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of the key competences by means of the gymnasium course of physics. Its main components 
and interrelationships between them are grounded.

The emphasis is on the trends of the development of physics teaching and methods of 
its realization at gymnasium.
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У статті проаналізовано дидактичні функції сучасного підручника близького зарубіж-
жя у контексті забезпечення підготовки здобувачів гімназійної освіти до складання 

підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання. Акцентовано увагу на можливостях 
підручника як засобу формування та оцінювання предметних і ключових компетентностей.

Визначено основні тенденції розвитку системи підсумкової атестації здобувачів ба-
зової освіти країн близького зарубіжжя та перспективи запровадження її нових форм.
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На прикладі підручників з природничих і суспільствознавчих предметів для випуск-
них класів рівня базової освіти висвітлено особливості методичного апарату, системи 
вправ і завдань для контролю та самоконтролю, спрямованих на формування прийомів 
навчально-пізнавальної діяльності, характерних для процедур зовнішнього оцінювання.

Ключові слова: підручник; гімназійна освіта; підсумкова атестація; зовнішнє 
оцінювання; тестові завдання. 

Постановка проблеми. Закон України «Про освіту» (2017 р.) запроваджує євро-
пеїзовану модель освітньої системи, в якій здобуття загальної середньої освіти забез-
печують такі основні типи закладів, як початкова школа, гімназія та ліцей. При цьому 
на академічний та професійний ліцеї покладено функцію реалізації профільної серед-
ньої освіти, якість якої значною мірою залежить від результативності гімназійної осві-
ти та усвідомленого вибору майбутніми ліцеїстами напряму профільного навчання.

Об’єктивне виявлення рівня освітніх результатів здобувачів базової середньої 
освіти є важливим механізмом управління якістю освіти, оскільки дає можливість 
не тільки проаналізувати освітній процес та внести в нього відповідні корективи, 
а й стає дієвим інструментом, який допоможе учням та батькам зробити усвідом-
лений вибір напряму подальшого профільного навчання в ліцеї.

Такий моніторинг пов’язаний із процедурами конкурсного відбору при пе-
реході здобувачів до наступного рівня освіти, що викликає помітний суспільний 
резонанс, зумовлює необхідність розроблення відповідної методології та інстру-
ментарію підготовки випускників гімназії до успішного складання державної під-
сумкової атестації (ДПА).

Базовий закон вітчизняного освітнього права передбачає можливість прове-
дення державної підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти напри-
кінці 9-го класу у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке з 2007 р. 
ефективно використовується на рівні повної загальної середньої освіти.

Підготовка випускників гімназії до нового формату підсумкового оцінювання є 
окремою педагогічною проблемою, вирішення якої залежить від багатьох чинни-
ків. Враховуючи роль підручника в гімназійній освіті як стрижневого компонента 
дидактичних систем, він може стати ефективним засобом підготовки випускників 
гімназії до складання ДПА у формі ЗНО.

У цьому контексті практичний інтерес має порівняльний аналіз шляхів вирі-
шення проблеми моніторингу якості гімназійної освіти в країнах близького зару-
біжжя в умовах адаптації їхніх освітніх систем до міжнародних стандартів, зокрема 
щодо запровадження підсумкового оцінювання у форматі ЗНО.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження у контексті 
окресленої проблеми представлені декількома основними групами публікацій. 
Першу складають праці вітчизняних фахівців, у яких висвітлено особливості струк-
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тури, змісту та методичного апарату підручників близького зарубіжжя, а також ре-
зультати порівняльних досліджень тенденцій сучасного підручникотворення. Другу 
групу становлять праці зарубіжних авторів, присвячені проблемам сучасного на-
ціонального підручника. Заслуговують на увагу також праці, що актуалізують пи-
тання запровадження підсумкової атестації у формі ЗНО та підготовки здобувачів 
базової середньої освіти до її складання.

