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Вступ 
У 2006 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) вступників до вищих навчальних закладів отримало 

свій офіційний статус після створення Українського центру оцінювання якості освіти з окремим фінансуванням 
з Державного бюджету. З 2008 року ЗНО є обов’язковою умовою вступу до ВНЗ України.  

За час існування системи ЗНО стабільно зростав рівень її суспільної підтримки. Особливо важливим є 
те, що рівень підтримки ЗНО був і залишається вищим серед тих, хто безпосередньо складав ЗНО або ж має 
близьких родичів та/чи друзів, котрі складали ЗНО. Це безперечно засвідчує успішніcть реформи моделі 
вступу до ВНЗ. Разом з тим, після 10 років функціонування системи постає питання про її подальший 
розвиток, як у рамках вступу до бакалаврських програм ВНЗ, так і для інших рівнів освіти та за межами 
освітньої системи. 

Цей документ окреслює стратегію розвитку системи освітніх оцінювань в Україні на наступних 10 років з 
урахуванням розвитку системи освіти та суспільства загалом. 

 
Термінологічні зауваження 
Термін «зовнішнє незалежне оцінювання» вже став звичним для України як у нормативній мові, так і в 

широкому вжитку. Разом з тим, почасти широкий вжиток та законодавчо закріплене трактування терміну 
відрізняється.  

Так, на сьогодні на рівні закону «Про вищу освіту» (ст. 45) закріплене таке визначення поняття 
«зовнішнє незалежне оцінювання»: це оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому 
рівні, яке здійснюється спеціально уповноваженою державою установою. Подібне визначення пропонується і 
законопроектом «Про освіту», який було підтримано Верховною Радою України у першому читанні: 
«оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти». При цьому пропонується визначити, що 
ЗНО здійснюється на основі програм, затверджених Міністерством освіти і науки. Також пропонується норма, 
що зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання,  здобутих у закладах середньої освіти, має 
здійснюватись за кошти державного бюджету. 

Таким чином, під поняття “зовнішнє незалежне оцінювання” не потрапляє, до прикладу,  незалежна 
оцінка для доступу до професії, яка має на меті перевірку знань та компенентцій у особи загалом, а не лише 
тих, які здобуті на певному освітньому рівні.  

Вимоги здійснювати ЗНО за програмами, затвердженими МОН, та проводиться лише спеціально 
уповноваженою установою, також звужує розуміння ЗНО. Отже, для позначення інших видів незалежної 
оцінки рівня знань та компетенцій, варто застосовувати інший термін.  

У межах експертної дискусії часто використовується термін “освітні (педагогічні) вимірювання”. Проте 
термін “вимірювання” не в повній мірі відповідає міжнародно вживаній термінології.   

Так, англійською мовою переважно говорять про “educational assessment”. Словник Merriam-Webster у 
тлумаченні цього слова, вказує, що початково воно використовувалось для оцінки майнового стану особи для 
визначення суми податку, проте зараз застосовується у сенсі “зробити судження про щось”. Кембриджський 
словник так пояснює термін: “оцінка чи прийняття рішення щодо кількості, цінності, якості чи важливості 
чогось, чи судження або рішення, яке винесене.” Таким чином, термін “assessment” має ширше значення, ніж 
“вимірювання”, і концентрується не лише на кількісній оцінці, але на ширшому судженні. Тому доречніше 
використовувати термін “освітнє оцінювання”.  

Задля дотримання термінологічної точності надалі у цьому документі поняття ЗНО буде 
застосовуватись в його законодавчому значенні, а для позначення ширшого поняття буде застосовуватись 
термін «освітні оцінювання». Для безпосерднього позначення іспиту, який складається для проведення 
освітнього оцінювання буде застосовуватись термін “незалежний іспит (оцінювання)”. 

Тобто, у межах цього документа під «освітніми оцінюваннями» ми розуміємо перевірку рівня знань 
та/або компетентностей особи шляхом складання іспитів, що проводяться незалежними організаціями. При 
цьому розуміння освітніх оцінювань не обмежується: 

- іспитами для вступу на бакалаврські програми у ВНЗ; 
- іспитами у формі закритих питань з наперед заданими варіантами відповідей; 
- іспитами, які організовуються та проводяться Українським центром оцінювання якості освіти; 
- іспитами на перевірку знань з певної дисципліни; 
- іспитами високих ставок, тобто тих, від яких залежить подальша освітня чи професійна траекторія 

особи. 
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ВСТАВКА 
 

ЗНО: SWOT-аналіз 
Десятирічна історія ЗНО дозволяє підбити деякі підсумки його застосування та розвитку.  
 

Сильні сторони 
 
• 10 років успішного досвіду функціонування ЗНО; 
• довіра суспільства; 
• мінімальне закріплення на законодавчому рівні 
(закон «Про вищу освіту»); очікуване закріплення в 
Законі “Про освіту”, який вже пройшов перше 
читання; 

• політична підтримка на найвищому політичному 
рівні; 

• професійна команда УЦОЯО; 
• здатність системи до адаптації до нових викликів; 
• успішне пілотування ЗНО на інших рівнях освіти 
(пілотне ЗНО при вступі на магістратуру зі 
спеціальності «Право»); 

Слабкі сторони 
 
• якість тестових завдань; 
• невизначеність подальшого нормативного 
регулювання розвитку системи ЗНО; 

• хронічне недофінансування; 
• часті зміни правил та процедур проведення ЗНО; 
• розслідування правоохоронних органів щодо 
можливих порушень при оцінюванні окремих 
абітурієнтів; 

• наукові дослідження щодо впровадження ЗНО є 
недостатніми; 

Можливості 
 

• чинний з 2014 року закон «Про вищу освіту» 
передбачає можливість проведення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту після 
завершення магістратури; 

• законодавчі ініціативи, які передбачають 
запровадження ЗНО на інших рівнях освіти 
(законопроектом “Про освіту” передбачається 
складання ЗНО після початкової та базової школи); 

• розширення практики та/або суспільного запиту 
щодо застосування ЗНО для доступу до окремих  
регульованих професій (правоохоронці, медики, 
вчителі, представники правничих професій тощо); 

• розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у 
системі вищої освіти передбачає зокрема розвиток 
внутрішньоуніверситетських систем оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 

•  потреба в незалежних іспитах у приватному секторі. 

