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Світлана Науменко,
к. пед. н., старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання 
якості загальної середньої освіти Інституту  

педагогіки НАПН України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПО ЗАКІНЧЕННЮ 

ЗАКЛАДІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Запровадження в Україні державної підсумкової атестації 
(далі – ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання 
(далі – ЗНО) по закінченню закладів базової середньої осві-
ти (гімназії), яке проголошено у Законі України «Про освіту» 
(2017 р.) та проєкті Закону України «Про повну загальну се-
редню освіту» (2019 р.), потребує перегляду мети ДПА у формі 
ЗНО на рівні гімназії, обов’язкових та на вибір здобувачів освіти 
предметів, форм іспитів з певних навчальних предметів або їх 
частин, типів і форм тестових завдань в тестах з різних предметів. 
Актуальним є зарубіжний досвід застосування зовнішнього не-
залежного оцінювання по закінченню закладів базової середньої 
освіти (для учнів 14-16 років). 

У країнах Європи та країнах близького зарубіжжя зовнішнє 
незалежне оцінювання (державні іспити) по закінченню закладів 
базової середньої освіти проводиться в Азербайджані, Великій 
Британії, Вірменії, Ірландії, Ісландії, Казахстані, Латвії, Литві, 
Молдові, Нідерландах, Польщі, Республіці Білорусь, Російській 
Федерації, Франції (у Франції воно є необов’язковим).

Мета ЗНО по закінченню закладів базової середньої освіти – 
визначити рівень освітніх досягнень випускників (здобувачів 
освіти) базової середньої освіти, у країнах Європи – ще додатково 
допомогти здобувачам освіти обрати спеціалізацію на наступному 
рівні освіти [1].

Обов’язковими предметами ЗНО по закінченню закладів базо-
вої середньої освіти є: державна мова, математика, англійська 
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мова та/або іноземна мова (англійська, німецька, французька, 
російська та ін. – на вибір здобувача освіти) та/або рідна мова 
(наприклад, польська, російська в Литві та Латвії; датська, нор-
везька або шведська в Ісландії тощо).

Стосовно місця природничих предметів (біології, хімії, фі-
зики, географії) у зовнішньому незалежному оцінюванні по за-
кінченню закладів базової середньої освіти, то країни Європи та 
країни близького зарубіжжя можна розділити на такі три групи: 
1) країни, в яких іспит з природничого предмету є обов’язковим 
іспитом ЗНО, – це Велика Британія, Вірменія, Ісландія, Польща, 
Франція; 2) країни, в яких іспит з природничого предмету є іс-
питом ЗНО на вибір здобувача освіти, – це Ірландія, Казахстан, 
Російська Федерація; 3) країни, в яких під час ЗНО здобувачі 
освіти не складають іспиту (іспитів) з природничих предметів, – 
це Азербайджан, Латвія, Литва, Молдова, Республіка Білорусь.

Варто зазначити, що у Великій Британії та Ірландії  за два-
три роки до складання зовнішнього незалежного оцінювання 
здобувачі базової середньої освіти обирають сім-десять предме-
тів (залежно від країни), які вивчають упродовж цих років і які 
потім складають на ЗНО. При цьому, в Ірландії іспит (іспити) 
з природничих предметів (географія та/або «наука» (предмет, 
який охоплює відомості з біології, хімії, фізики) є іспитом ЗНО 
на вибір здобувача освіти [2], а у Великій Британії іспит «наука» 
(science) є обов’язковим іспитом ЗНО. Додатково здобувачі освіти 
у Великій Британії можуть обрати один або всі природничі пред-
мети (біологію, хімію, фізику, географію) як предмети складання 
ЗНО на рівні базової середньої освіти [3].

Ще стосовно першої групи країн хочемо зазначити, що, на-
приклад, в Ісландії іспит з природничих наук (science) та у Ві-
рменії іспит з одного із природничого предмету (фізика, хімія, 
біологія або географія на вибір здобувача освіти) є одним із 
п’яти обов’язкових шкільних випускних іспитів, які складають 
здобувачі базової середньої освіти по завершенню 9-го класу у 
Вірменії та 10-го класу в Ісландії. При цьому, у Вірменії іспит з 
природничого предмету – це тест, який містить 29 тестових за-



79

вдань (тест з хімії) або 32 (тести з фізики, біології та географії) 
різних форм: відкритих і закритих [5; 6; 7; 8].

У Франції здобувачі освіти по завершенню базової середньої 
освіти (коледжу) складають ЗНО з шести предметів, серед яких 
два предмети з трьох (на вибір здобувача освіти) – це фізика і 
хімія або науки про життя і Землю, або Земля і/або технологія.

У Польщі з 2021/2022 навчального року випускники базової 
середньої (початкової) школи будуть обирати один із природни-
чих предметів (біологію, хімію, фізику, географію) або історію 
(на вибір здобувача освіти) як один із чотирьох обов’язкових 
предметів ЗНО – іспиту 8-го класу (egzamin ósmoklasisty) [4].

