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Анотація. У статті висвітлено особливості реалізації сертифікаційного 

оцінювання (державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання) в Україні та зарубіжних країнах у 2020 р. в умовах пандемії COVID-

19. Представлено досвід зарубіжних країн щодо розроблення альтернативних 

систем оцінювання. Окреслено заходи для переведення сертифікаційного 

оцінювання з офлайн в онлайн-формат. 
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Пандемія COVID-19 спричинила глобальні зміни у соціально-

економічному житті не лише окремо взятих країн, а й людства в цілому. 

Довготривалі карантинні заходи зумовили необхідність докорінного перегляду 

усталених принципів функціонування окремих суспільних галузей, зокрема, тих, 

що базуються на безпосередніх (контактних) та тривалих комунікаціях великої 

кількості суб’єктів. 

В умовах карантину, який в Україні розпочався у березні та триває як 

адаптивний і досі, особливих трансформацій зазнала освітня галузь, що 

вимушена була повністю перейти на дистанційне навчання. Якщо вища освіта 

виявилася більш підготовленою до такої форми організації освітнього процесу 
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(наприклад, у багатьох закладах вищої освіти функціонують спеціальні 

підрозділи, що мають відповідне кадрове та матеріально-технічне забезпечення 

для реалізації дистанційного навчання), то для закладів загальної середньої 

освіти це стало справжнім викликом, з яким вони, загалом, впоралися.  

У цих умовах особливо гостро постало питання удосконалення процедур 

та технологій реалізації сертифікаційного оцінювання здобувачів освіти різних 

рівнів. 

Зауважимо, що через пандемію COVID-19 в Україні здобувачі початкової, 

базової та повної загальної середньої освіти (4, 9 та 11-го класів) на 

законодавчому рівні були звільнені від обов’язкового проходження державної 

підсумкової атестації, зокрема, й у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

(Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих 

питань завершення 2019/2020 навчального року» (від 18 червня 2020 року 

№ 725-ІХ) [1]. При цьому, здобувачі повної загальної середньої освіти мали 

право за власним бажанням складати державну підсумкову атестацію (далі – 

ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). 

Натомість ЗНО стало для випускників 2019/2020 навчального року 

обов’язковою умовою вступу до закладів вищої освіти як єдиний об’єктивний 

інструмент оцінювання результатів навчання та механізм прозорого конкурсу до 

закладів вищої освіти. Скасування ЗНО, згідно із заявою Міністерства освіти і 

науки України (далі – МОН України), створює значні корупційні ризики під час 

вступу до закладу вищої освіти і тому є неприпустимим [2].  

Хоча проведення ЗНО у дистанційному (онлайн) форматі є перспективним, 

на думку МОН України, нині це передчасно, оскільки відсутні відповідні 

технічні умови для його проведення. Адже така технологія потребує 

запровадження низки заходів, пов’язаних із забезпеченням неупередженості й 

об’єктивності результатів ЗНО, ідентифікацією учасників та протидією 

списуванню й іншим проявам недоброчесності [3]. 

Оскільки нині таких вимог можна досягти лише за очної форми проведення 

ЗНО, то було прийнято рішення щодо її реалізації й цього року але у пізніші 
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терміни та з дотриманням протиепідеміологічних заходів (в умовах карантину в 

Україні початок ЗНО було перенесено більш ніж на місяць: якщо у 2019 р. воно 

проходило з 21 травня по 11 червня [4], то у 2020 р. – з 25 червня по 

17 липня [5]).  

При цьому пробне ЗНО було реалізовано у дистанційному форматі. 

Здобувачі освіти заходили у свій кабінет учасника пробного ЗНО, розміщеного 

на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, 

завантажували тестовий зошит і бланк відповідей з обраного предмету (обраних 

предметів), виконували завдання тестового зошита та вносили свої результати у 

«Сервіс визначення результатів», а потім через певний час отримували свої 

результати за тестування. 

Пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи щодо процедур 

сертифікаційного оцінювання випускників 2020 року й в інших країнах. Так, у 

країнах Європи та країнах близького зарубіжжя ЗНО (державні іспити) по 

закінченню закладів базової середньої освіти проводиться в Азербайджані, 

Великій Британії, Вірменії, Ірландії, Казахстані, Латвії, Литві, Нідерландах, 

Польщі, Республіці Білорусь, Республіці Молдова, Російській Федерації, Франції 

(у Франції воно є необов’язковим) [6, с. 77]. При цьому, лише в Республіці 

Білорусь, на відміну від інших країн, у 2020 р., незважаючи на пандемію COVID-

19, не вводився карантин. Саме тому, тут не зазнали суттєвих змін (стосовно 

термінів проведення та форм іспитів) шкільні випускні іспити, які складають 

здобувачі освіти по завершенню ІІ і ІІІ ступенів загальної середньої освіти (9 та 

11-го класів), та централізоване тестування, яке складається здобувачами освіти 

для вступу у заклади вищої освіти. Цього року шкільні випускні іспити пройшли 

з 01 по 09 червня, централізоване тестування було перенесено на 25 червня – 

16 липня (у 2019 р. воно проходило з 11 червня по 01 липня). 

