенденціям в галузі освітніх систем оцінювання. 

Мета дослідження полягає у розробленні  та експериментальній апробації 

методів, засобів і процедур державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії. 

Предмет дослідження:  моделі, процедури та організаційні форми дер-

жавної підсумкової атестації випускників гімназії. 

Основним завданням НДР є з’ясування сутності методичних, 

організаційних та процедурних аспектів організації і проведення державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання ви-

пускників гімназії на основі тестових технологій з урахуванням специфіки 

об’єктів і суб’єктів атестації, ресурсного забезпечення системи атестації ви-

пускників гімназії, тенденцій розвитку системи освіти України.  

Стан розроблення проблеми. Аналіз організаційних форм, моделей, 

технологій та процедур підсумкової атестації учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів на різних рівнях освіти у найбільш розвинутих країнах 

світу, показує, що оцінювання якості школярів здійснюється через систему 

вимірів їх навчальних досягнень та соціально-економічних показників, які є 

характерними для різних освітніх систем. Системи освітніх вимірів у кожній 

країни мають свою специфіку, притаманні їм методики і технології інколи 

суттєво відрізняються, системи оцінювання в цілому відповідають контексту 

особливостей системи освіти країни. Однак, в основу більшості оцінювальних 

систем, які функціонують у розвинутих країнах світу, покладено тестові 

технології, які дозволяють стандартизувати процедури оцінювання, 

забезпечують об’єктивність результатів оцінювання, дозволяють 

використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 

оцінювання, обробки та інтерпретації результатів оцінювання.  
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Для визначення рівня навчальних досягнень учнів середньої школи у 

США використовуються тести SAT (Scholastіc Achіevement Test) та ACT 

(Amerіcan College Testіng), результати яких враховуються при прийомі 

практично в усі чотирирічні вищи навчальні заклади. Тести як гарант 

дотримання демократичного принципу об'єктивності контролю і оцінки якості 

освіти є на сьогоднішній день невід'ємною складовою сучасної системи освіти 

ФРН. З метою надійного порівняння навчальних досягнень окремих груп учнів, 

шкіл, університетів, регіонів (федеральних земель), для підсумкового контролю 

або іспитів, за результатами яких приймаються важливі рішення, наприклад при 

видачі атестата або прийомі в університети використовуються тести, але 

централізоване тестування на національному рівні в Германії відсутнє.   

Особливістю використання тестових технологій у Великобританії є, 

зокрема, той факт, що для дітей, які навчаються в приватних школах, провал 

тесту  не означає переходу в школу для менш обдарованих дітей, тоді як 

неуспіх на іспиті в державній  школі означає переведення учня в середню 

школу з нижчим рівнем освіти (Secondary Modern School). У стандартизованій, 

орієнтованій на тести системі освіти Японії поступити в державні університети 

можливо здавши "Загальний тест досягнень першого рівня", який проводиться 

Національним центром по прийому в університети, і вступний іспит в самому 

виші.  

Фінляндія, починаючи з 70-х років ХХ століття, розпочала реформи по 

зрівнюванню освітніх можливостей, по-перше, через усунення практики 

розділення учнів і студентів за результатами тестів, і потім через скасування 

самих іспитів. У Фінляндії не існує зовнішніх стандартизованих тестів, 

спрямованих на порівняння учнів або шкіл, і більшість відгуків викладачів 

відбуваються в оповідній формі, в яких визначається їх прогрес у навчальному 

процесі. При цьому окремі учні оцінюються за допомогою тестів, побудованих 

на базі завдань відкритої форми, при закінченні другого і дев'ятого класів для 

отримання додаткової інформації для розробки навчальних програм і 

визначення розмірів інвестицій в школи. Акцент робиться на використанні 
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отриманої інформації для управління процесом освіти і вирішення проблем, ніж 

чим для покарання. Незважаючи, на супротив тих, хто звик до зовнішнього 

тестування, як засобу звітності, використання у Фінляндії шкільних, 

особистісно-орієнтованих відкритих завдань, які вбудовані в навчальні 

програми, часто підноситься як важливий аргумент успіху країни на 

міжнародних іспитах. 

Розділ 1. 

Підсумкові випробування випускників неповної середньої освіти: 

світові тенденції 

Оцінювання у сфері освіти – достатньо складне явище, яке може 

проявлятися у різних іпостасях. Оцінювання може розглядається як певний вид 

професійної діяльності, як обов’язковий компонент багатьох освітніх процесів, 

як спосіб вимірюванні цінності (важливості, значущості) певного об’єкта 

(програми, методики, освіти, навчальних результатів та ін.), як специфічний 

інструмент, що використовується для визначення змін, ступеня розвитку, 

прогресу у результатах навчання здобувача освіти та педагогічній діяльності 

вчителя тощо.  

Процес навчання людини на всіх освітніх рівнях традиційно 

супроводжується різноманітними процедурами оцінювання досягнутих нею 

результатів навчання. Для реалізації цього завдання педагогічна наука 

використовує широкий спектр технологій, методик, методів та інструментів, що 

ґрунтуються на відповідних теоретичних засадах і наукових підходах.  

Світова педагогічна спільнота має значний досвід побудови різних 

підходів та організаційних моделей проведення підсумкових випробувань 

здобувачів як повної загальної середньої освіти, так і випускників її базового 

рівня. Ці процеси, спрямовані на зміну методики проведення випускних і 

перевідних іспитів у школах, запровадження загальної сертифікації учнів 

замість випускних екзаменів розпочалися у різних країнах світу з кінця 

минулого століття і були зумовлені переглядом цілей освіти на сучасному етапі 

цивілізаційного розвитку, запровадженням компетентністного підходу до 
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навчання, появою різних поглядів на призначення та можливості шкільного 

оцінювання. 

 Так, у деяких країнах Європейського Союзу державні іспити по 

закінченню базової середньої освіти (для учнів 14-16 років) проводяться у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) у Великій Британії, 

Ірландії, Ісландії, Нідерландах, Норвегії та Франції, але не завжди вони мають 

статус обов’язкових, як наприклад, у Франції.  

У поле зору вчених були різні аспекти діяльності з проведення 

випускових випробувань здобувачів освіти, зокрема виявлення сукупності 

функцій, на реалізацію яких може і має бути спрямоване їх запровадження, 

дослідження позитивних і негативних впливів випробувань на результати 

навчання учнів, на успішність просування школярів на вищі рівні освіти, на 

зусилля, які докладаються здобувачами та їх батьками для забезпечення 

успішного складання іспитів, на переваги і недоліки зовнішніх та внутрішньо 

шкільних (або локальних) іспитів та багато інших проблем. Особливу увагу 

вчені зосереджують на вивченні психологічних аспектів, наслідків 

незадовільного складання іспитів для самих здобувачів, їх психоемоційного 

стану. Дослідники зазначають, що означені екзамени іноді стають причиною 

так званої стигматизації, тобто «клеймування» деяких студентів як невдах, та 

призводять до збільшення частоти повторного проходження класів і програм 

(другорічництва) або спричинюють дострокове залишення навчання у школі, 

створюють перешкоди для подальшого навчання учнів і здобуття ними вищих 

рівнів освіти, а також можуть спричинити самогубства та різні форми 

психічних розладів. 

Велику популярність і швидке поширення у світі здобули так звані 

зовнішні, незалежні або національні іспити, що виникли у середні віки в Китаї 

та з другої половини ХІХ ст. проводяться у багатьох країнах, зокрема у Франції, 

Німеччині, Великій Британії та ін. Зрозуміло, що така форма іспитів 

приваблювала можливістю об’єктивно і неупереджено відбирати для 

подальшого навчання найбільш талановитих осіб, створювала перепони для 



 10 

поширення хабарництва, корупції та кумівства. Такі іспити більше поширені на 

етапі завершення третього рівня середньої освіти або рівня повної загальної 

середньої освіти. Результати їх складання мають високу вагу і значення для 

вступу до закладів вищої освіти.  

Не менш важливі питання пов’язані із з’ясуванням доцільності 

запровадження зовнішніх випускових іспитів у контексті політичних і 

фінансових аспектів. У разі, якщо ці іспити матимуть високі ставки, то їх 

реалізація потребуватиме значних витрат державних фінансових та людських 

ресурсів, а з другого боку становитимуть певну небезпеку, спричинюватимуть 

значні політичні проблеми і ризики для урядів у разі зривів окремих 

технологічних процедур (наприклад, визначних термінів проведення, витоку 

інформації через недобросовісну поведінку експертів та інших співробітників 

незалежних установ, що здійснюють таке оцінювання) або масової критики та 

проголошення вимог внесення змін до екзаменаційних робіт (до їх змісту, 

тематичної спрямованості, рівня складності завдань тощо).  

 У зв’язку з тим, що національні підсумкові випробування на рівнях 

базової та повної середньої освіти часто проводяться уповноваженими 

агенціями та іншими установами, які не належать до державного сектору, та є 

відкритими, їх часто називають публічними. У світі використовуються різні 

формати таких випробувань, причому іноді процедури їх проведення 

передбачають здійснення окремих етапів у закладах освіти, у яких навчаються 

випускники, що фактично не дає права вважати іспити повністю незалежними, 

зовнішніми.  

Окрім того, слід розрізняти національні оцінювання (або системні 

оцінювання) в освіті та національні іспити (підсумкові випробування) 

випускників різних освітніх рівнів. Ці оцінки можуть використовувати схожі 

процедури, аналогічні методи оцінювання та способи адміністрування, але вони 

відрізняються цілями та способами використання результатів. Зазначені 

відмінності між державними (національними, публічними) випробуваннями та 

національними (системними) оцінюваннями стосуються:  
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 способу узагальнення та систематизації даних. Під час національних 

іспитів отримана інформація характеризує кожну особу, яка брала участь у  

випробуванні, а за результатами національних оцінювань висновки робляться 

стосовно ефективності та результативності функціонування системи освіти у 

цілому; 

 способу вироблення рішення. У першому випадку рішення 

приймаються за результатами виконання завдань (відповідей), що були 

пред’явлені здобувачеві під час участі його у публічних випробуваннях, та 

мають для нього безпосереднє значення, впливають на подальшу долю 

конкретної особистості, а в іншому ‒ на основі статистичного узагальнення усіх 

даних щодо певного аспекту освітньої системи та використовуються для 

вироблення політичних рішень, зміни навчальних програм тощо; 

 ступеня впливу результатів оцінювання на здобувачів та викладачів, 

який у випадку проведення національних іспитів є набагато сильнішим. 

На вибір тієї чи іншої моделі організації та проведення державного 

підсумкового випробування впливає багато чинників, але цей вплив є 

опосередкованим, який не визначає пряму залежність і не дає можливості 

спрогнозувати найімовірніший напрям трансформації національної моделі. 

Можна припустити, що на вибір моделі проведення підсумкового випробування 

здобувачів освіти певною мірою впливає форма державного устрою країни 

(федеративна, унітарна, конфедерація, королівство та ін.), а отже й ступінь 

централізації управління освітою. Однак, є приклади країн, у яких реалізується 

децентралізоване управління, але відсутня національна система державних 

іспитів (США), так само як є країни з централізованим управлінням та з  

регіональною (територіальною) системою організації підсумкових випробувань 

на місцевому рівні (Королівство Норвегія).  

Варто зазначити, що згодом у США система зовнішніх національних 

іспитів на зразок тих, що проводяться у країнах Європи, була запроваджена як 

реакція на доволі низькі результати американських учнів у міжнародних 
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порівняльних дослідження. Це означає, що підсумкові випробування 

здійснюються з певною політичною метою, а їх результати використовуються 

для вироблення політичних і управлінських рішень, спрямованих на 

удосконалення освітніх процесів та поліпшення якості освіти.  