Зокрема, у роботах С. Батуріної висвітлено зарубіжний досвід створення сучас-
них підручників [3]. З. Сердюк здійснює порівняльний аналіз структури вітчизня-
них та зарубіжних підручників [22]. Праці Є. Борщєвської, С. Гамолка, І. Васильєвої, 
І. Шевлякової-Борзенко присвячені теоретико-методологічним та практичним за-
садам створення підручника для установ загальної середньої освіти Республіки 
Білорусь [4, 5, 26]. І. Акірі обґрунтовує дидактичні можливості сучасного підруч-
ника Молдови щодо оцінювання освітніх результатів учнів гімназій та ліцеїв [27].

У статті С. Головко та С. Науменко аналізуються функції сучасного вітчизняного 
підручника у підготовці випускників гімназій до державної підсумкової атестації 
у формі зовнішнього незалежного оцінювання [7]. Разом із тим, саме цей аспект за-
рубіжного підручникотворення не знайшов ґрунтовного відображення у публікаціях.

Формулювання цілей статті. У статті ставляться завдання виявити тенденції 
розвитку системи підсумкової атестації здобувачів гімназійної освіти країн близь-
кого зарубіжжя (на прикладі Білорусі, Молдови та Казахстану) та проаналізува-
ти потенціал їх підручників у підготовці здобувачів базової освіти до її реалізації 
у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Виклад основного матеріалу. Проблема виявлення рівнів освітніх результатів 
здобувачів базової середньої освіти є особливо актуальною для країн близького за-
рубіжжя в умовах адаптації їхніх освітніх систем до міжнародних стандартів, оскільки 
від її вирішення залежить ефективність функціонування закладів загальної серед-
ньої освіти третього ступеня (ліцеїв), що реалізують профільне навчання, а також 
значною мірою і якість середньої спеціальної, професійно-технічної та вищої освіти.

Моніторинг успішності випускників гімназій у розрізі окремих предметів за 
основними освітніми галузями дає можливість не тільки об’єктивно проаналізу-
вати освітній процес та внести в нього відповідні корективи, а й може стати важ-
ливим інструментом, який допоможе учням та батькам зробити усвідомлений 
вибір напряму подальшого профільного навчання. При цьому такий моніторинг 
буде пов’язаний із процедурами конкурсного відбору при переході здобувачів до 
наступного рівня освіти, що викликає помітний суспільний резонанс і зумовлює 
необхідність розроблення відповідної методології та інструментарію.

В Україні процес запровадження державної підсумкової атестації у формі ЗНО зна-
ходиться на етапі методологічного обґрунтування його доцільності та основних кон-
цептів, тому досвід країн близького зарубіжжя у цьому аспекті може бути корисним 
для розбудови вітчизняної системи загальної середньої освіти та забезпечення її якості.
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Аналізуючи окреслену проблему, ми з’ясували, що питання організації та прове-
дення підсумкової атестації здобувачів базової освіти є одним із пріоритетів освітньої 
політики країн близького зарубіжжя. Так, наприклад, у Білорусі учні по завершенню 
ІІ ступеня загальної середньої освіти складають три випускні іспити: білоруська мова 
(диктант), російська мова (диктант) та математика (контрольна робота).

Для вступу у заклади вищої, середньої спеціальної та професійно-технічної 
освіти випускники середньої школи складають централізоване тестування, яке є 
формою вступних іспитів і використовується для проведення конкурсу під час всту-
пу. Централізоване тестування здійснюється з білоруської мови, російської мови, 
суспільствознавства, математики, біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови 
(англійська, німецька, французька, іспанська, китайська), історії Білорусі, всесвіт-
ньої історії (новітній час).