У Казахстані й Російській Федерації, так само, як і в Україні, було 

відмінено шкільні випускні іспити для здобувачів освіти ІІ та ІІІ ступенів та 

перенесено на пізніший термін державні випускні іспити, які зараховуються як 

вступні іспити у заклади вищої освіти. Зокрема, Єдиний державний іспит, які 
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складають здобувачі освіти Російської Федерації для вступу у заклади вищої 

освіти, цього року провели 3 по 23 липня [7]; у 2019 р. – в червні. Єдине 

національне тестування, що складається здобувачами освіти 11 (12) класів 

Казахстану для вступу у заклади вищої освіти, у 2020 р. проводилося з 21 червня 

по 05 липня [8]; у 2019 р. – з 20 по 30 червня.  

При цьому, в Казахстані було змінено формат пробного тестування, яке 

відбулося в режимі онлайн. Здобувачі освіти відразу після тестування 

отримували свої результати за тест та бачили правильно чи не правильно вони 

відповіли на кожне завдання тесту і правильні відповіді. 

У Вірменії, Латвії, Литві та Ірландії було відмінено шкільні випускні 

іспити (державне тестування) по завершенню основної (базової) середньої освіти 

та перенесено терміни проведення випускних (централізованих) іспитів (іспитів, 

які зараховуються як іспити для вступу у заклади вищої освіти) для випускників 

повної загальної середньої освіти. При цьому у Вірменії у 2020 р. для вступу у 

заклади вищої освіти випускники 12-го класу складали лише один іспит, а не два 

чи три як в 2019 р. [9]. 

У Латвії цього року здобувачі освіти 9-го класу шкіл національних меншин 

за власним бажанням могли скласти централізований іспит з латвійської 

мови [10]. Стосовно централізованих іспитів для випускників повної загальної 

середньої освіти (12-го класу) Латвії, то у 2020 р. здобувачі освіти складали лише 

три обов’язкових предмети (латвійська мова, математика та іноземна мова) та 

мали можливість скласти ще один іспит (четвертий) з предмету на вибір (за їхнім 

бажанням) [11]. У 2019 р. один або кілька іспитів на вибір були обов’язковими 

(четвертим, п’ятим тощо) іспитами для випускників 12-го класу. 

Особливістю централізованих іспитів 2020 р. у Латвії було зменшення до 

3 год тривалості іспитів та проведення їх без перерв (щоб не було потреби 

змінювати маски педагогам і здобувачам освіти), а також зменшення кількості 

завдань у тесті у зв’язку зі зміною часу проведення іспитів (але не за рахунок 

зниження рівня складності тестів) [11]. 
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У Польщі було перенесено дати проведення іспитів 8-го класу (трьох 

іспитів (польська мова, математика та сучасна іноземна мова), які складають 

здобувачі освіти по завершенню базової середньої (початкової) школи), та 

іспитів на атестат зрілості (matura), що складаються випускниками закладів 

повної загальної середньої освіти. Іспити 8-го класу відбулися з 16 по 18 червня 

(у 2019 р. вони проводилися з 15 по 17 квітня), іспити на атестат зрілості – з 15 

по 29 червня (у 2019 р. проводилися з 06 по 25 травня). 

У Республіці Молдова та Великій Британії були відмінені випускні іспити 

для здобувачів базової та повної загальної середньої освіти (гімназії та ліцею у 

Республіці Молдова та на атестати про завершення середньої школи (General 

Certificate of Secondary Education (GCSE) і повної середньої освіти A-Level у 

Великій Британії). При цьому у Республіці Молдова, де вступ до закладів вищої 

освіти відбувається на основі диплому про закінчення ліцею, оцінки з 

екзаменаційних предметів, які виставляли здобувачам освіти в атестати, були 

середніми оцінками здобувачів освіти з того чи іншого екзаменаційного 

предмету за 7-9 (для випускників гімназії) та 10-12 класи (для випускників 

ліцею). Оцінка округлювалася до цілого балу [12].  