Інший чинник, що ймовірно може мати вплив на вибір форми 

проведення підсумкових випробувань, ‒ економічний. У країнах, які мають 

низький рівень соціально-економічного рівня та велику кількість населення, 

найчастіше відчувається нестача (обмеження) місць у закладах, що надають 

освіту більш високих рівнів. Така ситуація обумовлює необхідність організації 

у певний спосіб відбору учнів для продовження навчання. Однак, подібні 

підходи використовуються також і в деяких розвинених країнах Азії, зокрема у 

Сінгапурі. Проте, у Польщі навпаки, ‒ відмова від підсумкових іспитів по 

завершенню навчання у початковій школі була пов’язана із збільшенням 

кількості учнів на цьому освітньому рівні.  

Отже, на вибір певної моделі організації підсумкових іспитів здобувачів 

освіти можуть впливати історичні традиції, суспільний лад у державі, рівень 

економічного розвитку, загальна ідеологія в країні та інші чинники.  

Джо-Ен Берд та ін. називають три основні парадигми (традиції) в 

організації зовнішніх іспитів здобувачів освіти, а саме: 

 психометрична, що бере початок у сфері тестування і спрямована 

на вимірювання окремої ознаки, чинника та містить елементи, які не 

стосуються навчальної програми або предмета. Ця парадигма ґрунтується на 

ранжуванні учнів за результатами оцінювання досягнень та надійності тесту; 

 компетентнісна, що заснована на результатах оволодіння певними 

навичками і компетентностями, пов’язана з ухваленням позитивного або 

негативного рішення щодо професійної діяльності та яка не передбачає 

нормального розподілу балів за складання іспиту; 

 навчальна, що передбачає оцінювання рівня (ступеня) опанування 

учнем знань, умінь і навичок, що визначені певною навчальною програмою 
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(стандартом), та його потенціалу (доцільності) переведення (або прийому) на 

наступний освітній рівень.  

Остання із зазначених традицій – навчальна – стала домінуючим 

підходом до організації випускових державних іспитів у тих країнах, де їх 

результати мають велике значення, так звані високі ставки. На основі цього 

підходу були створені різноманітні системи підсумкових іспитів у Європі ще у 

XVIII ‒ XIX століттях. Перший з них – Abitur, як іспит по завершенню навчання 

у школі, ‒ був запроваджений у Пруссії в 1788 році. На сьогодні цей іспит у 

різних варіаціях і розмаїтті способів реалізації використовується по 

завершенню повної загальної середньої освіти у Німеччині, Литві, Естонії та 

дає право на вступ до закладів вищої освіти. 

Які основні ознаки характерні для зовнішніх державних підсумкових 

іспитів? – Коротко їх означимо. 

1. Зовнішні державні підсумкові іспити організовуються і проводяться 

спеціально створеними й уповноваженими на цей вид діяльності незалежними 

зовнішніми агентствами. 

2.  Наглядову, контролюючу функцію за проведенням іспитів у 

визначені строки та з дотриманням правил здійснює певний адміністративний 

орган (національний або державний уряд). 

3.  Зміст цих іспитів визначається змістом чинних стандартів або 

навчальних програм з певних предметів, найчастіше це національні (державні) 

мови та література, іноземні мови, математика, природничі науки, 

суспільствознавство, мистецтво, інформаційні та комунікаційні технології, 

технології та релігія. Під впливом освітніх реформ у деяких країнах (Китаї, 

Норвегії та ін.) основна увага приділяється не змісту предметів, а рівню 

сформованості загальних навичок і компетентностей. 

4.   Іспит проводиться у чітко визначений термін одночасно для всіх 

учасників під контролем у спеціально відведених (підготовлених) 

приміщеннях. Переважно використовується письмовий загальний тест, що 
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може містити есе, однак не виключені й завдання іншої форми (множинного 

вибору, усні, практичні тощо). 

5. Добровільність складання публічних іспитів, однак трансформації в 

освітніх системах призвели до того, що у багатьох країнах державні екзамени 

набули статусу обов’язкових як на рівні неповної (базової) середньої освіти, так 

і початкової (наприклад, Данія, Німеччина, Португалія та ін.). Добровільне 

рішення про відмову від складання іспиту перекриває доступ учня до 

наступних рівнів освіти.  

6. Оприлюднення результатів іспиту (оцінок) кожного екзаменованого, а 

також змісту самого екзамену. У деяких країнах повідомляється також і  спосіб 

обчислення набраних балів (Мальта, Велика Британія та ін.). 

У теоретичних розробках і порівняльних дослідженнях останніх років 

щодо оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів освіти чимало 

уваги приділяється проблемі визначення переваг і недоліків різних підходів до 

оцінювання та побудови ефективних моделей проведення підсумкових 

випробувань випускників на рівних рівнях освіти. 

Проаналізуємо сучасні моделі організації випускних випробувань учнів 

по завершенню неповної (базової) середньої освіти у країнах світу, що дасть 

можливість з’ясувати основні тенденції змін у поглядах педагогів і політиків 

щодо мети та призначення таких іспитів на цьому освітньому рівні, а також 

визначити перспективи запровадження нової форми проведення ДПА на рівні 

базової середньої освіти (гімназії) в Україні. 

Розглянемо на кількох прикладах організацію та проведення випускових 

іспитів по завершенню неповної середньої школи у великих країнах Азії та 

Європи, які за результатами міжнародних порівняльних досліджень (TIMSS, 

PISA) останніми роками демонстрували достатньо високі результати.  

Варто зазначити, що статус випускових іспитів і технології проведення 

атестації випускників цього освітнього рівня у східних країнах мають багато 

спільного, що й відрізняє їх від подібних процедур у європейських країнах та 

країнах американського континенту. Однак, незважаючи на це, останнім часом 
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спостерігається поширення загальносвітової тенденції щодо зниження високих 

ставок цих випробувань та послаблення тиску результатів підсумкової атестації 

учнів на їх подальшу долю. 

Японія. У Японії відсутні національні випробування (National 

examinations) випускників не лише на рівні основної (базової), але й на рівні 

повної загальної середньої освіти. Використовується механізм проведення 

національного оцінювання, що здійснюється відповідними уповноваженими 

агентствами. Варто зазначити, що Японія має тривалий досвід проведення 

національного оцінювання. Воно було започатковано ще у середині минулого 

століття і супроводжувалося проведенням кожні 3-4 роки масових 

національних оцінювань результатів навчання учнів за міжнародними 

стандартами. Крім того, раз на 10 років проводяться підсумкові дослідження, за 

результатами яких уряд країни визначає стратегічні цілі освіти на наступний 

період. Усе це безумовно позитивно впливає на підвищення рівня освіти і 

результатів навчальних досягнень учнів у різних галузях знання, що 

підтверджується міжнародними порівняльними дослідженнями та високим 

рівнем розвитку Японії.  

Відповідно до законодавства Японії повноваження щодо проведення 

випускових іспитів по завершенню неповної середньої освіти покладено на  

місцевий рівень, на відповідні муніципальні ради з освіти. Зазвичай учні 

складають 3-4 випускові іспити. Результати таких випробувань 

використовуються закладами освіти для ухвалення рішення відповідно до 

правил окремої муніципальної ради з освіти про вступ конкретного учня до 

старшої школи. Проте, національні та приватні гімназії мають право проводити 

додаткові вступні екзамени, правила складання яких визначаються статутами 

цих закладів освіти. 

Тайвань. У Тайвані існує досить жорстка система проведення 

підсумкової атестації по завершенню навчання у неповній середній школі. 

Результати такої атестації мають вирішальне значення для вступу учнів до 

старших класів середньої школи або у професійно-технічні училища (до вступу 
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в останні здобувачі мають скласти додатковий спеціальний тест). Тайські учні 

неповної школи упродовж трьох років навчання на цьому рівні мають скласти 

18 тестів, результати яких використовуватимуться згодом для формулювання 

рекомендацій щодо подальшого навчання. Наприкінці навчання на рівні 

неповної середньої освіти школярі складають базовий тест на компетентність 

(так званий Basic Competency Tests ‒ BCT), що являє собою тест з вибором 

відповіді з кількох запропонованих і містить завдання з китайської та 

англійської мов, математики, природничих і соціальних наук. Результати 

складання тесту оцінюється з 300 балів за принципом «склав – не склав».  

З метою зменшення стресовості цих випускових випробувань з 2004 

року тайський уряд проводить зміни у методиці та процедурах їх складання 

шляхом зменшення загальної кількості іспитів, а також запровадженням 

системи вступу до старшої школи без іспитів. Однак подібні новації зустріли 

опір як з боку педагогів, так і з боку учнів та їхніх батьків. 

Південна Корея. У Південній Кореї національні екзамени по завершенню 

неповної середньої освіти не проводяться, учні отримують документ про 

здобуття цього освітнього рівня. Так само, як і в Японії, в останні роки у країні 

запроваджуються національні оцінювання, що здійснюються зовнішніми 

агентствами з оцінювання. Означені випробування мають велике значення для 

визначення подальшої долі випускників. Незважаючи на це, деякі школи 

вимагають складання спеціальних іспитів при вступі до старших класів 

середньої школи, так званий іспит 15+. Варто зазначити, що у системі 

корейської освіти останніми роками починає проявлятися тенденція до 

зменшення вагомості і значення численних тестів, інших випробувань, які 

випускники повної загальної середньої освіти мали складати при вступі до 

закладів після середньої освіти (коледжів), та заміна їх на систему приймальних 

комісій, до повноважень яких буде входити завдання оцінки придатності, 

готовності, схильностей абітурієнтів до навчання за відповідним профілем. 

Сінгапур. Рівень неповної середньої освіти Сінгапуру характеризується 

наявністю двох потоків навчання: нормального академічного, де вивчають не 
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більше 8 навчальних предметів і по завершенню якого складають так званий 

рівень GCE «O», та нормального технічного потоку, на якому вивчають 

максимум 7 предметів технічного спрямування і по завершенню якого 

складають рівень GCE «N». Учні нормального академічного потоку мають 

можливість обирати для випускових іспитів предмети з досить широкого 

переліку. Вибір того чи іншого потоку навчання разом із сертифікатом 

відповідного рівня (GCE «O» або GCE «N») визначає подальшу освітню 

траєкторію здобувача освіти: коледжі, інститути або політехнікуми.  

Китай. У Китаї відсутня єдина система організації та проведення 

випускових іспитів по завершенню неповної середньої школи. Процедура 

проведення цих іспитів, а також їх зміст відрізняються на різних територіях 

Китаю, оскільки ці питання визначаються місцевою владою. Випускові 

екзамени за неповну середню школу мають високу вагу, оскільки за 

результатами їх складання приймається рішення про подальше навчання 

випускника та визначається можливість його вступу до академічної або 

професійно-технічної гімназії. У разі незадовільних результатів складання цих 

іспитів учень може залишити школу загалом. Як приклад організації 

підсумкових іспитів у неповній середній школі найчастіше згадується досвід 

найбільш великих мегаполісів, зокрема Шанхаю, проте ситуація у таких містах 

не є типовою і суттєво відрізняється від середніх результатів по країні. 

Наприклад, в академічних гімназіях у Китаї навчаються у середньому близько 

половини (52,5 %) учнів, а в Шанхаї – 97 %. 

Гонконг. Оцінювання успіхів у навчанні учнів у Гонконгу проводиться 

на територіальному рівні. Це полегшує оцінку навчання та надає школам 

об'єктивні дані щодо успішності учнів з трьох навчальних предметів: 

китайської та англійської мов і математики наприкінці ключових етапів 

навчання (початкова, неповна та повна загальна середня освіта). Така базова 

оцінка компетентностей (Basic competence assessment) складається з двох часин: 

он-лайн, що передбачає наявність зворотного зв’язку між учнем і вчителем, та 

загальнодержавна система паперового (бланкового) тестування. Звіти про 
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оцінку загально територіальної системи та шкільні звіти містять інформацію 

про сильні та слабкі сторони учнів щодо конкретних базових компетентностей. 

Вони допомагають школам і вчителям вдосконалити свої плани щодо навчання 

та здійснення викладацької діяльності. Дані по всій території також 

допомагають уряду переглянути політику та надати цілеспрямовану підтримку 

школам.  