У тестах переважають завдання закритої форми з вибором однієї правильної 
відповіді. Наприклад, у тестах з географії, історії Білорусі й всесвітньої історії (но-
вітній час) міститься по 50 тестових завдань, з яких по 38 — закритих (з вибором 
однієї правильної відповіді із запропонованих чотирьох варіантів) і по 12 — від-
критих; у тестах з фізики — 30 тестових завдань: 18 — закритих (з вибором однієї 
правильної відповіді із запропонованих п’яти варіантів) і по 12 — відкритих [8].

У Казахстані випускники закладів базової освіти складають підсумкову атестацію 
у формі випускних іспитів з рідної мови та літератури (твір або диктант), математи-
ки (письмовий іспит), російської або казахської мови та усний іспит з предмету за 
вибором (фізика, хімія, біологія, географія, геометрія, історія Казахстану, всесвітня 
історія, література, іноземна мова (англійська, французька, німецька), інформатика).

Для вступу у заклади вищої освіти здобувачі освіти складають Єдине націо-
нальне тестування (для випускників поточного року) або комплексне тестування 
(для випускників минулих років та випускників закладів професійно-технічної осві-
ти). Єдине національне тестування складають у пунктах проведення тестування, 
а комплексне тестування — у закладах вищої освіти [21].

Тести складаються з двох блоків та містять завдання з 5 предметів: 3 –
обов’язкових (математична грамотність, грамотність, читання, історія Казахстану) 
і 2 — профільних. До тесту входить 120 завдань закритого типу (100 — з вибором 
однієї правильної відповіді із п’яти варіантів та 20 — з вибором однієї або кількох 
правильних відповідей із запропонованих варіантів) [14].

Згідно освітянського законодавства Казахстану лише зовнішнє оцінювання ви-
пускників середньої школи здійснюється з метою оцінки рівня їх навчальних досяг-
нень. У початковій та основній школі воно є вибірковим та має функції моніторингу 
навчальних досягнень і оцінки ефективності організації навчального процесу.

У 2011–2012 навчальному році в Казахстані запроваджено практику вибіркового 
зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів за курс початкової та базової 
загальної середньої освіти. Його основними завданнями є здійснення моніторингу 
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навчальних досягнень учнів, оцінка ефективності організації навчального процесу, 
проведення порівняльного аналізу якості освітніх послуг, що надаються заклада-
ми освіти. До тестування залучаються біля 10% закладів освіти відповідних рівнів.

Зовнішнє оцінювання проводиться у формі комплексного тесту (паперового 
або комп’ютерного), який містить завдання з казахської мови та одного або де-
кількох загальноосвітніх предметів із затвердженого переліку. Предмети, які ви-
носяться на тестування, визначаються уповноваженим органом напередодні його 
проведення з метою запобігання ситуації, коли школи будуть здійснювати поси-
лену підготовку учнів з конкретних предметів.

У цьогорічному зовнішньому оцінюванні взяли участь 43731 випускник 9-х 
класів із 1395 закладів загальної середньої одинадцятирічної освіти. Вони скла-
дали комбінований тест, який містить 20 завдань з казахської мови та 40 завдань 
з одного із загальноосвітніх предметів. Тестування тривало 130 хвилин. Макси-
мальна кількість балів, яку міг отримати учень, становила 75 (20 — за завдання із 
казахської мови та 55 — з предмету) [17].

Тест складався із 20 тестових завдань із казахської мови (з вибором однієї пра-
вильної відповіді із п’яти запропонованих), а також 40 тестових завдань із загаль-
ноосвітнього предмету. Зокрема, для всіх предметів з переліку (історія, фізика, 
географія та інші) пропонується 25 тестових завдань із вибором однієї правильної 
відповіді, з яких 5 — завдання до контексту. Також тест містить 15 завдань із вибо-
ром однієї або декількох правильних відповідей із восьми варіантів.

Цікавими є контекстні завдання. Наприклад, з історії вони передбачають вибір 
правильної відповіді на запитання за описом певної історичної події, з географії — 
за описом або зображенням місцевості (орієнтування на місцевості), а з фізики — 
за описом одометра (приладу для визначення кількості обертів колеса) [18].