Загрози 
 
• різке розростання системи ЗНО без організаційної 
готовності УЦОЯО; 

• законодавче закріплення норм про можливість 
уникнення ЗНО на певних рівнях, для яких воно 
визначено як обов’язкове (у першу чергу - при вступі 
на бакалаврські програми ВНЗ). 

• завершення Проекту USAID «Альянс Програми 
сприяння зовнішньому тестуванню» створює ряд 
проблем для розвитку системи (зникнення 
майданчику для проговорювання стратегічних 
питань розвитку системи ЗНО; зменшення 
можливостей для навчання та підвищення 
кваліфікації працівників УЦОЯО; відсутність 
додаткового фінансування на закупівлю 
обладнання); 

• зменшення донорського фінансування на 
проведення соціологічних опитувань щодо ЗНО;  

• профанація незалежних іспитів за межами системи 
освіти (так, низька якість організації тестування 
державних службовців може підірвати довіру до ідеї 
незалежних іспитів для доступу до професій та/чи 
посад) 
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Роль ЗНО у процесі реформування країни 
 
ЗНО було започатковане на початку 2000-х для подолання кричущої проблеми корупції при вступі до 

українських університетів.  
Дослідження, проведене у березні 2008 року спільно Менеджмент Сістемс Інтернешнл  з КМІСом, 

показало, що 48% батьків, 50% випускників школи, 65% представників шкільних адміністраій та вчителів і 64% 
студентів вважали, що корупція присутня при вступних іспитах до вищих навчальних закладів. При чому ідея 
запровадження ЗНО як засобу подолання корупції у 2008 році користувалась найбільшою підтримкою серед 
представників шкільних адміністрацій та вчителів, інші ж групи опитаних (батьки, випускники школи, студенти) 
віддавали перевагу іншим засобам вирішення проблеми, як-то посилення контролю за приймальними 
комісіями та покарання за хабарництво. 

Таким чином, на початок 2000-х років питання корупції при вступі до ВНЗ стало ключовою суспільною 
проблемою у сфері освіти. Відповідно, шляхом подолання проблеми визначалось  запровадження 
незалежних іспитів при вступі до університетів.  

Проект було початково ініційовано міжнародними донорами, результатом чого стали розробка концепції 
ЗНО, його пілотування на основі Центру тестових технологій (ЦТТ) Фонду “Відродження”. Значну підтримку 
розвитку ЗНО та УЦОЯО надавав проект USAID USETI, котрий протягом тривалого часу надавав 
методологічну, матеріальну, технічну допомогу у впровадженні ЗНО. 

З 2006 року ЗНО отримало офіційне державне визнання, на базі ЦТТ було створено Український центр 
оцінювання якості освіти та вперше виділене державне фінансування. З 2008 року ЗНО стало обов’язковим 
елементом вступної кампанії.  

Протягом наступних десяти років ЗНО залишалось ключовою реформою у сфері освіти. Чимало 
експертів вказували, що це була єдина успішна реформа у країні до 2014 року.  Рівень довіри до ЗНО постійно 
зростав, що є беззаперечено безпрецедентним для України. 

 
Чи підтримуєте Ви вступ до ВНЗ за результатами ЗНО 
 

 Населення Цільова група 

грудень 2008 42%  

березень 2011 46% 55% 

вересень 2011 50% 64% 

жовтень 2012 49% 62% 

жовтень 2013 53% 65% 

грудень 2014 59%  

грудень 2015 52%  

 
 
Попри те, що ЗНО започатковувалось як ініціатива для подолання корупції при вступі, уже на перших 

етапах озвучувались ідеї щодо розширення функції ЗНО. Так, пропонувалось застосовувати ЗНО не лише як 
спосіб відбору абітурієнтів до ВНЗ, але й як засіб моніторингу якості освіти.  

Чимало сподівань покладалось на те, що студенти, котрі потраплять до ВНЗ через прозору систему 
вступу надалі будуть активно вимагати змін зсередини університетів, щонайменш, будуть більш 
нетолерантними щодо корупції у ВНЗ. Проте 10 років практики довели, що самого лиш ЗНО не достатньо для 
досягнення ширших цілей реформування у сфері освіти.  

Водночас, зростав суспільний запит на системні зміни, які б призвели до підвищення якості освіти. Хоча 
дискусії щодо шляхів реформування освіти переважно концентрувались в експертних колах, проте на рівні 
ширшої громадськості також помітні зміни. Так, опитування Фонду “Демократичні ініціативи” свідчить про 
підвищення уваги до проблеми вдосконалення якості вищої освіти: якщо у 2011 році 32,2% визнали це 
пріоритетним завданням, то у 2015 році ця цифра зросла до 36,7%. 
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 Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості вищої освіти в Україні? 
 