У 2012 році в системі середньої освіти Гонконгу були запроваджені 

зміни, відповідно до яких учні по завершенню трьох років навчання на рівні 

неповної середньої освіти мають відповідно до Нової академічної структури 

обов’язково пройти три роки навчання на рівні старшої середньої школи. 

Підсумковий державний іспит на отримання гонконгського диплому про 

середню освіту (Hong Kong Diploma of Secondary Education ‒ HKDSE) учні 

складають по завершенню шестирічного циклу навчання. Цей іспит містить 4 

основні навчальні предмети (китайську мову, англійську мову, математику та 

гуманітарні науки, до яких за вибором мають бути включені 2-3 предмети). 

Результати складання цього іспиту поділяються за п’ятьма рівнями якості, 

серед яких 5 – найвищий, а 1 – найнижчий. Оцінки 3-5 рівнів HKDSE за усіма 

предметами, окрім математики, порівнюються з рівнями «А», які 

присвоюються за подібні випробування у Великій Британії 1. Якщо учень 

отримує оцінку нижче рівня «1», то цей результат позначається у документах як 

«некласифіковане», що фактично означає нескладання іспиту.  

Цьому зовнішньому іспиту передує внутрішньо шкільний іспит (School-

based Assessment ‒ SBA). Шкільне оцінювання (SBA) ‒ це оцінка, яка 

проводиться у школах як частина процесу навчання та викладання, при цьому 

учнів оцінюють їх викладачі-предметники. Основним обґрунтуванням 

запровадження SBA є підвищення достовірності публічного оцінювання та його 

поширення на різноманітні результати навчання, які неможливо легко оцінити 

                                                             

1 Більш докладно див. https://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/IR/20100125_UCAS_PR_Eng.pdf 
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за допомогою державних іспитів. Виставлені вчителями оцінки враховуються у 

результатах складання іспиту HKDSE [11].  

Передбачалося, що у результаті середньострокового огляду нової 

академічної структури іспит SBA буде впроваджено з 14 предметів категорії A з 

HKDSE у 2019 році. Цей процес супроводжувався спрощенням вимог SBA з 

деяких предметів. Запропоновані зміни були спрямовані на досягнення балансу 

між перевагами SBA для навчання учнів і зусиллями, які докладаються як 

здобувачами освіти, так і вчителями. 

В останні роки у Гонконгу також спостерігається тенденція до 

послаблення тиску підсумкового оцінювання результатів навчання учнів, 

зокрема шляхом поступового скасування з 2013 року іспитів просунутого 

(підвищеного) рівня (Hong Kong Advanced Level Examination ‒ HKALE). 

Наведемо приклади організації та проведення підсумкових 

випробувань здобувачів неповної середньої освіти у деяких європейських 

країнах [34; 43].  

Франція. Навчання учнів на першому (молодшому) ступені середньої 

освіти ‒ колледжі (collège) ‒ у французьких школах триває чотири роки. Цей 

освітній рівень аналогічний рівню основної середньої освіти в Україні. По 

завершенню навчання на цьому рівні 15-річні учні складають випускові іспити. 

Із середини 90-х років означені іспити мають три різновиди наступних 

спрямувань: напрям загальної освіти (Section d'Enseigment Général et 

Professionnel Adapté ‒ SEGPA), напрям професійної адаптації для підлітків, що 

мають певні труднощі у навчанні, та технологічний напрям (technologique), 

який призначений для тих, хто планує вступ до професійних ліцеїв. Здобувачі, 

що опановували напрям загальної освіти отримують загальноосвітній 

сертифікат (Certificat de Formation Générale ‒ CFG), а здобувачі технологічного 

напряму ‒ Brevet. Сертифікат SEGPA передбачає складання екзаменів з 5 і 

більше навчальних предметів, сертифікат Brevet ‒  тестування з французької 

мови, математики, історії (або географії) та громадянської освіти, а також 
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враховує результати неперервного оцінювання здобувачів за період двох 

останніх років (с 13 до 15 років).    

Нідерланди. Система шкільної освіти у Нідерландах характеризується 

досить високим рівнем децентралізації та перенесенням повноважень щодо 

вирішення питань, пов’язаних з вибором програми навчання, переліку 

навчальних предметів для складання підсумкових іспитів, навіть національних 

випробувань, на рівень школи (до 85 %) та місцевих органів управління. Для 

голландської середньої школи характерним є проведення іспитів для вступу на 

кожний наступний рівень освіти, причому іспити національного рівня часто 

доповнюються або поєднуються зі шкільними екзаменами з певних предметів. 

Національний тест, розроблений Національним інститутом освітніх вимірювань 

(Сіto), використовується переважною більшістю шкіл для проведення 

випускових іспитів у початковій школі, оскільки  вступ на рівень молодшої 

середньої школи або неповної середньої освіти здійснюється за результатами 

цього або іншого аналогічного екзамену. Крім результатів екзаменаційних 

випробувань мають рекомендації та оцінки вчителів, що здійснюються за 

досить широким діапазоном критеріїв, отже, вагомість іспиту Сіto поступово 

зменшується. Молодша середня школа поділена на три напрямки, до яких учні 

вступають відповідно до результатів випробувань та своїх власних міркувань: 

два академічних ‒ загальна освіта (hoger algemeen voortgezet onderwijs – HAVO) 

і доуніверситетська (voorbereidend wetenschappelljk onderwijs – VWO) та 

допрофесійної освіти (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs  – VMBO), які 

є короткими програмами неповної середньої освіти для підготовки учнів до 

подальшого суто професійного навчання. Кожен шлях завершується 

відповідним національним іспитом. На рівні неповної середньої освіти усіх 

напрямків навчання (HAVO, VWO та VMBO) обов’язковим є національний тест 

з математики, зміст і рівень складності якого суттєво відрізняється залежно від 

навчальних програм цих потоків.  

Швеція. Система оцінювання навчальних досягнень у Швеції заснована 

на використанні внутрішньо шкільних оцінок, оцінок вчителів-предметників, 
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які мають дуже високе значення при винесенні рішення щодо успішності 

навчання учня. Однак, останнім часом, у Швеції, як і в багатьох інших країнах, 

відбувається реформа системи національних випускових іспитів. З 2012 року по 

завершенню неповної середньої освіти передбачено складання обов’язкових 

національних тестів з трьох навчальних предметів: шведської мови (у т.ч. 

шведської мови як другої), англійської мови та математики.   

Естонія. В Естонії реалізується модель внутрішньо шкільних 

випускових випробувань, що зберегла основні ознаки державних іспитів 

радянських часів. Ці екзамени проводяться одночасно по всій країні у закладах, 

де навчаються здобувачі освіти, і передбачають використання підсумкових 

екзаменаційних робіт, що розробляються централізовано Естонським 

національним екзаменаційно-кваліфікаційним центром і є однаковими для всіх 

закладів країни. Випускники базового рівня середньої освіти в Естонії 

складають три іспити, два з яких є обов’язковими (естонська мова і література, 

математика) та один предмет на вибір з переліку: англійська, німецька, 

французька або російська як іноземна мова, біологія, хімія, фізика, географія, 

суспільствознавство або російська мова та література. Іспити проводяться у 

першій половині червня, екзаменаційні роботи оцінюються випускними 

екзаменаційними комісіями в школах. Екзаменаційний центр аналізує якість 

виставлення балів і надає відгуки закладам, що визначаються за принципами 

випадкової вибірки. Від складання випускових державних іспитів звільняються 

особи з особливими освітніми потребами, яким рішенням педагогічних рад 

видається свідоцтво про завершення основної школи. 

Литва. Базова або неповна середня освіта у Литві є обов’язковою, 

триває 6 років з 5 по 10 клас і складається з двох етапів. У 9-му класі (першому 

класі гімназії) учень може обирати предмети або модулі предметів у залежності 

від здібностей та інтересів. Модель проведення державних підсумкових іспитів 

по завершенню навчання у неповній середній освіті в Литві в цілому аналогічна 

тій, що реалізуються в Естонії. Учням, які закінчили неповну середню освіту, 

видається Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (сертифікат базової освіти), який 
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відповідає третьому рівню НРК и третьому  рівню EQF.  Цей сертифікат дає 

право учням взяти участь у програмах, що надають повну загальну середню 

освіту у звичайних школах або професійну освіту у відповідних закладах. 

За результатами проведених Організацією економічної співдружності та 

розвитку (далі ‒ ОЕСР) досліджень маємо, що національні іспити як 

стандартизовані процедури, що розроблені на національному або федеральному 

рівні, та які мають формальні наслідки для учнів у переважній більшості країн 

світу, у т.ч. й країн-членів цієї організації, на даний час проводяться наприкінці 

другого ступеня середньої школи (на так званому upper secondary level) для 

підтвердження успішності учнів по завершенню повної середньої освіти, а 

також для відбору до закладів вищої освіти. На нижчих перехідних рівнях ‒ 

початкової (primary) та неповної або базової, молодшої середньої (lower 

secondary) освіти ‒ національні іспити стають все менш поширеними. Це 

обумовлено тим, що країни намагаються усунути перешкоди на шляху 

забезпечення рівного доступу до освіти та  обмежити ранню фіксацію здобутих 

учнями результатів навчання.  

Незважаючи на те, що деякі країни світу використовують проведення 

національних іспитів на рівні неповної середньої освіти, ухвалення остаточного 

рішення про переведення учня на вищий рівень освіти здійснюється часто на 

підставі додаткових даних (шкільних іспитів, рішень місцевих рад) та оцінок 

вчителів. У таблиці 1.1 подано інформацію щодо поширеності національних 

іспитів та національного оцінювання у країнах-членах ОЕСР [17, c.77]. 

Таблиця 1.1.  

Національні іспити та національне оцінювання на рівні неповної (базової) 

середньої освіти у країнах ОЕСР 

Кількість  

випробуван

ь 

Національні іспити / країни Відсутні випробування на 

національному рівні 

1-2 Норвегія, Португалія, Литва Австралія, Австрія, Англія, 

Бельгія (флам.), Греція, 

Угорщина, Ізраїль,Ісландія, 

3-4 Бельгія (франц.), Латвія, США 

понад 5 Німеччина,  



 23 

Франція, Італія,  

Данія, Естонія,  

Ірландія,  

Нідерланди,  

Польща, Туреччина 

Іспанія, Канада, Південна 

Корея, Люксембург, 

Мексика, Нова Зеландія, 

Республіка Словакія, 

Республіка Словенія, 

Шотландія, Швеція, 

Швейцарія, Чеська 

Республіка, Чилі, Японія 

 

 Національне оцінювання /країни  

1-2 Бельгія (франц.),Угорщина, Італія,  

Республіка Словакія, Нова Зеландія 

Англія, Естонія, Греція, 

Ірландія, Мексика, 

Нідерланди, Польща, 

Португалія, Шотландія, 

Швейцарія, Латвія, 

Туреччина 

3-4 Австрія, Люксембург, Данія, Литва, 

Ісландія, Німеччина, Ізраїль, 

Японія, Канада 

понад 5 Австралія, Бельгія (флам.), 

Фінляндія, Чеська Республіка, 

Франція, Норвегія, Республіка 

Словенія, Іспанія, Швеція, 

США,Чилі, Південна Корея 

Можна виокремити три принципові моделі проведення підсумкового 

оцінювання здобувачів по завершенню базової середньої освіти, що 

використовуються у світі:  

Перша модель базується на реалізації зовнішніх національних 

випробувань, які здійснюються спеціально уповноваженими організаціями за 

визначеною технологію. Беззаперечно, формат ЗНО при проведенні випускових 

іспитів має багато переваг, серед яких: уніфікованість усіх процедур та 

наявність єдиного підходу до вимірювання й оцінювання результатів виконання 

екзаменаційних завдань, що забезпечує всім здобувачам однакові рівні умови 

для переходу (вступу) на вищі освітні рівні; об’єктивність оцінювання та 

справедливість при ухваленні рішення, особливо при певних обмеженнях у 

доступі до класів і шкіл з високим рейтингом; зменшення кількості 

міжособистісних конфліктів та суперечностей, проявів хабарництва; 

можливість використання досконалого, професійно розробленого 
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інструментарію для  проведення іспитів замість контрольних завдань і тестів, 

які розробляються вчителями за умови проведення випускових випробувань на 

рівні школи; порівнянність результатів зовнішніх державних іспитів на 

національному та регіональному рівнях з метою аналізу й оцінки ситуації в 

освіті та розробки відповідної політики, а також інші переваги. Проведення 

зовнішніх підсумкових іспитів по завершенню кожного освітнього рівня сприяє 

активізації навчальної діяльності учнів за умови, якщо результати оцінювання 

мають високу вагу для подальшої долі здобувача освіти.  