У Великій Британії оцінки за іспити були розраховані Центром управління 

кваліфікаціями та іспитами (The Office of Qualifications and Examinations 

Regulation (Ofqual) на основі оцінок вчителів та прогнозованих оцінок за 

іспит [13]. При цьому враховувалися такі показники навчально-пізнавальних 

досягнень кожного здобувача освіти, як прогнозована вчителем оцінка (оцінка, 

яку, на думку педагога, отримав би здобувач освіти на іспиті), результати 

пробних іспитів, накопичена оцінка за уроки і домашні завдання, будь-які 

неекзаменаційні оцінки, загальний прогрес упродовж курсу, рейтинг здобувача 

освіти в закладі загальної середньої освіти за успішністю. При цьому вчителі 

надсилали Центру управління кваліфікаціями та іспитами (Ofqual) оцінки 

здобувачів освіти та їхні рейтинги в класі по усім предметам. Також Центр Ofqual 

під час виставлення здобувачу освіти оцінки враховував рейтинг закладу освіти 

серед інших закладів, середні результати здобувача освіти в минулі роки та 
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розподіл отриманих оцінок на національному рівні. Здобувачі освіти, які були не 

згодні з оцінками за іспити, мають змогу подати апеляцію та здати іспити восени 

2020 р. або влітку 2021 р. [13]. 

Цікавим у цьому контексті є й досвід Гонконгу. Тут у 2020 р. не було 

скасовано іспити на здобуття сертифікату про середню освіту (Hong Kong’s 

Diploma of Secondary Education (HKDSE)) для випускників старших класів: 

терміни проведення цих іспитів було перенесено на місяць пізніше. Проте 

розпочато розроблення альтернативної системи оцінювання [14, с. 52]. З цією 

метою заклади загальної середньої освіти цього року надсилають 

Гонконгівському центру іспитів та оцінювання навчальні бали цьогорічних 

випускників, де вони порівнюються з результатами HKDSE для розроблення 

прогнозної моделі [14, с. 52]. 

Таким чином, пандемія COVID-19 вплинула як на технології так і на 

методологію проведення ДПА і ЗНО в Україні та зарубіжних країнах. 

Основними тенденціями стала відміна іспитів на рівні базової середньої освіти 

та проведення іспитів по завершенню повної загальної середньої освіти які є 

вступними іспитами у заклади вищої освіти у пізніші терміни з посиленими 

заходами санітарної безпеки (носіння масок або респіраторів, дистанція, 

обмежена кількість здобувачів освіти та ін.).  

При цьому жодна країна на даному етапі не перейшла на проведення 

іспитів з офлайн-формату на онлайн-формат, хоча цей варіант був у центрі 

дискусій. Навіть ті країни, які раніше проводили іспити в режимі онлайн, цього 

року їх відмінили. Наприклад, в Данії здобувачі освіти під час навчання в 

Folkeskolen (закладах обов’язкового рівня освіти, в яких навчаються діти з 6-7 до 

16 років та які охоплюють один рік дошкільної освіти, 9 класів початкової школи 

та один рік (10-й клас або першу ступінь) середньої школи) по завершенню того 

чи іншого року навчання складають національні тести (шкільні іспити) з певного 

предмету (певних предметів) у формі комп'ютерно адаптивного тестування [15, 

с. 42]. Проте у 2020 р. проведення цих іспитів було відмінено [16]. 
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Міжнародний досвід сертифікаційного оцінювання в умовах карантину 

актуалізував необхідність врахування можливих ризиків та забезпечення 

принципу справедливості оцінювання під час іспитів. Відповідно, однією із 

перешкод для реалізації іспитів в режимі онлайн є дотримання заходів безпеки 

(відсутність у здобувачів освіти доступу до додаткових ресурсів та надійність 

системи ідентифікації особи, що тестується) [17, с. 60].  

На думку дослідників Інституту освіти Національного дослідницького 

університету «Вища школа економіки» (Російська Федерація), під час 

переведення іспитів ДПА і ЗНО з офлайн в онлайн-формат необхідно 

забезпечити: 1) «вирівнювання» населення до доступу до технічних засобів та 

підвищення їхньої комп'ютерної грамотності (в усіх регіонах країни має бути 

доступ до швидкісного Інтернету, а здобувачі освіти та спостерігачі (проктори) – 

володіти комп’ютерною грамотністю мінімум на базовому рівні); 2) розроблення 

нової процедури онлайн тестування, щоб результати тестування були 

об'єктивними, а тестові матеріали у безпеці; 3) розроблення нової онлайн-

платформи для тестування, яка повинна передбачати: систему захисту тестових 

матеріалів від копіювання та академічного шахрайства; протоколи захисту і 

зберігання персональної інформації; систему прокторінгу, що дозволяє 

ідентифікувати особу, яка тестується, та спостерігає за здобувачами освіти під 

час іспиту; має бути оптимізована під всі технічні засоби, на яких може 

відбуватися іспит; 4) розроблення правової бази для застосування онлайн 

платформи; 5) підготовку персоналу; 6) встановлення порівнянності результатів 

онлайн та офлайн-версій іспиту; 7) забезпечення рівних можливостей для 

здобувачів освіти з особливими потребами; 8) введення електронного 

документообігу [18]. 

Таким чином, запровадження дистанційних технологій реалізації 

сертифікаційного оцінювання здобувачів освіти різних рівнів зумовлюють 

необхідність вирішення комплексу нормативно-правових, організаційно-

педагогічних та технічних проблем.  
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