 березень 2011 вересень 2011 жовтень 2012 жовтень 2013 грудень 2014 грудень 2015 

Вважаю, що це 
питання 
належить до 
першочергових 

32,2% 37,9% 34,6% 28,2% 31,7% 36,7% 

Це питання 
важливе, але є 
більш нагальні 
проблеми 

42,5% 36,2% 45,3% 46,1% 42,4% 39% 

Вважаю ці 
проблеми 
другорядними 

17,4% 17,9% 14,2% 17,6% 18,6% 17,8 

Важко сказати 7,9 8% 5,8% 8,1% 7,3% 6,5% 

 
Таким чином, фокус громадської уваги очікувано змістився з подолання корупції при вступі до ширшої 

проблематики освітніх реформ. Відповідним чином, змінюється роль ЗНО: з мети реформи ЗНО 
перетворюється на важливий, але не єдиний засіб досягнення нових цілей. Більше того, ключовим 
завданням ЗНО має перестати бути подолання корупції. Незалежна оцінка рівня знань повинна 
ставати  у першу чергу джерелом інформації для моніторингу та покращення якості освіти. 

 

 До 2014 Після 2014 

Встановлення порядку денного У 1990-х роках розширилась 
корупція при вступі до вищих 
навчальних закладів, що викликало 
обурення у суспільстві 

Ширша суспільна дискусія щодо 
низької якості освіти в Україні 

Формулювання проблеми Несправедлива, корумпована 
система вступу до ВНЗ 

Низька якість освіти  

Вибір шляху вирішення проблеми Запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання при вступі 
до ВНЗ 

Глибинне реформування системи 
освіти від дошкільної і закінчуючи 
освітою дорослих 

Впровадження Пілотування, а потім повноцінне 
впровадження ЗНО починаючи з 
2008 року 

Реформа вищої освіти: перебудова 
університетів на засадах автономії 
Реформа середньої освіти: новий 
зміст та форми отримання 
середньої освіти у Новій українській 
школі. 
Реформа професійної освіти: 
наближення до ринку праці, новий 
зміст 
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 До 2014 Після 2014 

Оцінка Соціологічні опитування 
підтверджують високий рівеь довіри 
до ЗНО. Водночас, окремі питання 
потребують вдосконаленя (у першу 
чергу - якість тестів). 
Водночас, формується 
проблематизуються інші складники 
освітньої системи, особливо у 
контексті підвищення якості освіти 
загалом + розпочинаються 
реформи в інших сферах життя 
суспільства 

 
З мети освітньої політики ЗНО 
перетворюється в один з 
інструментів для її впровадження та 
оцінювання.  

 
 
В умовах трансформацій системи освіти, що вже здійснюються чи заплановані у межах законодавчих 

ініціатив (у першу чергу - законопроектом «Про освіту», який було підтримано Верховною Радою у першому 
читанні) розширюється сфера застосування ЗНО. Так, законопроектом передбачається незалежна оцінка 
рівня знань та/або компетентностей після початкової, базової та старшої школи. При докорінній зміні змісту 
освіти зростає потреба у моніторингових дослідженнях для визначення результативності запровадження 
нових навчальних програм у Новій українській школі. Такі дослідження мають мати своїм результатом не 
боротьбу з корупцією, а радше надання інформації про рівень освіти, ефективність впроваджуваних інновацій 
тощо.  

Вже чинні норми закону «Про вищу освіту» передбачають складання єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту після завершення навчання в магістратурі. У 2016 році вперше було проведено 
експеримент з проведення незалежного іспиту при вступі на магістерські програми зі спеціальності «Право» в 
дев’яти вищих навчальних закладах. Таке розширення сфери застосування ставить нові виклики перед 
системою ЗНО та потребує нових організаційних форм та підходів з організації ЗНО. 

При здійсненні реформ в інших сферах життя суспільства так само постійно постає питання про 
поширення практики незалежного оцінювання за межі системи освіти. Так, незалежне оцінювання вже 
застосовувалось при відборі кандидатів на посади в Національній поліції, Національному антикорупційному 
бюро. Законом «Про державну службу» передбачено проведення тестування кандидатів на посади у 
державній службі. Подальше реформування в інших сферах в умовах підвищеного суспільного запиту на 
прозорість та ефективність з високою ймовірністю вимагатиме незалежної оцінки знань фахівців з різних сфер 
(лікарі, правоохоронці, вчителі). Зважаючи на накопичений досвід проведення ЗНО та розробки тесту з 
загальних навчальних компетенцій Українським центром оцінювання якості освіти доцільним є використання 
цих напрацювань для розвитку незалежного оцінювання за межами системи освіти. Водночас, конкретні 
шляхи розбудови системи та застосування набутого досвіду є предметом обговорення у подальших частинах 
документу. 

У даному документі шляхи розвитку системи освітніх оцінювань розподілено на 6 блоків: 

- Блок 1. Удосконалення механізмів та процедур ЗНО. Цей блок присвячений шляхам покращення ЗНО як 
механізму проведення тестування для вступників до ВНЗ. Попри те, що наразі ці пропозиції розглядаються 
у рамках чинного розуміння ЗНО, важливо відзначити, що покращені процедури  підготовки та проведення 
іспитів надалі повинні застосовуватись також і до нових іспитів. 

- Блок 2. Запровадження ЗНО під час навчання у середній школі. У цьому блоці обговорюються шляхи 
застосування незалежних оцінювань у рамках середньої освіти як для визначення можливостей навчання 
на тих чи інших програмах у старшій школі (ЗНО після 9-го класу), так і в рамках моніторингових 
досліджень. 