На основі проведених емпіричних досліджень було доведено наявність у 

цілому позитивного впливу зовнішніх іспитів на навчальні результати учнів, 

збільшення кількості навчальних годин з цих предметів та підвищення 

заробітної плати вчителів, а також посилення вимог для вступу на наступні 

освітні рівні.  

Незважаючи на явні переваги, подібний формат проведення іспитів 

характеризується доволі суттєвими недоліками, що зумовлені, зокрема, 

наявними суперечностями між цілями оцінювання і навчання, невідповідністю 

статусу іспиту витратам ресурсів і часу на його складання  та ін. Варто 

зазначити також, що підвищена увага до очікуваного випробування та 

заздалегідь визначений перелік навчальних предметів часто порушують 

нормальний ритм навчального процесу, спрямовуючи зусилля педагогів і учнів 

на підготовку до успішного складання лише кількох предметів за рахунок 

опанування інших.   

Друга модель передбачає використання внутрішньошкільних іспитів за 

традиційною системою оцінювання результатів навчальної діяльності та 

відповідності вимогам. Реалізація цієї моделі може здійснюватися за різними 

варіаціями, але основними ознаками її є складання учнями іспитів у рідному 

закладі освіти та перевірка екзаменаційних робіт вчителями-предметниками 

цього ж закладу відповідно до їх особистісного бачення або з оглядом на 

загальні рекомендації та орієнтири, що пропонуються органами управління 

освітою або місцевими радами з освіти.  
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Надзвичайно популярним і, водночас, дискусійним стало запровадження 

так званого формувального оцінювання навчальних результатів на всіх етапах 

навчання, що дає можливість підвищити освітню цінність оцінки завдяки 

відсутності стандартизованого підходу до визначення змісту завдань, форми їх 

подання і часу виконання та можливості врахування індивідуальних 

особливостей кожного індивідуума. Однак, формувальне оцінювання позбавляє 

можливості порівнювати результати екзаменів різних шкіл та узагальнювати їх 

через високий рівень суб’єктивності. Саме тому найбільша увага науковців 

сьогодні зосереджена на завданні організації спеціального додаткового 

навчання педагогів методам реалізації формувального оцінювання. 

Третя модель підсумкової атестації здобувачів освіти не передбачає 

проведення будь-яких обов’язкових екзаменів, а реалізується шляхом  

виставлення результуючої оцінки за поточними (зокрема,  Фінляндії та деяких 

ін. країнах) [44] або складання випускового тесту для визначення схильності 

підлітка та формулювання рекомендацій для спрямування його навчання у 

старшій середній школі. Саме відміна зовнішніх випускових іспитів та 

лібералізація системи відбору вступників могла найімовірніше спричинити, за 

оцінками John H. Bishop, скорочення кількості учнів у старших класах  

математичного та наукового спрямування у школах Швеції. Проте, варто 

зазначити, що не в усіх європейських країнах навчання на вищому рівні 

старшої школи (після 9-го класу) є обов’язковим (зокрема у Сербії, Швеції, 

Норвегії та ін.), саме тому проведення національних випробувань по 

завершенню базової середньої освіти та отримання відповідного документу 

підтверджує якість здобуття випускниками саме обов’язкового рівня освіти і 

дає можливість учням при бажанні не продовжувати навчання. 

Як зазначалося, широкого використання у сфері оцінювання результатів 

навчальної діяльності набула ідея застосування компетентністного підходу, яка 

поступово замінила собою традиційну систему оцінювання здобутих знань, 

вмінь і навичок у більшості країн світу. Даний підхід, що заснований на 

оцінюванні компетентності як демонстрованої здатності застосовувати на 
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практиці у життєво важливих ситуаціях отримані знання та навички, 

передбачає активний, діяльнісний та орієнтований на розвиток здібностей 

учня характер організації всіх етапів навчання.  

Побудовані на цій основі системи зовнішніх національних екзаменів  

проводяться у багатьох країнах світу і в переважній більшості країн-учасниць 

ОЕСР не лише по закінченню повної загальної середньої освіти з метою 

перевірки досягнутих результатів цьому освітньому рівні та подальшого 

відбору до вищих закладів освіти, але й на при переході до старшої ланки 

середньої школи, інакше кажучи, після завершення базової середньої освіти. 

Вони являють собою стандартизовані процедури, що мають формальні наслідки 

для учнів, а іноді застосовуються як певний інструмент для селективного 

відбору при зарахуванні здобувача на наступний освітній рівень або при відборі 

до престижного закладу. Однак, незважаючи на таке розуміння сутності 

компетентністного підходу у країнах ОЕСР, у деяких з них лунає критика 

якості самого вимірникового інструментарію (тестів), що використовуються 

для його реалізації. 

Таким чином, у країнах світу поступово сформувалися певні тенденції, 

що свідчать про зміни традиційних уявлень і практики проведення оцінювання 

здобувачів середньої освіти, а саме:  

 усвідомлення на рівні формування освітньої політики основного 

призначення шкільної оцінки як інструменту, який дає можливість поліпшити 

навчальні програми, побудувати програми (плани) майбутнього навчання 

здобувача відповідно до його здібностей (можливостей), пізнавальних інтересів 

і виявленого просування у навчанні; 

 поступова відмова від орієнтації змісту і завдань підсумкових іспитів 

на перевірку змісту навчального предмету та поширення ідей 

компетентністного підходу, намагання оцінити рівень сформованості ключових 

базових життєорієнтованих компетентностей учнів; 

 підвищення освітньої цінності, вагомості оцінки для досягнення 

освітніх цілей. Це стало причиною поширення ідеї впровадження так званого 
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формувального оцінювання і формувальної оцінки на всіх освітніх рівнях і 

видах оцінювання (поточного у класі, під час екзаменаційних випробувань та 

національного оцінювання) у багатьох країнах-членах ОECР, Грузії, Північній 

Македонії, Румунії, Сербії та ін.). Формувальне оцінювання починає також 

впроваджуватися у навчальний процес в Україні, щоправда, поки що у 

початковій освіти; 

 сприйняття результатів проведення національних (державних) 

випробувань здобувачів неповної (базової) середньої освіти у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання одним з основних інформаційних 

ресурсів системи моніторингу якості освіти; 

 поступове скорочення практики проведення національних екзаменів  

за стандартизованими методиками та орієнтація країн на створення незалежних 

агенцій для проведення національного оцінювання здобувачів по завершенню 

навчання на рівні базової освіти; 

 запровадження для здобувачів базової середньої освіти національного 

оцінювання або національних випробувань із значної частини (5 і більше), якщо 

не більшості, навчальних предметів.  

 

Розділ 2. 

Розвиток моделі державної підсумкової атестації випускників основної 

школи в Україні 

Розглянуті вище світові тенденції та моделі організації підсумкових 

вимірювань свідчать про необхідність зміни організаційних форм проведення 

державної підсумкової атестації (далі ‒ ДПА) здобувачів загальної середньої 

освіти, зокрема на рівні базової освіти (основної школи або гімназії в Україні),  

а також  способів використання її результатів.  

Особлива увага дослідниками завжди приділялася визначенню способів 

проведення випробувань здобувачів освіти по завершенню навчання на тому чи 

іншому освітньому рівні, найчастіше ‒ на рівні повної загальної середньої 

освіти. Освітня реформа в Україні визначила не лише нову структуру системи 
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повної загальної середньої освіти, але й проголосила зміни у формі проведення 

підсумкових випробувань здобувачів освіти, так званої державної підсумкової 

атестації (далі ‒ ДПА) випускників базової середньої освіти (9-x класів або 

гімназій), передбачивши можливість запровадження на цьому освітньому рівні 

технології зовнішнього незалежного оцінювання (далі ‒ ЗНО) учнів.  

З якою метою використовується ЗНО учнів на рівні повної загальної 

середньої освіти і які переваги та відмінні ознаки цієї форми проведення 

підсумкової атестації здобувачів освіти?  

Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України у 2004 році, мета ЗНО полягає у забезпеченні реалізації 

конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної вищої освіти, 

вивченні стану функціонування системи освіти та прогнозуванні її подальшого 

розвитку, оцінюванні відповідності результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, державним вимогам. 

Технологічно ЗНО являє собою комплекс певних організаційних 

процедур, що передбачають використання технологій педагогічного 

тестування, призначеного для визначення рівня навчальних досягнень 

випускників закладів середньої освіти при їхньому вступі до закладів вищої 

освіти. Це тестування організовується і проводиться спеціально 

уповноваженою установою – Українським центром оцінювання якості освіти та 

його регіональними підрозділами відповідно до програм зовнішнього 

оцінювання з певних навчальних предметів за визначеними правилами і 

процедурами, що спрямовані на забезпечення максимально об’єктивного 

оцінювання.  

Технологія ЗНО для проведення ДПА випускників повної загальної 

середньої освіти в Україні пройшла період свого становлення та здобула в 

основному схвальні відгуки як здобувачів освіти, так і інших учасників 

освітнього процесу, а також громадську підтримку, про що свідчать результати 

численних соціологічних опитувань, що проводяться різноманітними 
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незалежними організаціями та інституціями. Проведення ЗНО по завершенню 

шкільної освіти в Україні регламентовано різноманітними правовими 

документами, технологічно відпрацьовано і має суспільне визнання, однак 

питання запровадження аналогічного формату випускних іспитів по 

завершенню навчання у гімназії не є однозначним та, з оглядом на 

специфічність вікової категорії підлітків і правовий статус базової середньої 

освіти як рівня неповної обов’язкової освіти, потребує ґрунтовного вивчення як 

у концептуальному, так і в технологічному (процедурному) та інших аспектах. 

ДПА здобувачів базової середньої освіти на сьогодні реалізується 

відповідно до моделі внутрішньо шкільних іспитів. Ці випробування мають 

невисокі ставки і майже не впливають на подальшу освітню траєкторію 

випускників, що пояснюється відсутністю системи другорічництва та, 

відповідно, практики повторного проходження курсу (або перескладання ДПА), 

обов’язковістю здобуття повної ЗСО та багатьма іншими причинами.  

Саме мінімізація значущості результатів ДПА здобувачів базової 

середньої освіти при прийнятті рішення про подальше навчання учнів та 

фактична відсутність альтернативи переведенню їх до 10-го класу через 

намагання закладів загальної середньої освіти зберегти чисельність учнівського 

контингенту, позбавляє сенсу чинний формат проведення підсумкових 

випробувань на цьому освітньому рівні. Отже, необхідність перегляду 

методики проведення випускових оцінювань випускників гімназій зумовлена 

низкою викликів, що постали перед національною системою освіти України, 

необхідністю відшукання ефективного й адекватного поставленим завданням 

оцінювання результатів навчання методу і технології проведення ДПА 

здобувачів базової середньої освіти, а також впливом європейських і світових 

тенденцій щодо тлумачення основного призначення і способу організації 

подібних випробувань та формування відповідного змісту завдань. 

