
42

П Е Д А ГО ГІЧ НІ ІН Н О ВА ЦІЇ:  ІД Е Ї ,  Р Е А ЛІЇ ,  П Е Р С П Е К Т И В И

Тетяна Лукіна - доктор наук з державного управління, 
професор, головний науковий співробітник відділу моніторин-
гу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інститу-
ту педагогіки Національної академії педагогічних наук Украї-
ни, м. Київ, Україна. 
Коло наукових інтересів: дослідження теоретичних і приклад-
них проблем вимірювання, оцінювання та управління якістю 
освіти; моніторингу якості освіти як інформаційної системи 
і технології дослідження освітніх систем і процесів; технологій 
аналізу й оцінювання освітньої політики; освіти дорослих та 
особливості її реалізації. Брала участь у низці міжнародних про-
ектів як консультант та експерт із питань моніторингу і яко-
сті освіти, технологій діагностики та оцінювання навчальних 
досягнень учнів і студентів. Автор 200 наукових праць, серед 
яких монографії і навчально-методичні посібники з державного 
управління якістю загальної середньої освіти, моніторингу та 

оцінювання якості освіти. Член колективу авторів «Енциклопедії освіти», «Енциклопедії 
державного управління» та енциклопедичного словника «Освіта дорослих».
e-mail: tata_lukina@ukr.net
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3802-6666

У статті наголошено на актуальності для України перегляду формату і технології 
проведення державної підсумкової атестації здобувачів основної освіти. Визначено чинники 
впливу (політичного, соціального, психофізіологічного, технологічного та іншого характеру), 
що зумовлюють неефективність чинної моделі проведення державної підсумкової атестації 
випускників гімназії в Україні. Запропоновано сукупність принципів підсумкового оціню-
вання. Розкрито організаційно-методичні аспекти запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання як технології реалізації підсумкового оцінювання випускників гімназій.  

Ключові слова: державна підсумкова атестація; основна школа (гімназія); зовнішнє 
незалежне оцінювання; принципи оцінювання; особливості; організаційно-методичний аспект.

Постановка проблеми. Серед розмаїття цілей, на реалізацію яких спрямована ре-
форма вітчизняної системи освіти, зокрема загальної середньої, одне з центральних місць 
посідають створення рівних умов доступу до освіти на різних освітніх рівнях, забезпечен-
ня якісного освітнього процесу, спрямованого на врахування й задоволення індивідуальних 
освітніх потреб споживачів освітніх послуг, а також організація справедливих випробувань 
випускників закладів освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) як технологія прове-
дення державної підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти (ЗСО) 
складається з комплексу організаційних процедур, спрямованих на визначення рівня знань і 
навичок здобувачів повної загальної середньої освіти під час їх вступу до закладів вищої осві-
ти (ЗВО). Така технологія успішно використовується в Україні вже понад 10 років. Основна 
мета проведення ЗНО полягає в забезпеченні конституційного права осіб на рівний доступ до 
вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної 
ЗСО, державним вимогам [1]. 
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Цей спосіб організації підсумкового оцінювання ґрунтується на реалізації уніфі-
кованих процедур, що забезпечують можливість усунути вплив суб’єктивних чинників на 
результати атестації випускників і тим самим підвищити шанси для учнів, які мають ниж-
чий соціальний статус, реалізувати своє право на навчання у ЗВО. Соціологічні опитування, 
що періодично проводяться різноманітними громадськими організаціями, такими як Фонд 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Omnіbus Іnfo Sapіens та ін., підтверджу-
ють збільшення числа респондентів, котрі довіряють результатам ЗНО, позитивно оцінюють 
можливість забезпечити в такий спосіб для всіх абітурієнтів справедливі умови вступу до 
ЗВО, схвалюють використання тестових технологій [2]. Попри переважно схвальні відгуки 
різних груп респондентів щодо наявності суттєвих переваг ЗНО порівняно з традиційною 
формою проведення шкільних випускних іспитів, учасники опитувань називають недоліки 
такої технології, що спричинені, на їхню думку, недосконалістю тестового інструментарію, 
недостатнім рівнем підготовки здобувачів освіти до роботи з тестами, необхідністю залучити 
додаткові ресурси для підготовки до тестування, у т. ч.  шляхом використання послуг репети-
торів [3], тощо.