У 2018 році зовнішнє оцінювання проходили також учні 10-х експерименталь-
них класів, які здобувають 12-ти річну повну загальну середню освіту. Вони склада-
ли комбінований тест, який включав 80 запитань з чотирьох предметів (казахська 
та англійська мови, алгебра і фізика).

Зауважимо, що зовнішнє оцінювання здобувачів базової середньої освіти Ка-
захстану залишається моніторинговим, хоча його функції поступово розширюють-
ся до оцінки освітніх результатів випускників.

У цьому контексті досить показовим є досвід Молдови, в якій національні 
випускні іспити за курс гімназійної освіти є обов’язковими для всіх учнів гімназій 
і призначені для сертифікації їхнього рівня базових знань та навичок. Випускни-
кам, які успішно складають іспити, видається сертифікат про гімназійну освіту. 
Він дає можливість брати участь у конкурсі до ліцеїв або закладів професійно-
технічної освіти.

Іспити є письмовими, а особливості та технологія їх проведення відповідають 
формату зовнішнього незалежного оцінювання. Національні випускні іспити реа-
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лізуються у формі тестів з окремих предметів, на виконання яких відводиться по 
дві астрономічні години [20].

Випускники гімназій Молдови у 2018 році складали 4 іспити (румунська мова 
та література, математика, мова навчання, історії румун та всесвітня історія). Тест 
з історії містить 12 тестових завдань, розподілених за трьома темами. Всі завдан-
ня пов’язані з роботою із джерелами. У першій темі (4 завдання, 12 балів) пропо-
нується назвати наслідки історичної події, відображеної на обкладинці журналу, 
визначити за зображенням твір, його автора та напрям у мистецтві; визначити іс-
торичну подію за фотографією та проаналізувати її наслідки. У другій темі (7 за-
вдань, 23 бали) за цитатами з історичних джерел пропонується назвати історичні 
події, пояснити терміни, оцінити роль діячів. Третя тема включає одне завдання 
(15 балів). Випускникам пропонується вивчити джерела та аргументувати у вигля-
ді зв’язного тексту відповідне твердження.

Важливою особливістю тестів за гімназійний курс з усіх предметів є переважан-
ня завдань відкритої форми, зокрема завдань із розгорнутою відповіддю. Заува-
жимо, що такий підхід використано і в тестах Національного іспиту бакалавріату, 
який складають випускники ліцеїв.

Принципові відмінності іспитів за гімназійний та ліцейний курси стосуються 
процедур їхньої організації та проведення. Бакалаврський іспит має важливе зна-
чення для вступу до університету (середній бал абітурієнта для вступу до вищих 
навчальних закладів Молдови (СВНЗ) залежить від середнього балу іспиту на сту-
пінь бакалавра (СБ) та середнього балу за навчання в ліцеї (СЛ) та обчислюється 
таким чином: СВНЗ = 0,4СБ+0,6СЛ).

Саме тому його складання відбувається у спеціальних центрах бакалавріату, 
які створюються на базі закладів освіти різних рівнів. На відміну від іспитів за гім-
назійний курс перевірку тестів ліцеїстів здійснюють не районні (муніципальні), 
а республіканська комісія з оцінювання [19].

Досліджуючи проблему запровадження зовнішнього оцінювання на рівні 
базової середньої освіти, ми обґрунтували роль сучасного підручника як одного 
з ефективних засобів її вирішення на прикладі вітчизняної навчальної книги [7].

Відповідний дидактичний потенціал мають і підручники для учнів основної 
школи в країнах близького зарубіжжя. Важливою особливістю розвитку зарубіж-
ного підручникотворення є спрямованість на формування та оцінювання пред-
метної і ключових компетентностей.