Механізм реалізації ДПА здобувачів основної освіти в Україні, так само 

як і в інших країнах світу, за період незалежності країни зазнав певних 

процедурних трансформацій, але концептуально основне призначення та форма 
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проведення суттєво не змінилися з радянських часів. До такого висновку можна 

дійти, якщо провести порівняння організаційних моделей ДПА в Україні за 

такими їх елементами як: сутність та призначення ДПА, суб’єкт управління 

процедурою проведення ДПА, суб’єкт контролю за дотриманням процедур 

проведення ДПА, суб’єкт оцінювання результатів, суб’єкт розробки 

контрольних та методичних матеріалів, форма проведення іспитів та навчальні 

предмети. Результати порівняльного аналізу організаційних засад та методики 

проведення ДПА по завершенню гімназії  в Україні подано у таблиці 2.1.  
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Таблиця 2.1. 

Порівняння змісту та процедур проведення державної підсумкової атестації здобувачів  

базової (основної) середньої освіти в Україні 

Правовий 

документ / 

ключові 

елементи  

Положення про 

ДПА учнів 

(вихованців) у 

системі ЗСО (2000 

р.)  

[62 ] 

Положення про ДПА 

учнів (вихованців) у 

системі ЗСО (2008 р.)  [63] 

Положення про ДПА 

учнів (вихованців) у 

системі ЗСО  (2014 р.) 

[64] 

Порядок проведення 

ДПА (2018 р.) [65] 

Визначення 

сутності, 

призначення 

форма контролю за 

відповідністю 

освітнього рівня 

випускників ЗНЗ I, 

II, III ступенів 

навчальним 

програмам 

форма контролю за 

відповідністю  освітнього  

рівня  

випускників   ЗНЗ  I,  II,  III  

ступенів,  професійно-

технічних і ВНЗ  I-II  

рівнів  акредитації,  що  

надають  повну  ЗСО,  

відповідним навчальним 

програмам.  

форма контролю 

відповідності освітнього 

рівня випускників ЗНЗ I, 

II, III ступенів та ПТНЗ, 

що надають повну 

загальну середню освіту, 

державним вимогам. 

форма контролю 

відповідності результатів 

навчання здобувачів 

освіти вимогам 

державних стандартів 

загальної середньої 

освіти на відповідному 

рівні освіти 

Суб’єкт 

управління 

процедурою 

проведення 

МОН визначає 

зміст,  форму, 

процедуру та  

строки  проведення 

атестації  

 

МОН визначає зміст,  

форму та строки  

проведення атестації 

МОН розробляє 

процедуру і затверджує 

орієнтовні вимоги до 

змісту атестаційних 

завдань 

МОН визначає форму 

атестації.  

Строки атестації в 

закладі освіти щороку 

затверджує керівник 

закладу освіти  

Суб’єкт 

контролю 

Місцеві органи 

управління освітою 

Місцеві органи управління 

освітою 

Місцеві органи 

управління освітою 

Засновник або 

уповноважений ним 

орган управління у сфері 
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освіти. 

Контроль за 

дотриманням вимог до 

організації та 

проведення атестації в 

закладі освіти 

покладається на 

керівника закладу освіти 

 

Продовження таблиці  2.1. 

Суб’єкт 

оцінювання 

результатів 

Результати атестації 

оцінюються у 

закладі ЗСО за 12-

бальною шкалою 

відповідно до 

Критеріїв 

оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів у 

системі загальної 

середньої освіти, 

затверджених 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

Заклад освіти за  12-

бальною шкалою  

відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних  

досягнень  учнів  у  

системі загальної середньої 

освіти. 

Заклад освіти за  12-

бальною шкалою  

відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних  

досягнень  учнів  у  

системі ЗСО. 

У разі проведення у 

формі ЗНО – відповідно 

до Порядку проведення 

ЗНО та моніторингу 

якості освіти [48]  

Заклад освіти за  12-

бальною шкалою  

відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних  

досягнень  учнів  у  

системі ЗСО. У разі 

проведення у формі ЗНО 

– відповідно до Порядку 

проведення ЗНО та 

моніторингу якості 

освіти [48]  

Контрольні 

та методичні 

матеріали 

Завдання та 

збірники завдань 

для атестації 

Завдання та збірники 

завдань для атестації 

розробляються й 

Завдання для проведення 

атестації укладаються 

навчальними закладами 

Завдання для проведення 

атестації в закладі освіти 

затверджує керівник 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
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розробляються й 

затверджуються 

Міністерством 

освіти і науки 

України 

затверджуються 

Міністерством освіти і 

науки України 

відповідно до вимог, 

затверджених МОН 

України 

закладу освіти 

відповідно до вимог, 

затверджених МОН 

України 

Форма 

проведення 

Усне опитування, 

комплексне 

завдання, письмова 

робота, поєднання 

усних та письмових 

робіт за збірниками 

завдань 

Усне опитування, письмова 

робота, захист творчих 

робіт тощо)  

Письмова у закладах 

освіти, передбачено 

можливість складання 

ДПА у формі ЗНО 

У закладах освіти в 

письмовій формі або 

ЗНО 

Навчальні 

предмети 

3 предмети:  

державна мова 

(письмово), 

математика 

(письмово), 

географія, біологія, 

а також іноземна 

мова чи інший 

гуманітарний 

предмет за вибором 

навчального закладу  

5 предметів : українська  

мова,  математика,  

географія,  біологія,  

іноземна мова чи інший 

гуманітарний предмет, 

вибір якого здійснювався 

самим закладом освіти 

3 предмети, 

обов’язковою є атестація 

з української мови та 

математики. 

Перелік предметів 

щороку визначає МОН.  

3 предмети, 

обов’язковою є атестація 

з української мови та 

математики. 

Перелік навчальних 

предметів щороку 

визначає МОН. 



З наведеної у таблиці інформації видно, що упродовж тривалого часу в 

організації та методиці проведення ДПА по завершенню базової середньої 

освіти в Україні не відбулося відчутних змін. Сутність ДПА здобувачів 

базового рівня середньої освіти визначається як форма контролю досягнутого 

освітнього рівня (зараз результатів навчання) випускників державним вимогам 

(які сформульовані або в навчальних програмах, або у державних стандартах 

освіти). Незмінним залишається суб’єкт управління процедурою проведення 

ДПА – Міністерство освіти і науки України. У його повноваженнях знаходяться  

питання визначення змісту, форми, переліку обов’язкових предметів, строків 

проведення ДПА, критеріїв оцінювання атестаційних завдань. Однак, 

починаючи з 2014 року посилюється відповідальність керівництва закладу 

освіти за якість атестаційних завдань та дотримання процедури ДПА, що 

можливо є наслідком впровадження реформи децентралізації влади та втілення 

принципу автономії закладу освіти. Другою новацією у методиці проведення 

ДПА здобувачів базової середньої освіти стало правове підтвердження 

можливості її проведення у формі ЗНО за правилами, що визначені у Порядку 

проведення ЗНО та моніторингу якості освіти. Запровадження ДПА у формі 

ЗНО на рівні неповної середньої освіти в Україні за прикладом його проведення 

по завершенню повної загальної середньої освіти має на меті зменшення впливу 

суб’єктивного чинника на оцінювання результатів атестації та підвищення його 

значущості. 

Відповідно до методичних рекомендацій 2019 року для атестаційних 

робіт вчителі мають розробляти завдання репродуктивного, аналітичного, 

творчого, конструктивного та практичного спрямування, однак реально 

превалюють завдання репродуктивного характеру в тестовій формі з вибором 

відповіді або на встановлення правильної послідовності чи відповідності. 

Характерною ознакою завдань, які пропонуються учням під час ДПА, є їх 

орієнтація на перевірку змісту навчального предмета і так званих предметних 

компетентностей, а не на оцінювання рівня сформованості ключових, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-%D0%BF#n22
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загальнокультурних, загальноосвітніх компетентностей, як фактично визначено 

метою освіти.  

Як зазначалося вище, все більшого поширення й популярності в світі 

зазнає формувальне оцінювання учнів, використання якого дає можливість 

вчителю виявити конкретну стадію, стан просування учня у певній галузі, міру 

опанування (з’ясування, розуміння) ним навчального матеріалу та забезпечити 

відповідно до цього необхідну допомогу, коригування. Використання 

формувального оцінювання для фіксації прогресу учня потребує іншого 

підходу до проведення підсумкового оцінювання, особливо того, що стосується 

добору атестаційних завдань та інтерпретації результатів їх виконання. 

Порівняння вітчизняної практики запровадження ЗНО із результатами 

аналітичних досліджень OECР дає можливість визначити спільні проблеми, 

зокрема:  

 недостатня сформованість оціночної компетентності вчителів, низька 

оціночна культура всіх учасників освітнього процесу, що призводить до 

орієнтації на символьні (числові) характеристики оцінки і втрати її освітньої 

цінності, акцентування на підготовці до випускного випробування на шкоду 

навчальній програмі та задоволення індивідуальних освітніх потреб здобувачів; 

 відсутність навичок застосування формувального оцінювання на всіх 

освітніх рівнях, поєднання методів і прийомів формувального оцінювання з 

вимогами і структурою навчальних предметів, що потребує додаткового 

навчання вчителів, озброєння їх практичними навичками; 

 суперечності між структурою, вимогами, планами реалізації чинних 

навчальних програм та специфікою і вимогами застосування формувального 

оцінювання. 

Зарубіжний досвід має багато підтверджень високої ефективності та 

надійності результатів вимірювань, що здійснюються при проведенні 

спеціально уповноваженими агентствами (установами) так званих зовнішніх 

підсумкових випробувань (ЗНО) здобувачів освіти. Зважаючи на те, що ці 
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переваги визначаються відповідно до мети і статусу результатів означених 

іспитів, найбільшу користь і значущість підсумкові випробування мають на 

етапі завершення обов’язкового рівня освіти.  

Питання визначення переваг такої форми проведення підсумкових 

випробувань на рівні базової середньої освіти в Україні не є однозначним. До 

недоліків, що характеризують недосконалість технології організації та 

проведення ДПА у формі ЗНО випускників основної школи можна віднести 

наступні:  

 монополізм суб’єкта проведення ЗНО, а значить, відсутність у нього 

стимулів для удосконалення чинної моделі проведення оцінювання та 

можливість порушення процедури, у т.ч. з метою отримання певної особистої 

вигоди;  

 відсутність гнучкості, зручного механізму його складання (зокрема, 

відсутність права на повторне складання цього іспиту та жорстка прив’язка до 

конкретних дат), незначна орієнтація на потреби здобувача освіти;  

 висока вартість організації такого тестування, а невизначеність 

остаточно на сьогодні статусу результатів його складання учнями по 

завершенню навчання у гімназії означає нераціональне використання коштів та 

інших ресурсів на його проведення;  

 недосконалість змісту завдань, недостатня їх орієнтація на перевірку 

ключових компетентностей та функціональної грамотності  випускників;  

 достатньо висока стресовість;  

 неготовність значної кількості вчителів, що працюють з учнями 

гімназій, до проведення підготовки до ЗНО тощо.   

Таким чином, впровадження незалежних національних випробувань  

здобувачів на рівні базової освіти (основної школи або гімназії) у формі ЗНО є 

логічним результатом розвитку освітніх систем. Воно передбачає отримання 

більших можливостей для виявлення та аналізу недоліків в освіті, чинників 

впливу на результати реалізації навчальних програм. Водночас, ефективність 
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незалежного оцінювання цілком визначається цілями його проведення, 

вагомістю результатів оцінювання для визначення подальшої освітньої 

траєкторії здобувачів освіти та наявністю відповідності між освітніми цілями і 

змістом підсумкового тесту. 

Розділ 3. 

Мета проведення державної підсумкової атестації здобувачів базової 

середньої освіти 

Найбільш проблемним є питання визначення концептуальної основи та 

методики проведення ДПА випускників основної школи (неповної ба середньої 

освіти або гімназії) в Україні. Ключове місце у виборі організаційної моделі та 

технології проведення ДПА на цьому освітньому рівні посідає проблема 

визначення її мети, статусу та значущості результатів випробування для 

подальшого навчання здобувачів освіти. Дискусії з цього приводу тривають до 

сьогодні.  