Актуальність дослідження переваг і недоліків чинної моделі ЗНО зумовлена тим, що 
після ухвалення Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.) ця технологія 
може бути використана для проведення державної підсумкової атестації (ДПА) випускників 
основної школи (гімназії) [4]. Крім того, оскільки категорія здобувачів основної освіти харак-
теризується певними особливостями підліткового віку, а завдання підсумкового оцінювання 
на цьому освітньому рівні відрізняється від мети проведення ЗНО щодо завершення повної 
ЗСО, варто обговорити необхідність розкриття організаційно-методичних аспектів запрова-
дження цієї технології незалежного підсумкового оцінювання в 9-му класі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема віднайдення ефективної мо-
делі проведення підсумкових випробувань здобувачів на рівні як повної загальної середньої 
(upper secondary), так і основної (молодшої середньої – lower secondary) освіти вивчається в 
рамках різноманітних міжнародних і національних досліджень. За результатами досліджень 
ОЕСР, зокрема тих, які проводилися в Грузії та Сербії протягом 2018–2019 рр. [5], зроблено 
такі висновки: 

- в освітніх системах цих країн та держав – членів ОЕСР сформувалися певні тенден-
ції щодо поступової відмови від проведення державних іспитів у закладах освіти та орієнта-
ції на запровадження процедур національних оцінювань, які  мають проводитися спеціально 
створеними для цієї мети агенціями (центрами); 

- по завершенні основного (обов’язкового) циклу навчання здобувачі отримують 
сертифікат, який є підставою для визначення ними своєї подальшої долі – продовження нав-
чання за відповідним профілем у старших класах ЗСО, або отримання професії в системі 
професійної освіти, або навіть початку власної трудової діяльності.

Дослідження практики проведення підсумкових іспитів у низці країн Європейського 
Союзу (Велика Британія, Ірландія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Франція) О. Локшиної [6] 
підтвердило поширеність формату ЗНО після завершення базового рівня ЗСО. С. Науменко 
докладно проаналізувала досвід організації підсумкового оцінювання в школах Ірландії [7], 
зосередившчи увагу на правилах вибору навчальних предметів та структурі тестових завдань. 

Проведене нами опитування різних категорій педагогів (директорів і вчителів закла-
дів ЗСО, методистів) та учнів мало на меті дослідити різні аспекти ідеї проведення ДПА здо-
бувачів основної освіти у форматі ЗНО. Результати проведеного дослідження засвідчили 
наявність суттєвих відмінностей у ставленні різних категорій респондентів до самої ідеї про-
ведення ДПА випускників основної освіти у форматі ЗНО [8]; підтвердили існування різних 
(іноді діаметрально протилежних) позицій залежно від посади педагога щодо оцінки ступеня 
готовності учнів і вчителів до застосування цієї технології для проведення ДПА у 9-му класі 
[9]; продемонстрували відсутність узгодженого (спільного) бачення всіма експертами мети 
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ЗНО здобувачів основної освіти [10]. Отримані результати дали можливість використа-
ти їх для розгляду організаційно-методичних особливостей запровадження ДПА у форматі 
ЗНО в 9-му класі. 

Мета статті – розкриття організаційно-методичного аспекту проблеми зміни моделі 
державної підсумкової атестації здобувачів основної освіти в Україні з урахуванням євро-
пейського досвіду реалізації підсумкових випробувань та результатів вітчизняних опитувань 
громадськості й учасників освітнього процесу щодо її мети та призначення. 

Актуальність цього дослідження зумовлена спробами наукового пошуку максималь-
но ефективних форм оцінювання навчальних досягнень випускників на різних рівнях освіти 
та змінами концептуальних засад оцінювання учнів, а саме перенесенням уваги з фіксації 
підсумкових результатів навчання на процес розвитку здобувача.

Виклад основного матеріалу. Традиційним для української педагогіки стало прове-
дення іспитів, так званої державної підсумкової атестації, по завершенні кожного освітнього 
рівня в системі ЗСО. Сам формат таких випробувань на рівні закладу освіти за допомогою ма-
теріалів, які розробляють самі вчителі, є відголоском радянської системи. З 2008 р. в Україні 
використовується ЗНО для проведення ДПА після завершення повної ЗСО, тобто в 11-му кла-
сі. Подібний формат складання національних іспитів є доволі поширеним у світовій практиці, 
зокрема у країнах – членах Організації економічного співробітництва та розвитку. За резуль-
татами цих досліджень виявлено, що у більшості країн випускні іспити наприкінці старшої 
ланки середньої школи є стандартизованим оцінюванням на державному (національному) 
рівні, яке має формальні наслідки – підтверджують рівень успішності здобувачів та вико-
ристовуються для відбору абітурієнтів до ЗВО. Однак у державах із перехідною економікою 
вагомість і пріоритетність результатів національних випробувань для ухвалення рішення про 
наступне навчання здобувача освіти зменшуються, і країни починають поступово відмовля-
тися від проведення національних іспитів, оскільки, на думку дослідників, такі випробування 
певною мірою створюють перепони на шляху розвитку  особистості [11, с. 76–77].