Так, наприклад, підручники з географії для учнів основної школи Республіки 
Білорусь, видані у 2016–2017 рр., містять компетентнісно орієнтовану систему 
вправ та завдань, реалізовану в рубриках «Цікаві факти», «Від теорії до практи-
ки», «Клуб дискусій», «Практична робота», «З жителями яких країн ви б позна-
йомилися, якби брали участь у проекті «Дружба за меридіаном»?», «Проведіть 
дослідження» [12, 13, 16].
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Хоча самі підручники тестових завдань не містять, у них після кожного розділу 
є рубрика «Тематичний контроль», яка передбачає можливість для учнів за допо-
могою інтернет-ресурсу Moodle (доступний на Національному освітньому порта-
лі http://e-vedy.adu.by) самостійно перевірити свої знання з теми за допомогою 
тестів, які містять тестові завдання різних форм (з вибором однієї або кількох пра-
вильних відповідей із запропонованих варіантів, альтернативних відповідей, на 
встановлення відповідності («логічні пари»), відкритого типу з короткою або дов-
гою відповіддю, географічні задачі).

Підручник з фізики для 9 класу тестових завдань не містить. Система його вправ 
представлена розрахунковими, графічними, якісними фізичними задачами [9].

Підручник з історії Білорусі також не містить тестових завдань, хоча його мето-
дичний апарат є досить цікавим. Зокрема, наприкінці кожного розділу міститься 
підсумкова вправа, яка складається із таких завдань: знайдіть і поясніть ключові 
слова; порівняйте (умови, передумови, реформи); наведіть історичні приклади; 
розкрийте причинно-наслідкові зв’язки між наступними історичними фактами; 
доведіть, що; розв’яжіть історичні задачі; визначте роль історичних осіб і діячів 
культури; підготуйте повідомлення на одну із заданих тем [15].

Відсутність завдань формату зовнішнього оцінювання у більшості підручників 
для 9 класу в Білорусі можна пояснити, зокрема й тим, що провідною формою дер-
жавної підсумкової атестації здобувачів рівня базової загальної середньої освіти в цій 
країні є традиційні усні іспити та контрольні роботи. Щоправда, активний розвиток 
технологій зовнішнього оцінювання дає можливість розглядати перспективність цієї 
форми в якості підсумкового оцінювання освітніх результатів випускників 9-х класів.

Тестові завдання досить повно представлені в проектах підручників для 9-х 
класів Казахстану, які будуть запроваджені у 2019 році. Наприклад, у підручнику 
з географії система вправ та завдань різних типів диференційована за рівнями «зна-
ння-розуміння-застосування-аналіз-синтез-оцінювання», а також містить завдання 
на висловлення власної точки зору та рефлексію. Майже до кожного параграфу 
подано тестові завдання з вибором однієї або декількох правильних відповідей 
(всього понад 120 тестових завдань) [6].

У підручнику з історії Казахстану використовуються рубрики «Подумай», «Це 
важливо», «З’ясуй», а також система дослідницьких завдань, що передбачають 
опрацювання першоджерел та формулювання оціночних суджень. Тестові завдан-
ня в підручнику не представлені [10].

Підручник з фізики містить рубрики «Вивчивши розділ, ви зможете», «Очікува-
ні результати», «Експеримент у класі», «Алгоритми розв’язування задач», «Творче 
завдання», «Дайте відповідь на питання», «Пригадайте». Також у підручнику на-
явна система контрольних тестів до розділів. Тести представлені в двох варіантах, 
кожен із яких складається з 10 завдань. Всього подано 160 тестових завдань з ви-
бором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів [25].
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Система вправ та завдань підручників для 9-х класів Молдови орієнтована на 
формування та виявлення рівнів сформованості складників таких ключових ком-
петентностей, як компетентності інтелектуальні та практичні надбання, наукове 
спілкування та наукове дослідження. Зокрема, у підручнику з фізики наприкінці 
кожної глави (їх у підручнику 3) міститься рубрика «Перевір себе» з підрубрикою 
«Тепер я можу продемонструвати наступні компетентності», яка містить завдання 
для учнів на виявлення компетентності інтелектуальних надбань (пояснити фізичні 
явища та принцип дії приладів на їх основі), практичних надбань (розв’язати фізич-
ні задачі з використанням набутих знань), наукового спілкування (вільно викласти 
інформацію про практичне використання фізичних явищ), наукового дослідження 
(підготувати план фізичного експерименту).