- Блок 3. ЗНО у вищій освіті. Ця частина присвячена можливості застосування технологій незалежного 
оцінювання у вищій освіті, зосереджуючись у першу чергу на запровадженні обов’язкового тестування для 
окремих (регульованих) спеціальностей. 
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- Блок 4. Оцінювання загальних компетентостей. У цьому блоці обговорюється запровадження іспитів, 
котрі можуть застосовуватись на різних рівнях освіти та для оцінки професійної придатності - тесту з 
загальних навчальних компетенцій та незалежного багаторівневого іспиту з англійської мови. 

- Блок 5. Освітні оцінювання для підтвердження професійних кваліфікацій. Ця частина присвячена питанню 
розвитку оцінювання за межами системи освіти - як обов’язкового, так і добровільного. 

- Блок 6. Інституційний розвиток системи освітніх оцінювань. Питання інституційного розвитку системи 
піднімається у кожному з попередніх блоків, проте у цьому блоці здійснено узагальнення шляхів 
інституційного розвитку системи освітніх оцінювань та представлено конкретні кроки з інституційного 
розвитку УЦОЯО. 

 
Наскрізні принципи розвитку системи: 
- професійність: робота з організації незалежних оцінювань потребує спеціальної професійної підготовки 

відповідно до складності задач, які виконуються конкретною людиною;  
- науковий підхід: запровадження незалежних оцінювань повинно базуватись на наукових підходах та 

бути evidence-based; 
- публічність щодо прийняття рішень: постійне публічне проговорювання мети запровадження тих чи 

інших іспитів, залучення до дискусії професійних спільнот, зацікавлених сторін дозволить підвищити 
ефективність застосування іспиту, його якості та гарантуватиме ширше прийняття; 

- просвітництво: необхідно постійно підвищувати рівень розуміння специфіки організації незалежних 
оцінювань серед фахових кіл та осіб, які приймають рішення;  

- усвідомлення важливості достатнього ресурсного забезпечення системи: необхідно розуміти, що 
незалежне оцінювання не може бути однією з вторинних функцій якогось органу та/чи людини; це є 
професійна діяльність, котра потребує ресурсів - як матеріальних, так і часових, людських; 

- краще не запроваджувати іспит взагалі, ніж робити це неякісно: неякісна підготовка до 
запровадження та проведення незалежного іспиту може серйозно підірвати довіру до можливості 
використання незалежних оцінювань у рамках ширших реформ. 

- незалежне оцінювання у школі має бути у першу чергу джерелом інформації про якість освіти та 
еффективність впроваджуваних реформ, а не методом подолання корупції. Беззаперечно, для іспитів 
“високих ставок” (тобто, тих іспитів від яких значною мірою залежить подальша освітня або професійна 
траекторія особи) буде зберігатись наголос на справедливості підходів до усіх учасників та убезпечення 
від проявів корупції. Проте у рамках реформи школи важливо змістити наголос на незалежному 
оцінюванні як джерелі інформації про якість освіти задля її подальшого підвищення.
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БЛОК 1. Удосконалення механізмів та процедур ЗНО 
 
Для  вдосконалення механізмів та процедур ЗНО визначено три цілі: 
1.1. покращення якості тесту ЗНО 
1.2. підвищення рівня довіри до ЗНО 
1.3. постійне систематичне вивчення взаємовпливів між ЗНО, системою освіти та суспільством. 
 
Пропоновані шляхи вдосконалення базовані на аналізі застосування ЗНО протягом останніх 10 років як 

іспиту, результати якого використовуються для відбору абітурієнтів до ВНЗ. Водночас, ці ж підходи щодо 
підготовки, організації, проведення та застосування у переважній більшості повинні застосовуватись і до 
інших освітніх вимірювань, у тому числі - ЗНО у середній школі.  

 
Розглянемо докладніше, що необхідно зробити для досягнення поставлених цілей. 
 
1.1. Покращення якості тесту ЗНО 
Безпосередньо на якість тесту впливає декілька факторів: 

- відповідність формату тесту визначеним цілям; 
- кваліфікація осіб, які пишуть та рецензують тестові завдання; 
- дотримання чітких процедур при розробці та апробації тестових завдань. 
Беззаперечно, рівень організації, достатнє ресурсне забезпечення, прозорість та зрозумілість процедур 

- це важливо для системи ЗНО в цілому, проте у цій частині йтиметься лише безпосередньо про сам тест. 
Отже, задля покращення якості самого тексту необхідно працювати з усіма трьома факторами, 

визначеними вище. 
По-перше, необхідна ефективна система навчання та підвищення кваліфікації осіб, котрі на різних 

етапах та у різних ролях залучаються до підготовки тестових завдань та формування тесту. Навчання  та 
підвищення кваліфікацій мають включати такі складові:  

- підвищення рівня знань з дисципліни, за якою особа готує тестові завдання;  
- підвищення рівня знань про методи та технології написання тестових завдань;  
- ознайомлення з тестами, розробленими іншими центрами тестування (національними, 

закордонними, міжнародними); 

- вивчення англійської мови - задля отримання доступу до міжнародних джерел інформації з питань 
підготовки та проведення тестувань. 

 
По-друге, необхідно удосконалити процедури підготовки тестів, звернувши уваги на таке: 

- уніфікація методики підготовки тестового завдання (використання типових електронних форм для 
розробки та експертизи завдань); 

- якісна апробація тестових завдань; 
- забезпечення надійності психометричних показників; 

- застосування чітких формалізованих показників для оцінки складності завдання; 
- чіткі принципи формування бази тестових завдань.  
Так само важливо унормувати процедури шкалювання результатів ЗНО. 
 