Технологія ЗНО випускників закладів ЗСО в Україні була запропонована одночасно  і 
як спосіб проведення  ДПА школярів, і як надійний інструмент, що здатен забезпечити об’єк-
тивні процедури оцінювання знань абітурієнтів під час вступу до ЗВО, здолати корупцію в 
освіті, створити рівні для всіх, незалежно їх від матеріальних можливостей, умови доступу 
до вищої освіти [12, с. 15–17] та впровадити механізми і стандарти, максимально наближені 
до європейської практики оцінювання навчальних здобутків. 

Найпроблемішною є ДПА випускників основної школи (9-го класу, так званої гімназії). 
Ключове місце у виборі моделі й технології проведення ДПА посідає проблема визначення її 
мети і статусу на рівні основної школи. Дискусії з цього приводу тривають до сьогодні [13]. 

Зміна формату і технології проведення ДПА перебуває у площині розроблення кон-
цепції цього виду оцінювання, формування відповідних організаційних і методичних за-
сад його проведення. Ухвалення рішення про вибір певної технології проведення ДПА, як 
і будь-якого іншого способу оцінювання, має базуватися на гарантуванні можливості якнай-
краще досягти поставленої мети.

Порівняльний аналіз думок директорів закладів ЗСО, вчителів, методистів і учнів 
9-х класів, здійснений за результатами проведеного нами опитування, виявив, що більшість 
респондентів вбачають основне призначення ДПА по завершенні основної школи у виявленні 
реального рівня навчальних досягнень здобувачів (X сер = 0,496) або використанні її як засобу 
для здійснення певного відбору до профілів навчання у старшій школі (Х сер = 0,312) [14].  
Водночас педагоги продемонстрували відмінності в думках залежно від віку, посади, стажу 
педагогічної діяльності щодо доцільності запровадження ДПА у формі ЗНО. Їхнє занепоко-
єння, викликане тим, що у переважної частини учнів 9-х класів не сформовано відповідної 
готовності (психологічної, інтелектуальної, організаційної, методичної, правової та ін.), по-
силювалося також визнанням того факту, що під час проведення ДПА у формі ЗНО вчителі 
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будуть позбавлені можливості застосовувати індивідуальний підхід до особистості та кон-
кретних обставин учня [15].  

Наступними питаннями в розрізі організаційно-методичного аспекту названої про-
блеми є визначення згідно зі сформульованою метою ДПА випускників основної освіти су-
купності принципів оцінювання, статусу самої ДПА та її результатів для вирішення подаль-
шої долі здобувачів освіти, окреслення самого предмета оцінювання (наприклад, рівень сфор-
мованості навчальних і загальнокультурних компетенцій, або результати навчання відповідно 
до вимог державних стандартів освіти, або прогрес в особистісному інтелектуальному куль-
турному розвитку згідно з концепцією формувального оцінювання, або відповідність рівню 
підготовки для продовження навчання за певним профілем у старшій школі тощо). Саме тому 
доволі важливою для визначення організаційно-методичних засад ДПА випускників гімназій 
і побудови її моделі є, на наш погляд, інформація про уявлення різних категорій педагогів про 
подальшу долю тих здобувачів основної освіти, котрі продемонструють надто низькі резуль-
тати ДПА. 

Учасникам опитування пропонувалося обрати один варіант відповіді з наведених 
далі: a) учень має бути прийнятий до 10-го класу незалежно від результату атестації; b) учень 
повинен перескласти ДПА на виший бал, щоб навчатися в 10-му класі; c) учень відраховуєть-
ся зі школи; d) учень без свідоцтва про здобуття базової середньої освіти зараховується в 10-й клас; 
e) учень зараховується до вирівнювального класу без свідоцтва про здобуття основної освіти; 
f) власний варіант. Результати розподілу думок респондентів щодо найбільш прийнятного рі-
шення про визначення подальшої долі здобувачів основної освіти, які отримали надто низькі 
результати ДПА, наведено в таблиці. 