Необхідність зміни чинної на сьогодні моделі проведення ДПА 

здобувачів базової середньої освіти зумовлене низкою причинам, зокрема:  

 недостатнім рівнем об’єктивності оцінювання результатів 

виконання випускових робіт здобувачів, що є наслідком самої організації цього 

випробування. Методичними  рекомендаціями про проведення ДПА здобувачів 

базової середньої освіти передбачено проведення ДПА за контрольними 

матеріалами і завданнями, тексти яких розробляють самі вчителі. Незважаючи 

на наявні рекомендації МОН, завдання можуть мати різний рівень складності та 

орієнтуватися на перевірку різних елементів змісту навчальної програми 

предмету. Крім того, вчителі самі оцінюють роботи своїх вихованців, що 

фактично означає здійснення самооцінки педагогами результатів своєї 

викладацької діяльності; 

 демографічними проблемами, а саме скороченням загальної 

чисельності учнівського контингенту майже удвічі у порівнянні з початком 90-

х років. Зазначені демографічні процеси призвели до зменшення загальної 
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чисельності вчителів і кількості закладів ЗСО. За таких умов школи прагнуть 

зберегти якомога більшу кількість учнів у старшій школі, що однозначно 

нівелює значущість (вагомість) результатів ДПА для винесення рішення про їх 

можливе незарахування до 10-го класу та не сприяє підвищенню мотивації 

здобувачів освіти до здобуття міцних знань та вдосконалення навичок; 

 появою у світовій практиці нових підходів до оцінювання, які 

потребують з одного боку, посилення вимог щодо справедливого оцінювання 

навчальних здобутків учнів, а з іншого, ‒ характеризуються перенесенням уваги 

до так званого формувального оцінювання, що передбачає  забезпечення 

оптимізації навчального процесу з метою розвитку особистості учня, фіксацію 

змін у його індивідуальному прогресі;  

 використанням несертифікованих контрольних матеріалів, які не 

пройшли апробацію, експертизу та інші процедури, які забезпечували б 

валідизацію інструментарію. Це призводить до того, що предметом оцінювання 

у різних закладах освіти виступають не зовсім однакові масиви змісту 

навчальних програм і вимог державних стандартів ЗСО; 

 фактично відсутнім впливом результатів підсумкової атестації на 

подальше навчання здобувача основної освіти. Чинне  законодавство, як 

зазначалося, визначає обов’язковим для здобуття всіма громадянами України 

рівень повної загальної середньої освіти, але не пропонує методи, критерії, 

методики побудови подальшої освітньої траєкторії здобувачів, розподілу 

випускників після завершення основної школи відповідно до результатів ДПА 

та освітніх потреб. Таким чином, в умовах відсутності системи другорічництва, 

повторного проходження курсів (предметів), консультативної допомоги для 

визначення схильностей учня, а також недосконалої системи профорієнтації 

випускників кожен здобувач освіти незалежно від отриманих ним результатів 

ДПА на власний розсуд продовжує навчання у старших класах профільної 

школи або у закладах професійно-технічної (професійної) освіти;  
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 особливостями психофізіологічного розвитку дитини у підлітковому 

віці, відсутністю у більшості здобувачів основного рівня освіти мотивації до 

навчання,  невизначеністю більшості з них у планах на подальше навчання як 

наслідок певних соціально-економічних процесів та недостатності роботи 

педагогів із виявлення та розвитку здібностей і нахилів підлітків та ін.; 

 поширеністю у вітчизняній освіті проявів хабарництва та корупції  

при «вирішення» проблеми низької успішності здобувача освіти, що має значно 

більший вплив на результати ДПА у формі шкільних іспитів, ніж за 

технологією ЗНО. Саме ця властивість технології ЗНО бути надійним 

інструментом, який здатен забезпечити об’єктивні процедури оцінювання рівня 

підготовки випускників закладів загальної середньої освіти в Україні, здолати 

корупцію в освіті, створити рівні для всіх умови доступу до закладів вищої 

освіти та впровадити механізми і стандарти, що максимально наближені до 

європейської практики оцінювання навчальних здобутків забезпечила їй значну 

популярність.  

З оглядом на наявні особливості психофізіологічного стану підлітків, 

статусу базової середньої освіти як проміжного рівня обов’язкової повної 

загальної середньої освіти, недоліки форми і змісту завдань, що 

використовуються при проведенні випускових іспитів у формі ЗНО після 11-го 

класу виявляється недоцільним формальне перенесення методики і технології 

ЗНО на рівень базової середньої освіти в Україні.  

Ситуація в Україні, що склалася відносно ідеї запровадження ЗНО на 

етапі завершення основної школи, свідчить про відсутність чіткої 

несуперечливої концепції та розуміння педагогами, здобувачами і 

громадськістю в цілому мети проведення ДПА на цьому освітньому рівні, а 

також способу використання результатів її проходження у подальшому 

навчанні учнів. Вирішення питання щодо вибору моделі ДПА випускників 

основної школи має ґрунтуватися на формулюванні мети її проведення 

відповідно до правових норм здобуття обов’язкового рівня освіти та з 
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урахуванням психофізіологічних особливостей учнів, визначеної сукупності 

принципів оцінювання, статусу ДПА та її результатів.  

З оглядом на зазначене, ключовим питанням при виборі форми 

проведення випускних випробувань по звершенню базової середньої освіти в 

Україні та виявленні всіх її переваг і недоліків є, насамперед, обґрунтування 

концептуальної ідей ДПА на цьому освітньому рівні, а саме: з’ясування 

основного призначення ДПА та формулювання мети її проведення, які не 

порушували б логіку законів про освіту та Концепцію Нової української школи; 

визначення статусу такого випробування, а також ступеня його впливу на 

подальшу долю здобувача рівня незавершеної обов’язкової освіти і, нарешті, 

передбачення можливості забезпечити перевірку ступеня досягнення на цьому 

етапі основної мети освіти, яка полягає у формуванні ключових 

загальноосвітніх (загальнокультурних) компетентностей, виявленні освітніх 

інтересів підлітка та розвитку його індивідуальних творчих здібностей, 

виробленні на цій основі рекомендацій щодо планування учнем своєї освітньої 

траєкторії у майбутньому. 

Досить інформативними виявитися результати опитування педагогів 

щодо ідеї запровадження нової моделі проведення ДПА у формі ЗНО по 

завершенню навчання в основній школі. Аналіз відповідей виявив високий 

рівень несприйняття ними ідеї зміни методики проведення ДПА випускників 

гімназії, що частково зумовлене недостатнім рівнем сформованості в 

респондентів оціночної компетентності. Це проявляється у недостатній 

обізнаності з основами тестології, зокрема нерозумінням респондентами 

можливостей і переваг різних форм тестових завдань, бажанням педагогів 

враховувати різноманітні індивідуальні обставини та характеристики учнів з 

метою корегування оцінки.  

Викликає певне занепокоєння той факт, що переважна більшість 

опитаних педагогів як батьків не погодилися з тим, щоб їхні власні діти 

складали ДПА після 9-го класу у формі ЗНО. Водночас, вони, але вже позицій 
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адміністраторів шкіл, запропонували запроваджувати досить жорсткі санкції до 

тих учнів, які демонструватимуть низькі результати тестування, зокрема, не 

видавати їм свідоцтво про завершення  навчання, переводити у вирівнювальний 

клас, не приймати до 10-го класу загалом та ін. Дуже поширеною виявилася 

думка про доцільність відрахування учнів зі шкіл та переведення їх для 

подальшого навчання до закладів професійно-технічної освіти. 

На ставлення педагогів до ідеї зміни форми проведення ДПА по 

завершенню базової середньої освіти впливають багато чинників, серед яких є 

їх адміністративний статус, тобто посада, яку вони обіймають. Це зумовлене 

тим, що професійне мислення і професійна діяльність людини взаємопов’язані 

між собою]. Зазначений зв’язок проявляється при з’ясуванні того, у який спосіб 

люди, що займаються різною професійною діяльністю, пропонують вирішувати 

професійні завдання, певні проблемні ситуації. У нашому випадку такою 

проблемною ситуацією виступає зміна форми (методики, технології, мети) 

проведення ДПА здобувачів базової середньої освіти. У результаті проведеного 

опитування трьох груп педагогів (директорів закладів загальної середньої 

освіти, вчителів та методистів) щодо розуміння ними основного призначення 

ДПА випускників гімназій та способів і мети використання результатів її 

складання було виявлено статистично значущі відмінності у думках педагогів, 

що обумовлені особливостями їх професійного мислення, яке формується 

посадою, тобто специфікою та вимогами професійної діяльності та посадових 

обов’язків педагогів. Було виявлено, що у педагогів переважає думка про те, що 

основне призначення ДПА для випускників гімназій полягає у виявленні 

реального рівня навчальних досягнень учнів. Більшість учасників опитування 

вважають, що ДПА здобувачів базової середньої освіти фактично не впливає на 

ухвалення рішення про подальше навчання учня, що зумовлене чинними 

правовими нормами освітнього законодавства. Відповідно до концепції 

освітньої реформи, ДПА для здобувачів базової середньої освіти має 

забезпечити вибір того чи іншого профілю навчання учня у старшій школі. 
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Однак, у ході дослідження виявлено, що саме цей варіант формулювання 

найголовнішого призначення ДПА не викликав належної уваги з боку 

практично усіх груп посад педагогів.  

Педагоги переконані, що у переважній більшості учнів 9-х класів не 

сформовано готовності (психологічної, інтелектуальної, організаційної, 

методичної та ін.) до складання підсумкового випробування у формі ЗНО з 

високими ставками і що такий іспит буде здійснювати значне нервове 

навантаження. Таке занепокоєння посилюється визнанням того факту, що при 

проведенні ДПА у формі ЗНО вчителі не будуть мати можливості 

застосовувати індивідуальний підхід до особистості учня та його конкретних 

обставин. 

Виявлені факти свідчать про необхідність проведення роботи з підвищення 

рівня професійної компетентності педагогів з питань оцінювання, роз’яснення 

мети підсумкового випробування по завершенню базової середньої освіти та 

розроблення атестаційних матеріалів, які забезпечували можливість 

вимірювання міри її досягнення.  

Розділ 4.  

Функції та принципи реалізації державної підсумкової атестації 

випускників гімназій 

Функції державної підсумкової атестації мають визначатися, виходячи з 

цілей освіти, її призначення та віддзеркалювати цілі й завдання її проведення на 

тому чи іншому рівні освіти. На реалізацію функцій ДПА спрямовуються всі 

наступні процедури та визначається система принципів її реалізації. У функціях 

ДПА здобувачів освіти має проявлятися її основне призначення, відповідність 

потребам суспільства і держави. Залежно від цілей проведення ДПА на тому чи 

іншому освітньому рівні та завдань, які вона покликана вирішувати, перелік 

функцій може бути різним. Наприклад, якщо ДПА випускників початкової 

освіти в Україні здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої 

діяльності закладів освіти та якості освіти, а її результати ніяким чином не 
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впливають на прийняття рішення про переведення (прийом) учня до основної 

школи (гімназії), то селективна функція або функція відбору у такому разі 

реалізовуватися не буде. 

ДПА здобувачів освіти, як і більшість різноманітних екзаменів, 

найчастіше покликана виконувати низку наступних функцій: сертифікаційну, 

селективну або функцію відбору, політичну, управлінську, контролюючу, 

діагностичну, функцію оцінки або оціночну, інформаційну, мотиваційну. 

Зарубіжні дослідники виокремлюють також функцію легітимізації членства у 

світовому суспільстві.  

Розглянемо більш докладно зміст кожної функції.  