По-третє, варто ширше застосовувати відкриті запитання, а не тільки запитання з кількома варіантами 

відповідей. Саме відкриті запитання дають можливість краще побачити рівень знань та аналізу питання 
учасника тестування, мінімізують можливість вгадування правильної відповіді. Відкриті питання мають більшу 
роздільну здатність, тобто здатність ранжувати учасників тестування за рівнем підготовки. 

Беперечно, розширення використання відкритих питань потребує суттєвого збільшення видатків 
(видатки на оплату праці перевіряючих), проте це дозволить суттєво підвищити якість відбору та валідність 
тестування. 

 
По-четверте, необхідно продовжувати роботу з розробки, пілотування та подальшого застосування 

тесту на загальні навчальні компетентності (ТЗНК). ТЗНК може застосовуватись для таких випадків: 
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- для перевірки знань та навичок осіб, які вступають до ВНЗ більш ніж через 5 років після завершення 
школи;  

- для вступу на спеціальності, для яких немає прямих предметних тестів, котрі б перевіряли здібності, 
необхідні для успішного навчання (наприклад, тест з історії погано визначає здатність навчатись на 
спеціальності “право”). 

 
1.2. Підвищення рівня довіри до ЗНО 
Саме високий рівень довіри до ЗНО свого часу дозволив втримати систему від політичного руйнування. 

Зараз навіть попри розслідування можливих зловживань під час ЗНО, більше половини населення довіряє 
системі. Разом з тим, цю довіру необхідно посилювати. Сьогодні довіра до ЗНО базується на визнанні того 
факту, що система є некорумпованою та об’єктивно оцінює рівень знань учасників. Беззаперечно підтримуючи 
образ ЗНО як потужного інструменту боротьби з корупцією при вступі, важливо посилити розуміння 
важливості ЗНО для оцінки та підвищення рівня освіти загалом. Довіра до ЗНО має базуватись не тільки на 
визнанні індивідуальних досвідів, які засвідчують відсутність корупції, але й на розумінні механізмів та 
процедур, котрі уможливлюють досягнення цього, а також на осмисленні важливості ЗНО як надійного 
джерела інформації про стан системи освіти загалом. Звісно, цьому має передувати активна робота з 
покращення якості тесту.  

Важливо, щоб довіра до ЗНО базувалась на знанні та розумінні системи (включно з її недоліками), а не 
на сліпій вірі чи згодою з думкою більшості. Звісно, складно очікувати, що більшість громадян будуть детально 
вивчати питання ЗНО, проте щонайменш фахова громадськість (освітяни, екперти, журналісти, управлінці) 
повинні мати чітке розуміння того, як функціонує ЗНО, в чому є його переваги та недоліки, які кроки 
вживаються для його покращення тощо. 

Така критично налаштована довіра є найкращою передумовою подальшої прискіпливої уваги до ЗНО, 
що стане хорошою запорукою для постійного вдосконалення системи. 

Задля розбудови довіри необхідно застосовувати усі можливі канали для комункації та обговорення 
питань розвитку ЗНО: 

- підготовка якісного звіту з аналізом проведення ЗНО у поточному році; звіт має активно 
поширюватись та обговорюватись у різних аудиторіях; 

- наукові дослідження щодо ЗНО; 
- видання фахової літератури щодо ЗНО; 

- навчання вчителів, викладачів, журналістів, експертів щодо специфіки проведення ЗНО, коректності 
інтерпретації результатів, кращих міжнародних практик тощо; 

- постійний моніторинг громадської думки через соціологічні опитування; тривалий час такі опитування 
проводив фонд “Демократичні ініціативи” за підтримки міжнародних донорів, у першу чергу - МФ 
“Відродження”, але у середньостроковій перспективі замовлення таких досліджень повинно перейти 
безпосередньо до УЦОЯО, з відповідними бюджетними призначеннями. 

 
1.3. Постійне систематичне вивчення взаємовпливів між ЗНО, системою освіти та суспільством 
Дослідження ЗНО, його взаємозв’язку та взаємовпливу з системою освіти та суспільство в цілому є 

важливим з кількох причин:  

- це дозволяє покращувати якість іспиту; 
- визначає ефективність використання ЗНО; 

- підвищує рівень довіри до ЗНО; 
- допомагає визначати, чи виконує ЗНО завдання, покладені на нього у контексті ширших освітніх 

реформ. 
Важливо також відслідковувати зворотній зв’язок: вивчати не лише те, як система освіти впливає на 

складання ЗНО, але й те, яким чином ЗНО впливає на систему освіти. 
 
Дослідження мають здійснюватись у рамках системи УЦОЯО та у ВНЗ та наукових інститутах, зокрема у 

рамках дисертаційних проектів. 
Серед тем, котрі потребують наукового опрацювання, варто відзначити такі: 
• вплив ЗНО на систему освіти; 
• залежність результатів навчання від соціально-економічного становища учня/студента, регіону, школи 



11 

 

тощо; 
• вплив репетиторства на результати ЗНО; 
• дослідження, спрямовані на покращення якості тестів, методики їх розробки, методики визначення 

підсумкових результатів, отримання додаткової корисної інформації з наявних баз даних; 
• прогностична валідність результатів оцінювань; 
• аналіз системи шкалювання тестових балів та інтерпретації результатів; 
• аналіз результатів міжнародних досліджень тощо. 
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БЛОК 2. Запровадження ЗНО під час навчання у середній школі 
 

Незалежне оцінювання рівня знань учнів є водночас і однією з цілей реформи шкільної освіти, і засобом 
оцінки ефективності реформування. Так, з допомогою незалежних іспитів у вигляді ЗНО має перевірятись 
рівень підготовки учнів, і результати такого іспиту певною мірою впливатимуть на вибір учнями старшої школи 
в подальшому. Це є однією з засадничих змін, пропонованих у рамках запровадження Нової української 
школи. З іншого боку, постійний моніторинг якості освіти учнів різних шкіл та регіонів країни має бути засобом 
відслідковування ефективності реформування. Відповідно до цього цього можна виокремити 5 цілей: 

- визначення чіткої стратегії застосування освітніх оцінювань у середній школі; 
- моніторинг якості освіти у початковій школі; 
- запуск ЗНО після основної школи (після 9-го класу); 

- запуск ефективної системи моніторингу якості середньої освіти; 
- участь у міжнародних порівняльних дослідженнях з якості середньої освіти; 

- коректне застосування освітніх оцінювань для оцінки якості освіти та прийняття рішень щодо 
освітньої політики. 