Таблиця
Середні оцінки варіантів рішень за умови надто низьких результатів ДПА

Категорія педагогів та їх 
кількість a b c d e f

Методисти (47 осіб) 0,213 0,404 0,255 0,064 0,362 0,128
Директори (109 осіб) 0,248 0,303 0,532 0,156 0,358 0,156
Вчителі (73 особи) 0,123 0,37 0,356 0,096 0,288 0,041

Xсер 0,195 0,359 0,381 0,105 0,336 0,108

Як бачимо з таблиці, у вітчизняних педагогів переважають уявлення, що ґрунтуються 
на визнанні директивно-контролюючої або каральної функції оцінки. Педагоги схильні вико-
ристовувати ДПА як своєрідний засіб покарання та відсіву учнів зі школи, про що свідчать 
максимальні середні оцінки варіанта «с» (відрахування учня зі школи). Виявлено також, що 
більшість респондентів як власний варіант відповіді (f) зазначили можливість направлення 
здобувача, котрий отримав низький результат ДПА, на навчання до закладу професійно-тех-
нічної освіти як підтвердження того, що такі учні не зможуть повноцінно опанувати вимоги 
освітньої програми старшої профільної школи. 

На нашу думку, як будь-яка технологія вимірювання досягнутих результатів навчан-
ня, ДПА має бути реалізована з дотриманням певних принципів: 

- об’єктивності вимірювань, що передбачає використання процедур, методів та ін-
струментів вимірювання, які дають можливість отримати об’єктивні дані; 

- валідності всіх процедур, інструментів і методів, тобто їх адекватність поставленій меті; 
- гуманістичної спрямованості, недопущення використання результатів для пока-

рання або будь-якої дискримінації;
- обов’язковості проведення вимірювань;
- багатокритеріальності, що передбачає оцінювання великої кількості показників;
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- урахування психофізіологічних особливостей здобувачів відповідної вікової категорії;
- порівнянності результатів вимірювань для узагальнення та формулювання 

висновків про відповідність результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стан-
дартів ЗСО та ін. 

На відміну від ДПА, що проводиться по завершенні повної ЗСО, доцільність такого 
оцінювання в 9-му класі відповідно до його мети [16] і за чинною на сьогодні моделлю, на 
наш погляд, є доволі сумнівною. Це зумовлено збігом кількох обставин: 

- суттєвий вплив суб’єктивного чинника на результати оцінювання випускника, що 
є наслідком самої організації цього виду випробування. Згідно з методичними рекомендаціями 
про проведення ДПА здобувачів основної освіти [17] вчителі мають право власноруч, за певними 
правилами, розробляти тексти контрольних матеріалів і тестів, які не проходять апробацію і не є 
сертифікованими. Крім того, вчителі оцінюють самі роботи своїх вихованців, що, по суті, означає 
здійснення самооцінки педагогами результатів своєї викладацької діяльності;

- недостатня валідність процедур та інструментів. Використання під час ДПА не-
сертифікованих контрольних матеріалів, які не пройшли апробацію, експертизу та інші про-
цедури, що забезпечують валідизацію інструментарію, призводить до того, що предметом 
оцінювання в різних закладах освіти є не зовсім однакові масиви змісту навчальних програм 
і вимог державних стандартів ЗСО;

- зміна ідеології оцінювання у світовій практиці, перенесення акцентів із розв’язання 
завдання оцінки рівня навчальних досягнень учнів (так званого сумативного оцінювання), 
що здійснювалося в межах традиційного навчання, на забезпечення оптимізації навчального 
процесу з метою розвитку особистості учня, фіксації змін у його індивідуальному прогресі, 
що можливо за використання популярного сьогодні формувального оцінювання; 

- надзвичайно слабкий вплив результатів ДПА на побудову подальшої освітньої 
траєкторії здобувача основної освіти. Згідно з вітчизняним законодавством обов’язковим 
для здобуття всіма громадянами України є рівень повної ЗСО, отже, за відсутності другоріч-
ництва кожен здобувач освіти незалежно від отриманих ним результатів ДПА має право й 
обов’язок продовжувати навчання у старшому циклі ЗСО або в закладах професійно-техніч-
ної (професійної) освіти; 