Політична функція ДПА або функція формування політики у системі 

загальної середньої освіти. Визначення концептуальних основ, основного 

призначення й статусу ДПА, формулювання мети проведення підсумкових 

випробувань здобувачів загальної середньої освіти на різних освітніх рівнях та 

значущості їх результатів для подальшого навчання, ‒ усе це віддзеркалює 

зміст державної освітньої політики, характеризує гарантування й захист 

конституційних прав людини на рівний доступ до освіти відповідно до 

законодавства.  Наприклад, запровадження ДПА випускників основної школи 

як обов’язкової форми контролю досягнення ними певного рівня результатів 

навчання, що дає право на продовження навчання на вищих рівнях освіти, буде 

порушувати норми Конституції України та законів «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», які проголошують обов’язковість здобуття усіма 

громадянами країни повної загальної середньої освіти. Це означає, що 

організаційна модель ДПА здобувачів базової середньої освіти, її статус і, 

найголовніше, використання її результатів повинні враховувати правові вимоги 

і передбачати інструменти, які б посилювали мотивацію та відповідальність 

випускників за успішне складання цього підсумкового іспиту. 

Сертифікаційна функція ДПА здобувачів освіти полягає у 

підтвердженні уповноваженим органом відповідності результатів навчання 
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вимогам навчальної програми або Державного стандарту середньої освіти, 

зокрема базової. Таке підтвердження відповідності досягнутих результатів 

здійснюється з використанням певних вимірювальних процедур та спеціальних 

інструментів, а у разі позитивного висновку екзаменованому видається 

документ (свідоцтво, диплом). Документ про проходження сертифікації по 

завершенню кожного рівня освіти у системі формальної освіти містить 

інформацію щодо результатів опанування здобувачем кожного навчального 

предмету, які отримуються в ході підсумкового оцінювання учня (складання 

іспиту, тесту) або шляхом сумування поточних оцінок. Проведення 

сертифікації є логічним продовженням навчального процесу та його 

завершенням, особливо на перехідних етапах між освітніми рівнями.  

Наявність документального підтвердження успішності опанування 

учнем навчальної програми покликана допомогти випускникам нижчих рівнів 

освіти вступити до вищих освітніх рівнів, перейти на навчання до закладу 

освіти іншого типу, напряму  (наприклад, закладу професійної або професійно-

технічної освіти, коледжу) та робить їх більш конкурентоздатними, оскільки 

дає можливість викладачам (як представникам цих закладів) або роботодавцям 

порівнювати освітні здобутки претендентів.  

Особливість реалізації цієї функції проявляється у тому, що при 

проходженні здобувачем сертифікації на більш високих рівнях освіти цінність і 

затребуваність сертифікатів нижчих рівнів втрачається. Наприклад, на сьогодні 

відповідно до чинної структури освіти в Україні свідоцтво про здобуття 

випускником базової середньої освіти фактично втрачає свою цінність по 

завершенню повної загальної середньої освіти та отриманню ним відповідного 

документу (атестату).  

Вагомість, цінність, значущість сертифікації як для здобувача освіти, так 

і для суспільства і самої системи освіти (закладу) визначається тим, яким 

чином, якою мірою використовується отриманий сертифікат, тобто який у 

нього статус, а також за допомогою яких технологій була проведена сама 
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процедура сертифікації, наскільки вона є достовірною та об’єктивною. Якщо 

результати сертифікації фактично не впливають на ухвалення суб’єктами 

управління рішення про подальше навчання здобувача, то сама функція і, 

відповідно, процедура сертифікації фактично втрачають сенс і перетворюються 

у формальність. 

Функція відбору (селективна), яку виконує ДПА, полягає у тому, що за 

результатами випускових випробувань здобувачі відбираються із загальної 

сукупності за певними ознаками (характеристиками, оцінками) та 

розподіляються на групи для подальшого навчання або відсіюються 

(відраховуються) із закладу освіти. Селективна функція також проявляється і 

при відборі учнів за результатами підсумкового оцінювання до найкращих, 

більш престижних закладів освіти. Інформаційною основою такої селекції може 

виступати отриманий учнем документ (свідоцтво, диплом, атестат), причому не 

лише дані щодо якості складання різних предметів, а й сам факт наявності 

такого документа. Таким чином, проведення ДПА (випускових іспитів) часто 

використовується для реалізації одночасно двох функцій ‒ сертифікаційної та 

селективної, які переплітаються між собою і доповнюють одна одну. 

Наприклад, відповідно до освітніх традицій у деяких країнах Європи 

наявність документа про закінчення школи, зокрема у Франції ‒ Baccalauréat, у 

Німеччмні ‒ Abitur, забезпечує автоматичний доступ до університету. Такий 

підхід може бути ефективним тоді, коли функція відбору реалізується набагато 

раніше і процес селекції здійснюється у молодших класах, або пізніше, вже під 

час навчання на вищому рівні освіти. Для систем неповної середньої освіти у 

країнах, які застосовують такий підхід, характерним є або наявність кількох 

напрямів (профілів) навчання на цьому рівні освіти, або обмеження кількості 

місць для вступу на вищі рівні. У таких випадках сертифікація на кожному з 

напрямів навчання виконує фактично і селективну функцію одночасно. 

У багатьох країнах світу за допомогою державних підсумкових іспитів 

відбувається відбір учнів для продовження навчання при переході від 
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початкової до молодшої середньої (неповної) освіти, від нижчої середньої до 

старшої середньої освіти і так далі. Дуже поширеною практика ухвалення 

рішення про вступ до неповної середньої школи на підставі державних / 

публічних іспитів була у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону. 

Варто зазначити, що останнім часом функція відбору там поступово набуває 

ознак діагностування, а результати використовуються для проведення 

консультування здобувача освіти та орієнтування його щодо вибору певного 

профілю (напрямку) навчання. 

Наступні функції – діагностична, оцінна, інформаційна – тісно пов’язані 

між собою і можуть розглядатися як допоміжні, оскільки реалізуються 

паралельно основній функції підсумкового випробування (сертифікації 

здобувачів) або забезпечують саму можливість реалізації останньої.  

Діагностична функція розглядається у контексті реалізації контрольної 

діяльності, але проявляється у застосуванні різних прийомів виявлення 

(діагностики) і фіксації певних характеристик результатів навчальної діяльності 

здобувачів освіти та рівня сформованості в них знань, вмінь, інших 

компетентностей у процесі виконання завдань підсумкових випробувань. 

Результати педагогічної діагностики використовуються для прогнозування 

можливих змін у результатах навчальної діяльності учня та формулювання 

висновку щодо просування його на наступні сходинки навчання, визначення 

способів попередження негативних явищ, визначення ефективності роботи 

вчителів і всього освітнього закладу, а також коригування процесу навчання з 

метою поліпшення його якості. Діагностична функція орієнтована на виявлення 

та вивчення різноманітних чинників впливу на наявний рівень підготовки 

учнів, віднайдення адекватних інструментів, способів, методів, які б 

забезпечували можливість поліпшення результатів навчання здобувачів 

відповідно до їхніх освітніх потреб і особливостей. 

Функція оцінювання або оціночна функція ДПА проявляється у 

визначенні важливості, значущості, цінності результатів навчання, на підставі 



 47 

чого робиться висновок про рівень сформованості виявлених у ході перевірки 

(атестації, контролю, діагностики) конкретних знань, вмінь, навичок і 

компетентностей здобувача освіти та доцільність продовження навчання у 

відповідному напрямку. Залежно від статусу процедури ДПА (обов’язкова з 

формальними наслідками або з неформальними, тобто рекомендаційними) 

висновок за результатами оцінювання буде або створювати певні перешкоди 

(обмеження) на шляху подальшого  навчання, або ж сприяти вибору 

здобувачем освіти найкращої освітньої траєкторії. 

Інформаційна функція ДПА або функція забезпечення інформацією 

передбачає формування бази даних щодо досягнутого освітнього рівня 

здобувачів освіти, якості сформованості певних результатів навчання, 

ключових і предметних компетентностей. Отримана інформація може 

використовуватися різними споживачами для аналізу стану функціонування 

системи освіти відповідного рівня, виявлення характерних прогалин, недоліків 

у реалізації освітніх програм, формуванні рекомендацій щодо поліпшення 

якості освіти. Інакше кажучи, виступає основою для побудови системи 

моніторингу якості освіти і освітньої діяльності.   

Мотиваційна функція ДПА або функція мотивації. Будь-які іспити 

здатні виконувати мотиваційну функцію, яка є потужним джерелом, 

своєрідною рушійною силою процесів розвитку і вдосконалення як системи 

освіти, так і окремого здобувача. Не є виключенням і ДПА випускників 

неповної середньої освіти (гімназій). Суттєва відмінність у силі прояву функції 

мотивації пов’язана з тим, якою є ця мотивація: внутрішньою чи зовнішньою. 

Внутрішня мотивація породжується бажаннями, усвідомленням і 

відповідальністю самої особистості досягти певних результатів і мети. 

Внутрішня мотивація визначається як енергетична сила самоініційованої 

поведінки здобувача освіти. Зовнішня мотивація при складанні ДПА буде 

відчутною, якщо результати цього випробування будуть мати певні важливі 

наслідки для випускника, будуть пов’язані з ефективністю навчання.  
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У світовій практиці відомі різні способи використання інструментів 

зовнішньої мотивації здобувачів освіти, у т.ч. й в тих випадках, коли результати 

випускових випробувань на проміжних ланках середньої освіти не виступають 

підставою для здійснення безпосереднього відбору учнів для подальшого 

навчання. Наприклад, в Ізраїлі та Ірландії виставляються так звані додаткові 

або «бонусні» оцінки тим учням, які обирають просунутий (підвищений) рівень 

вивчення певного навчального предмета. Використання такої стратегії заохочує 

учнів до поглибленого вивчення предметів, навчає їх правильно оцінювати 

власні можливості. 

Контрольна функція ДПА передбачає здійснення спостереження за 

керованим (контрольованим) об’єктом і перевірку процесу його 

функціонування та фіксацію досягнутого фактичного стану. Реалізація цієї 

функції може мати формальні (адміністративні) наслідки у разі, коли 

застосовуються певні обмеження на подальший доступ до вищих рівнів і 

закладів освіти або ж рекомендаційні, якщо прийом до інших освітніх рівнів 

здійснюється без врахування результатів ДПА. В окремих випадках, особливо 

коли ДПА проводиться як підсумковий іспит на внутрішньошкільному рівні за 

допомогою завдань, які розробляють і перевіряють самі вчителі, реалізація 

контрольної функції ДПА може використовуватися і як адміністративно-

формальна процедура перевірки ефективності роботи вчителя і школи. У 

такому випадку контрольна функція ДПА виступає складовою класичної 

функції управління, а результати її виступають підставою для ухвалення 

відповідного управлінського рішення. 

Управлінська функція ДПА проявляється у впливі управлінської системи 

(об’єкту управління) на керований об’єкт (заклад освіти, освітній процес, 

вчителя, директора школи, учня) з метою забезпечення його потрібного стану 

або характеристик (результатів навчання). Через зміна організаційної моделі, 

процедур проведення ДПА та змісту атестаційних завдань керуюча система 

(або суб’єкт управління) має можливість впливати на характер і спосіб 
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організації освітнього процесу, зміст освіти і розподіл годин на вивчення того 

чи іншого предмета. Це, у свою чергу, виступає основою для формування 

значущості ДПА та її наслідків для здобувача, а такає сприяє реалізації 

мотиваційної функції підсумкових іспитів. 

Доволі незвичною для вітчизняної освітньої спільноти може бути  

функція легітимізації членства у світовому суспільстві. Дана функція більш 

повно проявляється при проведенні різноманітних підсумкових випробувань на 

рівні вищої освіти, оскільки пов’язана із реалізацією завдання підвищення 

мобільності студентів і викладачів, яке передбачене Болонською декларацією. 

Однак, посилення обсягів міграції населення та глобалізація освітнього 

простору сприяють формуванню ідеї уніфікації вимог і процедур оцінювання 

досягнутих результатів навчання.  

Принципи державної підсумкової атестації здобувачів являють собою 

основоположні твердження, правила, відповідно до яких визначаються всі 

складові етапи та процедури технології проведення ДПА, розробляються 

необхідні способи та інструменти її реалізації. 