Розглянемо шляхи досягнення цих цілей детальніше. 
 
2.1. Визначення чіткої стратегії застосування освітніх оцінювань у середній школі 
 
У жовтні 2016 року Верховною Радою у першому читанні було підтримано законопроект “Про освіту”, 

котрий закладає підвалини для реформування освітньої системи, у першу чергу на рівні середньої освіти. З-
поміж інших новацій законопроект передбачає 12-річну школу, розділену на три рівні: початкова, основна та 
старша. 

Законопроектом передбачається, що “результати навчання випускників після завершення основної та 
старшої школи мають обов’язково підтверджуватися державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання.” 

Наразі не прийнято кінцевого політичного рішення щодо того, які правові наслідки матиме ЗНО після 
основної школи. Залежно від того, яким буде кінцеве рішення з цього приводу, залежить те, якою має бути 
модель проведення такого ЗНО. Саме тому першим кроком у напрямку запуску незалежних іспитів у середній 
школі має стати детальна стратегія їх запровадження, розроблена на основі кінцевих політичних рішень щодо 
реформи середньої школи загалом (у першу чергу - прийняття закону “Про освіту”). 

Формат проведення ЗНО після базової освіти залежить від кінцевого рішення щодо наслідків складання 
цього ЗНО. Стратегія застосування освітніх оцінювань у середній освіті повинна давати відповіді на такі 
питання: 

- які саме види незалежних оцінювань будуть застосовуватись у школі та з якою метою? 

- що саме має перевіряти ЗНО після основної школи: знання з конкретних предметів? компетентності? 
загальні навчальні знання та здібності? 

- яким чином результати ЗНО будуть застосовуватись школами для покращення якості освіти? 
Безперечно, передумовою для цього є формулювання чіткої стратегії реформи школи загалом, у першу 

чергу - визначення головних цілей освітньої політики та засадничих цінностей, котрі лежатимуть в її основі. 
Так, важливо сформулювати консенсус щодо того, чи Україна зберігає систему раннього відбору 
“обдарованих” дітей до престижних шкіл (що по факту означає відбір на основі вмотивованості  батьків дітей 
та наявних у ресурсів), чи прямуватиме до системи, в якій кожна школа буде надавати максимально якісну 
освіту. Від відповіді на це питання залежить не тільки організація шкільної мережі, але й засадничі педагогічні 
підходи, підходи до організації навчального процесу, а також і форма та зміст незалежних іспитів у школі.  

Без чітких відповідей на такі питання не можливо організувати ефективну систему незалежних іспитів у 
школі, такої, яка б підтримувала шкільну реформу. При проектуванні системи незалежних іспитів у школі 
важливо пам’ятати, що логіка їх організації повинна підпорядковуватись логіці реформи школи загалом, і 
уникати ситуації, коли проведення іспиту визначається як самоціль реформи та навчального процесу. 

 
2.2. Моніторинг якості освіти у початковій школі 
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Задля вчасного виявлення проблем у рівні підготовки учнів необхідно запровадити незалежне 
моніторингове оцінювання рівня підготовки учнів після завершення початкової школи. Таке дослідження має 
проводитись на основі науково обгрунтованої вибірки безпосередньо у школі, в якій навчається учень, щоб 
мінімізувати рівень стресу для дітей. Водночас задля того, щоб забезпечити об’єктивність отриманої 
інформації, оцінювання має проводити не вчитель початкової школи, а комісія, утворена з вчителів основної 
школи з залученням фахівців ззовні.  

Моніторинг на основі вибірки повинен дати інформацію про результати впровадження нових навчальних 
програм у початковій школі, виявити відмінності у якості освіти між регіонами, типами шкіл тощо. Його 
завданням не повинен бути збір інформації про навчання окремого учня чи боротьба з корупцією. Головним 
завданням такого моніторингу має бути отримання ширшої інформації про якість початкової освіти в країні. 

Задля того, щоб вийти на індивідуальний рівень оцінювання кожного конкретного учня варто 
запровадити систему оцінювання рівня підготовки учнів початкової школи самими вчителями. Для цього 
необхідно підготувати програми для оцінювання, навчити вчителів коректно їх застосовувати та аналізувати 
результати з метою підвищення якості освіти кожного конкретного учня. Таке оцінювання має проводитись та 
організовуватись кожною школою окремо. Важливо наголосити, що така оцінка не повинна впливати на 
можливість продовжувати чи не продовжувати навчання у певній школі. Його завданням радше має бути 
належне оцінювання рівня підготовленості учнів. У разі виявлення недостатнього рівня підготовки вчителі 
повинні проаналізувати причини цього та розробити план підвищення рівня підготовки. Адже чим раніше 
виявлена проблема з навчанням, тим простіше її виправити.  