- скорочення загальної чисельності учнівського контингенту майже удвічі порівня-
но з початком 1990-х років [18, с. 9–12], що спричинило зменшення чисельності вчителів і 
кількості закладів ЗСО. Незважаючи на це, співвідношення кількості учнів на одного вчителя 
також зменшилося. У таких умовах школи прагнуть зберегти якомога більшу кількість учнів 
у старшій школі, що однозначно нівелює вагомість результатів ДПА для ухвалення рішення 
про їх можливе незарахування до 10-го класу та не сприяє підвищенню мотивації здобувачів 
освіти до здобуття міцних знань та вдосконалення навичок;

- невизначеність більшості учнів 9-х класів у планах на подальше навчання як наслі-
док певних соціально-економічних процесів та недостатності роботи педагогів із виявлення й 
розвитку здібностей і нахилів підлітків; 

- особливості психофізіологічного розвитку дитини у підлітковому віці, відсутність 
у більшості здобувачів основного рівня освіти мотивації до навчання [19] тощо;

- доволі висока поширеність у вітчизняній освіті звички давати хабарі для «вирі-
шення» проблеми низької успішності здобувача освіти мала набгато більший вплив на резуль-
тати ДПА у формі шкільних іспитів, ніж за технологією ЗНО.

Висновки. У підсумку варто зазначити, що необхідність зміни моделі проведення 
підсумкових випробувань здобувачів основної (базової) освіти є логічним наслідком тран-
сформації 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 ба-
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зової освіти; підвищення оціночної компетентності вчителів з метою більш коректного і якіс-
ного 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.  

Ситуація в Україні, що склалася стосовно ідеї запровадження ЗНО в основній школі, свід-
чить про відсутність чіткої несуперечливої концепції та нерозуміння педагогами, здобувачами й 
громадськістю в цілому мети проведення ДПА на цьому освітньому рівні, а також способу викори-
стання результатів її проходження у подальшому навчанні учнів. Вирішення питання вибору моде-
лі ДПА випускників основної школи має ґрунтуватися на формулюванні мети її проведення відпо-
відно до правових норм здобуття обов’язкового рівня освіти та з урахуванням психофізіологічних 
особливостей учнів, визначеної сукупності принципів оцінювання, статусу ДПА і її результатів. 

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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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ГИМНАЗИЙ: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье обоснована актуальность для Украины пересмотра формата и технологии 
проведения государственной итоговой аттестации соискателей основного образования. Оп-
ределены факторы влияния (политического, социального, психофизиологического, техноло-
гического и другого характера), обусловливающие неэффективность действующей модели 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников гимназии в Украине. Пред-
ложена совокупность принципов итогового оценивания. Раскрыты организационно-методи-
ческие аспекты внедрения внешнего независимого оценивания как технологии реализации 
итогового оценивания выпускников гимназий.

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация; основная школа (гимназия); 
внешнее независимое оценивание; принципы оценивания, особенности; организационно-ме-
тодический аспект.
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CHANGE OF THE MODEL OF STATE FINAL ATTESTATION OF GYMNASIUM 
GRADUATES: ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

The article substantiates the relevance of revising the format and technology of conducting the 
state final certification of applicants for basic education in Ukraine. A number of different circumstances 
(political, social, psychophysiological, technological, etc.) that highlight the lack of effectiveness of the 
current model of conducting the state final certification of high school graduates in Ukraine and explain 
the reasons for the need to change it are identified and justified. The tendency of European countries 
to refuse to conduct final examinations in schools and to introduce national assessment procedures and 
examinations, which are conducted by specially created agencies (centers), are noted.

The differences in the understanding by different categories of participants in the 
educational process of the purpose and feasibility of conducting the state final certification of 
applicants for basic education as the basis for choosing a specific model and technology for its 
implementation are analyzed. The organizational and methodological aspects of the implementation 
of external independent assessment as a technology for the implementation of the final assessment 
of graduates of basic schools are disclosed. A list of principles for assessing graduates of basic 
schools is proposed: objectivity of measurement; validity of all procedures, tools and methods; 
humanistic orientation; obligations; multi-criteria; taking into account psychophysiological features; 
comparability of measurement results.

The logical relationship and the need for a consistent determination of the purpose, general 
aim, status of the final state certification, the essence of the subject of assessment, principles for 
evaluating the results of final tests and their use in determining the future fate of graduates are 
substantiated. Particular attention is paid to considering the impact of the results of final state 
certification on the decision to determine the further educational path of those graduates who will 
receive low results on final certification.

Keywords: state final certification; basic school (gymnasium); external independent 
evaluation; assessment principles; features; organizational and methodological aspects.