Вивчення розділу завершується сумативним тестом, який передбачає визначен-
ня рівня знань, набутих учнями. Сумативні тести містять 7–8 завдань, для кожного 
з яких встановлено відповідний бал (від 2 до 6 балів). Усього учень за виконання 
кожного з трьох тестів може отримати від 31 до 36 балів. Сумативний тест склада-
ють завдання таких типів: доповнити речення таким чином, щоб твердження були 
вірними; дати коротку відповідь на питання; подати повний розв’язок фізичної за-
дачі (розрахункової або графічної); подати відповідь на питання в довільній формі 
(запропонувати план фізичного експерименту, написати повідомлення або есе на 
задану тему з визначеною провідною ідеєю, охарактеризувати фізичне явище або 
процес). У підручнику є тестові завдання на визначення правильності тверджень 
(вірно/невірно) та встановлення відповідності (логічні пари).

У контексті формування компетентностей у підручнику з математики для 9 
класу наприкінці кожного розділу розміщені тести та схеми підсумкового оціню-
вання, реалізовані у форматі завдань зовнішнього незалежного оцінювання [12].

Підсумовуючи результати аналізу підручників Білорусі, Казахстану, Молдови 
з окремих предметів для 9 класу, які виносяться на підсумкову атестацію, можна 
зробити висновок, що тестові завдання в них не охоплені всіма формами, які ви-
користовуються під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, і пред-
ставлені здебільшого закритими тестами з вибором однієї або кількох правильних 
відповідей. Це, у свою чергу, недостатньо розвиває відповідні вміння та навички 
гімназистів щодо роботи з тестовими завданнями різних типів.

Натомість варто відзначити досить потужний дидактичний потенціал сучасних 
підручників країн близького зарубіжжя у забезпеченні формування предметних 
та ключових компетентностей здобувачів базової освіти.

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами вивчення 
особливостей підсумкового оцінювання освітніх результатів учнів гімназій та моні-
торингу якості гімназійної освіти в Білорусі, Казахстані й Молдові можна зробити 
висновок, що в усіх цих країнах, так само, як і в Україні, приділяється значна увага 
вдосконаленню його методології та процедур. Хоча підсумкова атестація домінує 
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в традиційних формах усних та письмових іспитів, а зовнішнє оцінювання здобу-
вачів базової середньої освіти носить переважно вибірковий та моніторинговий 
характер, однією з тенденцій є поступове розширення його функцій як інструмен-
ту сертифікації рівня базової освіти та конкурсного переходу з рівня гімназійної на 
профільну ліцейну освіту. Відповідно для підсумкового оцінювання активно розро-
бляються системи тестових завдань різних типів, які використовуються у форматі 
зовнішнього незалежного оцінювання. Особлива увага приділяється використан-
ню потенціалу тестових завдань відкритого типу, які дають можливість більш по-
вно та цілісно виявляти й аналізувати освітні результати учнів.

При цьому досвід застосування зовнішньої форми підсумкової атестації учнів 
гімназій, зокрема в Молдові, актуалізує деякі суперечливі моменти, що можуть 
виникнути й у вітчизняній практиці. Це, зокрема, перспективи переведення випус-
кника гімназії до іншого закладу освіти, в якому функціонує ліцей, за результатами 
оцінювання та неоднозначна оцінка з боку батьків. Також запровадження зовніш-
нього оцінювання зменшує питому вагу педагога гімназії у формуванні підсумко-
вої оцінки учня, а домінування тестової форми складання підсумкових іспитів не 
сприяє всебічному виявленню творчого потенціалу дитини [2].