У перспективі інформація про результати підготовки на рівні 5-го класу може стати основою для 
визначення доданої освітньої вартості, тобто визначення наскільки школа спроможна підвищити рівень 
підготовки учня порівняно з тим, який зафіксовано на початковому етапі навчання. Критично важливо 
створити інструмент для отримання інформації та навчити вчителів застосовувати у інтересах кожного 
конкретного учня, задля підвищення його чи її рівня освіти, а не як засіб покарання окремих учнів, вчителів чи 
шкіл. 

 
 
2.3. Запуск ЗНО після основної школи 
 
Згідно з проектом закону “Про освіту” передбачається перехід на 12-річну школу, при цьому останніх 

три роки навчання у старшій школі будуть профільними. Доступ до старшої школи буде здійснюватись на 
основі результатів незалежного іспиту. Тобто, можна очікувати, що для вступу до найбільш престижних шкіл 
відбуватиметься конкурс. Таким чином, іспит після 9-го класу матиме характер іспиту високих ставок (high-
stakes exam). У такому випадку такий іспит має проводитись на основі тих же процедур, що і ЗНО для вступу 
до ВНЗ задля гарантування незалежності та об’єктивності проведення та визначення результатів. 

Роботу над запуском іспиту варто розпочинати лише після затвердження нових навчальних програм 
для середньої школи та деталізованої стратегії впровадження реформи. Програми мають визначити зміст 
освіти, у тому числі - очікувані результати навчання, досягнення яких має перевірятись під час іспитів. 
Стратегія повинна з-поміж іншого визначити філософію нової школи, основні педагогічні прийоми, а це у свою 
чергу впливатиме на формат іспиту.  

Для запуску незалежного іспиту після 9-го класу необхідно здійснити такі кроки: 
1. визначити параметри іспиту:  

1.1. що саме має перевірятись: знання, навички чи здібності? на основі цього має бути розроблена 
та затверджена програма іспиту; 

1.2. яким буде механізм визначення результатів?  
1.3. деталі організаційної структури: оскільки іспит належатиме до числа іспитів високих ставок, 

важливо гарантувати максимальну об’єктивність та незалежність оцінювання; тому іспит не може 
проводитись у самих школах, навпаки, необхідно гарантувати неможливість складання іспиту у 
присутності своїх вчителів; 

2. напрацювати базу питань для іспиту та здійснити інші кроки з підготовки до іспиту; 
3. пілотування іспиту та уважний детальний аналіз та публічне і фахове обговорення результатів 

пілотування; 
4. навчання для вчителів: навчання для вчителів щодо специфіки іспиту для того, щоб вони могли 

якісно навчати дітей відповідно до нових навчальних програм; уміли аналізувати результати  іспиту своїх 
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учнів та за потреби - модифікувати навчальні плани; 
5. інформаційна кампанія для роз’яснення завдань та організації іспиту, у першу чергу - для батьків, 

управлінців та осіб, які приймають рішення. 
 
При запровадженні нових іспитів вкрай важливо докласти зусиль, щоб уникнути ситуації “навчання для 

іспиту”, тобто коли вчителі та учні останній період навчання перед іспитом приділяють лише тренуванню до 
складання іспиту, замість повноцінного навчання. У такому випадку діти втрачають інтерес до самого 
навчання, а отримані знання та навички не осмислюються та не вкорінюються. Безперечно, дизайн іспиту 
суттєво впливатиме на це. У разі запровадження іспиту після 9-го класу лише у формі закритих питань з 
варіантами відповідей, діти та вчителі працюватимуть над запам’ятовуванням деталей, котрі можуть 
потрапити у такий іспит. Значно ефективніше і для задач іспиту, і для ширших цілей освітньої політики 
запроваджувати такий іспит у вигляді відкритих та розгорнутих питань. Вирішення комплексної задачі з фізики 
чи написання твору на іспиті з української мови дає значно краще розуміння загального рівня учня. При цьому, 
задля підготовки до такого іспиту недостатньо (а почасти - навіть шкідливо) завчати напам’ять дрібні деталі, 
натомість необхідно знати предмет в цілому, щоб мати можливість виконати комплексне завдання та 
аргументувати свою позицію. Таким чином можна уникнути “навчання для іспиту” чи принаймні мінімізувати 
виникнення таких ситуацій. 

Підготовка, організація та проведення такого іспиту потребує значно більше ресурсів (людських та 
фінансових), тому важливо приділити достатньо уваги інформаційній кампанії та роз’ясненню важливості 
коректної організації іспиту для людей, котрі прийматимуть кінцеві рішення щодо фінансування для його 
проведення. Некоректний та непродуманий іспит може завдати більше шкоди системі освіти, замість того, 
щоб сприяти вирішенню існуючих проблем. Саме тому запуск нового іспиту після 9-го класу можливий лише 
після достанього періоду підготовки, пілотування та за умови виділення достатніх ресурсів. 

 
2.4. Забезпечити функціонування ефективної системи моніторингу якості середньої освіти 
 
Окрім обов’язкового іспиту після завершення основної школи, важливим джерелом інформації про 

якість освіти та успішність процесу реформ мають стати регулярні моніторингові дослідження.  
Під моніторингом у даному контексті можна розуміти комплексне дослідження, у рамках якого 

здійснюється систематичний контроль (стеження) за поточним станом та тенденціями щодо змін якості 
шкільної освіти. 

У рамках моніторингових досліджень може перевірятись: 
1. рівень навчальних досягнень учнів, до прикладу у таких контекстах: 

1.1. рівень знань з певного предмету чи групи предметів; 
1.2. зміни у рівні підготовки учнів після зміни навчальних програм; 
1.3. порівняння навчальних результатів різних регіонів, типів шкіл, дітей з різних соціальних верств 

тощо; 
2. прогрес у впровадженні змін у школі: 

2.1. впровадження сучасних педагогічних підходів; 
2.2. зміни у навчальних програмах; 
2.3. зміни у шкільній мережі; 
2.4. підвищення професійної кваліфікації вчителів тощо. 