ДПА, як будь-який спосіб, технологія вимірювання досягнутих 

результатів навчання, має бути реалізована із дотриманням певних принципів:  

 відкритості та об’єктивності вимірювань, що передбачає 

використання процедур, методів та інструментів вимірювання, які 

забезпечують можливість отримати об’єктивні дані;  

 валідності усіх процедур, інструментів і методів, тобто їх 

адекватність поставленій меті оцінювання досягнутих результатів навчання;  

 гуманістичної спрямованості ДПА означає, що методи, технології та 

процедури її реалізації  підпорядковані інтересам здобувача та проявляється у 

недопущенні знущання, приниження гідності особистості випускника, 

використання результатів іспитів для його покарання або будь-якої 

дискримінації; 
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 обов’язковості проведення ДПА полягає у тому, що вона не може 

бути скасована або змінена рішенням закладу освіти або не уповноваженими 

для цього місцевими органами управління освітою, громадськими 

організаціями або органами самоврядування; 

 врахування психофізіологічних особливостей здобувачів відповідної 

вікової категорії, що передбачає необхідність недопущення психоемоційного 

перевантаження підлітків та формування в них відповідальності за підготовку 

до випробувань; 

 гнучкості й адаптованості механізму проведення ДПА до потреб 

здобувача освіти, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, означає  

можливість використання різних моделей її реалізації, повторного проходження 

з метою поліпшення отриманих результатів здобувачами;  

 практичної та життєорієнтованої спрямованості змісту ДПА, що 

передбачає необхідність орієнтації на вимірювання рівня сформованості 

ключових компетентностей, загальнокультурних знань і навичок здобувачів 

освіти; 

 правової оформленості та відповідності меті, що передбачає 

необхідність затвердження у правових документах мети, статусу ДПА 

здобувачів базової середньої освіти, способу використання та інтерпретації 

результатів її складання, а також наслідків для здобувачів у разі отримання 

ними низьких результатів складання випускових іспитів; 

 сформованості готовності (психологічної, методичної, технологічної 

та ін.) всіх суб’єктів освітнього процесу до проведення ДПА випускників 

базової середньої освіти у формі ЗНО, що передбачає проведення додаткової 

підготовчої та організаційної роботи, спрямованої на створення необхідної 

методики проведення ДПА та інструментів для вимірювання досягнень 

(ключових компетентностей) здобувачів освіти, організацію роз’яснювальної 

роботи серед учнів і вчителів та ін.; 
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 порівнянності результатів вимірювань для узагальнення та 

формулювання висновків про відповідність результатів навчання здобувачів 

освіти вимогам державних стандартів базової середньої освіти та навчальним 

програмам. 

У підсумку варто зазначити, що необхідність зміни організаційної 

моделі проведення підсумкових випробувань здобувачів основної (базової) 

освіти є логічним наслідком зміни концептуальних підходів до розуміння мети 

та призначення оцінювання освітніх результатів. Дані процеси є характерними 

для багатьох країн світу, але реалізуються з урахуванням національних 

особливостей і потреб. Ухвалення рішення про вибір певної технології 

проведення ДПА на рівні базової середньої освіти має базуватися на 

гарантуванні можливості у найкращій спосіб досягти поставлену мету 

оцінювання рівня сформованості в учня ключових компетентностей та його 

особистісного прогресу у навчанні.  
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Висновки 

1. У підсумку варто зазначити, що необхідність зміни моделі проведення 

підсумкових випробувань здобувачів основної (базової) освіти є логічним 

наслідком трансформації концептуальних підходів до сутності та завдання 

оцінювання освітніх результатів. Ці процеси характерні для багатьох країн світу, 

але реалізуються з урахуванням національних особливостей і потреб. 

Очевидним фактом для європейських країн є орієнтація на створення 

національних агенцій (центрів) та запровадження технологій ЗНО на рівні як 

повної, так і базової освіти; підвищення оціночної компетентності вчителів з 

метою більш коректного і якісного використання можливостей формувального 

оцінювання. Переорієнтація змісту освіти і освітнього процесу на максимально 

уважне ставлення до врахування особистісного прогресу учня в навчанні 

потребують перегляду методики проведення підсумкового випробування та 

створення адекватних цим потребам інструментів вимірювання. 

2. Ситуація в Україні, що склалася стосовно ідеї запровадження ЗНО в основній 

школі, свідчить про відсутність чіткої несуперечливої концепції та нерозуміння 

педагогами, здобувачами й громадськістю в цілому мети проведення ДПА на цьому 

освітньому рівні, а також способу використання результатів її проходження у 

подальшому навчанні учнів. Вирішення питання вибору моделі ДПА випускників 

основної школи має ґрунтуватися на формулюванні мети її проведення відповідно 

до правових норм здобуття обов’язкового рівня освіти та з урахуванням 

психофізіологічних особливостей учнів, визначеної сукупності принципів 

оцінювання, статусу ДПА і її результатів. 

3. Сучасна парадигма освіти інтегрує особистісно орієнтований, діяльнісний 

і компетентнісний підходи до навчання, які вже відомі в педагогіці й апробовані 

в освітній практиці. Домінуючим у цьому поєднанні є останній, компетентнісний 

підхід, що окреслює сукупність знань і вмінь, ціннісних ставлень  і переконань, 

способів діяльності і якостей особистості, набуття яких є необхідною умовою її 

індивідуального розвитку й успішної соціалізації в суспільстві. Результат 
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навчання характеризується не обсягом засвоєних предметних знань чи вмінь 

(понять, теорій, усталених картин світу тощо), а динамізмом когнітивних 

процесів щодо їх застосування (пояснити явище, обґрунтувати прийняте 

рішення, проаналізувати й оцінити подію, висловити ставлення тощо). Зміст 

базової середньої освіти має стати цілісним і системним щодо формування всієї 

сукупності ключових компетентностей, продовженням початкової освіти і 

фундаментом для здобуття профільної середньої. Тому кожна освітня галузь має 

конкретний наскрізний потенціал щодо формування кожної ключової 

компетентності і відповідальна тією чи іншою мірою за набуття її здобувачами 

освіти впродовж повної загальної середньої освіти. 

4. Здійснений аналіз показує, що в Україні створено правові та організаційні 

умови для ефективного функціонування зовнішнього незалежного оцінювання. 

Разом із тим, відбувається його постійний розвиток та вдосконалення. Базовий 

закон освітнього права встановлює, що основним механізмом оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної 

середньої освіти є державна підсумкова атестація, яка може здійснюватися в 

різних формах, зокрема й у формі ЗНО. Таким чином, ЗНО може бути 

реалізоване по завершенню будь-якого рівня освіти та слугувати механізмом 

переходу здобувача з одного рівня на інший на конкурсній основі. Винятком є 

рівень початкової освіти, державна підсумкова атестація здобувачів якого 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу 

освіти. З огляду на це, актуальним на сьогодні є питання щодо реалізації 

державної підсумкової атестації здобувачів рівня базової середньої освіти у 

формі незалежного зовнішнього оцінювання, зокрема, в контексті нової моделі, 

яка передбачає можливість для випускника гімназії здобуття профільної 

середньої освіти в ліцеї за двома спрямуваннями: академічним, що орієнтується 

на продовження навчання на вищих рівнях освіти, та професійним, яке 

орієнтоване на ринок праці. Відповідно, ЗНО на завершальному етапі здобуття 

базової середньої освіти може стати важливим інструментом моніторингу 
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навчальних досягнень учнів та сприяти більш усвідомленому вибору 

спрямування профільної освіти. При цьому в суспільстві актуалізується 

проблема порушення конституційного права особи на гарантоване державою 

здобуття повної загальної середньої освіти, хоча здобувачам освіти незалежно 

від обраного спрямування законодавчо гарантовано право на подальше здобуття 

освіти на інших рівнях. 

5. Перспективною моделлю запровадження ДПА в формі ЗНО випускників 

гімназії може бути адаптивне тестування. Адаптивне тестування має низку 

переваг у порівнянні з традиційним підходом до педагогічного тестування, коли 

тест містить наперед заданий обсяг тестових завдань, упорядкований за 

незмінною структурою і однаковий для всіх, хто його виконує. Використання у 

процесі тестування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 

інтелектуальних інформаційних систем, дало змогу поліпшити цей процес у 

напрямі індивідуалізації проходження тестування, наближення процедур 

тестування до пізнавальних особливостей учнів в оцінюванні результатів 

навчання. У методичному аспекті адаптивне тестування наближує процес 

контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів до реального відображення 

стану засвоєння навчального матеріалу, природнього для учнів способу 

виявлення своїх здібностей. У технічному аспекті використання інформаційно-

комунікативних технологій дає можливість індивідуалізувати контрольно-

оцінювальну діяльність учителя залежно від особливостей сприймання 

навчального матеріалу учнями і на цій підставі вибудувати для кожного з них 

власну, персоніфіковану траєкторію навчання. Таким чином, адаптивне 

педагогічне тестування надає цій процедурі ознак дидактичного вимірювання, 

що уможливлює оцінювання вчителем навчальних досягнень своїх вихованців 

не за власною, суб'єктивною по суті «шкалою», а об'єктивно, наблизивши 

результат оцінювання з певною точністю і вірогідністю до реального. 

6. Запровадження тестів «з високими ставками» на освітньому рівні базової 

середньої освіти породжує проблему підготовки здобувачів до продуктивного 
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поводження у тестоорієнтованому середовищі оцінювання. Відсутність 

достатньої кількості якісних тестів для визначення результативності 

педагогічних впливів (наприклад, оцінювання рівня навчальних досягнень 

учнів) змушують вчителя самостійно формувати тест (тести). При цьому 

авторські тести часто враховують  особливості вимог педагога до засвоєння 

учнями предмета вивчення, використовуваної навчальної літератури, 

застосовуваних засобів навчання тощо. У такому разі результати пропонованого 

дослідження становлять для вчителя значний інтерес щодо можливостей і 

напрямів корекції системи власних педагогічних впливів. Більшість авторів 

стверджують, що в процесі конструювання тесту необхідно дотримуватися 

правила послідовного зростання складності тестових завдань (ТЗ). 

Спостережуване  на  практиці зменшення результативності виконання тесту в 

міру його розв’язання пояснюється послідовним збільшенням складності ТЗ, 

розташованих ближче до кінця тесту. Однак цьому можна дати й інше 

пояснення, а саме: а) накопичення випробовуваним втоми в процесі 

послідовного просування у виконанні ТЗ; б) усвідомлення випробовуваним 

наростання дефіциту часу, відведеного на виконання тесту, що є значним 

чинником відволікання. 

7. Використання критеріально орієнтованих авторських тестів для 

отримання оцінки щодо рівня навчальних досягнень учнів ускладнюється тим, 

що процес створення учителем авторського тесту з урахуванням правила 

обов'язкового зростання складності ТЗ базується на суб'єктивній оцінці 

вчителем складності ТЗ. Структурування композиції тесту відповідно до логіки 

вивчення предмета має, на нашу думку, низку переваг: а) необов'язковість 

суб'єктивного оцінювання відносної складності ТЗ; б) допомога учню додатково 

засвоїти логіку досліджуваного фрагмента. Проведені експериментальні 

дослідження на освітньому рівні старших класів закладу загальної середньої 

освіти показали, що результативний показник рівня навчальних досягнень учнів 

під час використання тестів, структурованих за логікою вивчення навчального 
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матеріалу, статистично не відрізняється від результативного показника, 

отриманого при застосуванні тестів, композиція яких передбачає послідовне 

ускладнення ТЗ. Залежність результативних показників виконання тестів від 

спеціалізації свідчить про те, що тести різної композиції виконують свою 

основну функцію – визначення рівня навчальних досягнень старшокласників у 

тому фрагменті навчального предмета, на оцінювання якого спрямовано зміст і 

складність тесту. 

 

Перспективним напрямом подальших досліджень ми вважаємо порівняльний 

аналіз різних моделей реалізації підсумкових випробувань здобувачів основної 

освіти з виявленням впливу на результативність оцінювання різних 

інструментів вимірювання. 
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