Для пошуку механізмів вирішення таких проблем буде корисним зарубіжний 
досвід запровадження зовнішнього оцінювання здобувачів гімназійної освіти.

У цьому контексті спостерігається вдосконалення методичного апарату сучас-
них підручників країн близького зарубіжжя та його спрямування на формування 
й виявлення складників ключових компетентностей, включення проблемних, до-
слідницьких і творчих завдань, навчальних проектів. Перспективним є і досвід 
використання в підручниках різних моделей тестових завдань як базового інстру-
ментарію зовнішнього незалежного оцінювання. Актуальними є також досліджен-
ня технологій створення та використання навчально-методичних комплектів, які 
містять навчальні посібники, електронні освітні ресурси, що забезпечують дистан-
ційне тестування та підготовку здобувачів базової освіти до запровадження дер-
жавної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В КОНТЕКСТЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОЦЕНИВАНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ 
ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье проанализированы дидактические функции современного учебника близ-

кого зарубежья в контексте обеспечения подготовки соискателей гимназического обра-
зования к сдаче итоговой аттестации в форме внешнего оценивания.

Акцентировано внимание на возможностях учебника как средства формирования 
и оценивания предметных и ключевых компетентностей. Определены основные тен-
денции развития системы итоговой аттестации соискателей базового образования стран 
близкого зарубежья и перспективы внедрения ее новых форм.

На примере учебников по естественным и обществоведческим предметам для 
выпускных классов уровня базового образования отражены особенности методического 
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аппарата, системы упражнений и заданий для контроля и самоконтроля, направленных 
на формирование приемов учебно-познавательной деятельности, характерных для про-
цедур внешнего оценивания.

Ключевые слова: учебник; гимназическое образование; итоговая аттестация; 
внешнее оценивание; тестовые задания.
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A MODERN TEXTBOOK OF CLOSE FOREIGN COUNTRIES IN THE 
CONTEXT OF EXTERNAL EVALUATION IMPLEMENTING FOR 
GYMNASIUM STUDENTS
The article analyzes the didactic functions of a modern foreign textbook in the context of 

ensuring the training of gymnasium students for passing of the State final examination in the 
form of external independent evaluation.

On the example of the textbooks on nature and social science subjects for graduation grade 
of the basic education level we may highlight the features of the methodological apparatus, the 
system of exercises and tasks for control and self-control, aimed at forming of the methods of 
educational and cognitive activity, that characterize the external independent evaluation procedures.

The emphasis is placed on the possibilities of the textbooks as the means of forming 
and identifying the subject and the key competencies. It is determined that they contain a 
significant number of problematic and creative tasks, research and design works. The number 
of the tests is insignificant. At the same time, the closed type tasks (with the choice of one or 
several correct answers from the proposed variants) are dominating.

It was found out that the important condition of students` training for their effective 
passing of the State final examination in the form of the external independent evaluation is 
using the electronic educational resources along with the textbooks that provide an opportunity 
to improve the ability to work with test tasks of different types.

It is concluded that one of the tendencies of modern textbook creation in close foreign 
countries, in particular, in the context of forming skills to work with the tasks of the external 
independent evaluation, is the creation of the educational and methodological kits, the basis 
of which will be an educational book.

Keywords: textbook; gymnasium education; State final examination; external independent 
evaluation; test tasks.


	PSP_2018_2_Color 104
	PSP_2018_2_Color 105
	PSP_2018_2_Color 106
	PSP_2018_2_Color 107
	PSP_2018_2_Color 108
	PSP_2018_2_Color 109
	PSP_2018_2_Color 110
	PSP_2018_2_Color 111
	PSP_2018_2_Color 112
	PSP_2018_2_Color 113
	PSP_2018_2_Color 114
	PSP_2018_2_Color 115
	PSP_2018_2_Color 116
	PSP_2018_2_Color 117