Стосовно другої групи країн, то, наприклад в Казахстані та 
Російській Федерації іспит з фізики, хімії, біології або географії, 
або з літератури, історії, іноземної мови (англійської, французь-
кої, німецької тощо), інформатики та ін. предметів є одним із 
чотирьох (в Казахстані) або двома з чотирьох (в Російській Фе-
дерації) іспитів ЗНО по закінченню базової середньої освіти. При 
цьому предмет (предмети) здобувач освіти обирає самостійно.

У Казахстані іспити з фізики, хімії, біології та географії – це 
тести, які містять по 40 тестових завдань, з яких 20 – з вибором 
однієї правильної відповіді із п’яти запропонованих варіантів, 
20 – з вибором однієї або кількох правильних відповідей із за-
пропонованих варіантів.

В Російській Федерації тест з хімії складається з 22 або 
23 тестових завдань, тест з фізики – з 26, тест з географії – з 
30, тест з біології – з 32. Розподіл тестових завдань за формами 
подано у табл. 1.

Таблиця 1*
Предмети

Форми 
тестових завдань

Хімія Фізика Географія Біологія

Завдання з вибором однієї правиль-
ної відповіді 15 13 17 22

Завдання з вибором кількох пра-
вильних відповідей із запропоно-
ваних варіантів відповіді

2 2 - 3
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Завдання на встановлення відповід-
ності («логічні пари») 2 3 1 2

Завдання на встановлення логічної 
послідовності - - 3 1

Завдання відкритої форми з корот-
кою відповіддю 2 5 7

Завдання відкритої форми з розгор-
нутою відповіддю 1 (2) 3 2 4

Всього 22 (23) 26 30 32

* Таблицю складено з використанням Специфікацій контрольних 
вимірювальних матеріалів для проведення в 2019 році основного дер-
жавного іспиту з біології, географії, фізики, хімії та Демонстраційних 
варіантів контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2019 
році основного державного іспиту з біології, географії, фізики, хімії.

Отже, особливістю застосування зовнішнього незалежного 
оцінювання по закінченню закладів базової середньої освіти у 
зарубіжних країнах (країнах Європи та країнах близького зару-
біжжя) є складання іспиту з природничого предмету як обов’яз-
кового або на вибір здобувача освіти предмету ЗНО. При цьому, 
який іспит складають здобувачі освіти (один іспит з предмету 
«наука» (science), що охоплює відомості з біології, хімії, фізики, 
або один чи кілька предметів з природничих наук) залежить від 
того, які предмети здобувачі освіти вивчали під час навчання на 
базовому рівні загальної середньої освіти.
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2019 ուսումնական տարվա ավարտական 9-րդ դասարանի 
քննությունների ուղեցույցներ. Կենսաբանություն). 
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը : website 
URL: http://www.atc.am/files/2019%209-rd%20das/uxecuyc/
Kensab%20uxec%209-2019.pdf (last accessed: 09.09.2019). 

8. «Քիմիա» առարկայի 9-րդ դասարանի ավարտական 
քննության ուղեցույց ( Ո ւ ղ ե ց ո ւ յ ց ն ե ր  ( գ ն ա հ ա տ մ ա ն 
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ս ա ն դ ղ ա կ ) .  2018-2019 ուսումնական տարվա 
ավարտական 9-րդ դասարանի քննությունների ուղեցույցներ. 
Քիմիա). Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը : website 
URL: http://www.atc.am/files/2019%209-rd%20das/uxecuyc/
Qimia%20uxec%209-rd%202019.pdf (last accessed: 09.09.2019). 

Олена Пометун,
доктор педагогічних наук, проф., чл.-кор.НАПН України, 

головний науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України

ЯК МОЖЕ БУТИ ОРГАНІЗОВАНА ОСВІТНЯ ПРАКТИКА 
ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ І КАТЕГОРІЙ 
НАСЕЛЕННЯ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Основними перешкодами на шляху до реального створення в 
Україні системи освіти для сталого розвитку для різних поколінь 
громадян є:

- існуючі досі і не подолані суперечності, стереотипи і міфи 
про сутність освіти для сталого розвитку, її цілі та механізми 
(наприклад, її повне ототожнення з екологічною освітою);

- недостатня, а часто й низька поінформованість не лише на-
селення в цілому, але і представників самоврядування, педагогів, 
громадських активістів щодо потреб сталого розвитку (СР) і ролі 
освіти для сталого розвитку (ОСР) як визначального рушійного 
чинника цих процесів.

Очевидно, що ці перешкоди можуть бути подолані шляхом 
створення в країні системи реальних практик освіти для сталого 
розвитку, які об’єднують як формальну, так і неформальну і ін-
формальну освіту, побудовані на загальному змісті і методології. 
Саме на питаннях цієї методології ми зосередимо увагу.

Ключовим питанням кожної навчальної програми з освіти 
для сталого розвитку для будь-якої категорії учнів чи студентів 
є відбір і конструювання змісту навчання: чого потрібно вчити 
людину (маленьку або дорослу), щоб стиль її повсякденного 
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