 
Такі дослідження можуть здійснюватись на національному, регіональному рівні чи рівні окремої школи.  
Вочевидь, дослідження результатів навчальних досягнень учнів має здійснюватись з використанням 

технологій ЗНО, на основі вибірки, сформованої відповідно до завдань дослідження.  
Такі моніторингові дослідження результатів навчальних досягнень учнів мають поєднуватись з 

дослідженням розвитку системи шкільної освіти загалом. Необхідно відпрацювати збір освітньої статистики, 
не лише щодо навчальних результатів, але й щодо шкільної мережі, обсягів фінансування,  соціального стану 
дітей у різних школах, рівня підготовки вчителів тощо. Аналіз таких даних в сумі сприятиме кращому 
розумінню рівня освіти в школі, причин та факторів, котрі впливають на успішність учнів. Лише за такого 
комплексного підходу дані про результати навчальних досягнень можна ефективно використовувати при 
прийнятті управлінських рішень. 

Конкретний дизайн моніторингових досліджень залежатиме від визначених цілей моніторингу, які у свою 
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чергу залежатимуть від визначених пріоритетних цілей реформування системи шкільної освіти загалом.  
Організація моніторингових досліджень 
Наразі не вбачається за можливе проведення незалежного оцінювання у рамках таких моніторингових 

досліджень безпосередньо шкільними вчителями у своїх школах. Більшість вчителів вважають за норму 
допомогу окремим учням під час подібних контрольних робіт. Така допомога може надаватись у різних 
формах: рекомендація найслабшим учням не приходити до школи у день проведення контрольної роботи; 
підказуванням учням; толерування використання підручників та інших “допоміжних” матеріалів тощо. 
Незалежно від виду підтримки, варто визнати, що така проблема існує і унеможливлює передачу функції 
проведення контрольних робіт у рамках моніторингових досліджень безпосередньо школам. Дослідження має 
надати максимально об’єктивну інформацію про рівень навчальних досягнень учнів і тому має проводитись 
незалежно від школи та з забезпеченням об’єктивного оцінювання. Звісно, не йдеться про настільки високий 
рівень захисту, який забезпечується під час проведення ЗНО, проте важливо вжити достатніх заходів, котрі 
сприятимуть отриманню об’єктивної інформації. Такі дослідження можуть проводитись як Українським та 
регіональними центрами оцінювання якості освіти, так і регіональними представництвами Шкільної інспекції, 
створення якої передбачається проектом закону “Про освіту”. 

У середньостроковій перспективі можна розглядати передачу функції проведення контрольних робіт у 
рамках моніторингових досліджень школам, але цьому має передувати широка роз’яснювальна робота, у 
першу чергу серед вчителів та управлінців. Також важливо гарантувати, що результати моніторингу не 
носитимуть репресивного характеру, а натомість будуть у першу чергу джерелом інформації для прийняття 
управлінських рішень, до прикладу, щодо виділення додаткових ресурсів задля підвищення якості освіти у 
конкретній школі. 

Необхідно створити умови для постійного підвищення кваліфікації осіб, які займатимуться розробкою та 
впровадженням моніторингового дослідження, у тому числі - вивчення міжнародного досвіду. 

Задля виконання поставлених задач критично необхідно забезпечити прозорість у прийнятті рішень 
щодо проведення тих чи інших досліджень, та доступність даних з результатами досліджень для 
громадськості (з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних). 

Результати моніторингових досліджень повинні служити основою для прийняття обгрунтованих та 
виважених рішень щодо корекції освітньої політики. При цьому, критично важливо використовувати дані 
коректно (див. Ціль 2.5). 

 
2.5. Участь у міжнародних порівняльних дослідженнях з якості середньої освіти  
 
Міжнародні порівняльні дослідження навчальних результатів школярів набули особливої популярності 

та політичної значущості з початку 2000-х років. Результати PISA та TIMSS стають предметом прискіпливого 
аналізу з боку управлінців, освітян, батьків школярів. Ці дослідження дають можливість оцінити систему освіти 
країни з точки зору результатів навчання школярів. Безперечно, результати жодного дослідження не можна 
абсолютизувати, вони мають свої методологічні обмеження і не претендують на абсолютно достовірне 
визначення рівня освіти в кожній окремо взятій країні. Попри такі обмеження, вони дають можливість 
сформулювати порівняльну перспективу, оцінити систему освіти окремої країни. Це видається особливо 
важливим для України, зважаючи на низький рівень розвитку суспільствознавчих дисциплін загалом, та 
освітніх досліджень зокрема. 

Одним з основних результатів міжнародних порівняльних досліджень стало чітке визначення рішень у 
сфері освітньої політики, котрі сприяють підвищенню якості освіти. Порівнюючи результати учнів різних країн, 
міжнародні організації, які проводять такі дослідження, порівнюють також системи освіти та виявляють, які 
фактори і яким чином впливають на навчальні результати школярів. 

Україна двічі брала участь в міжнародному дослідженні TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) у 2007 та 2011 році. Результати досліджень були невтішними, особливо зважаючи на те, що 
Україна мала потужний рівень підготовки в математики та природничих наук. Результати 2007 року стали 
підставою для корекції навчальних програм з математики та природничих дисциплін, проте результати 2001 
року фактично не стали основою для прийняття будь-яких управлінських рішень. 

Задля уникнення повторення подібної ситуації, участь України в міжнародних порівняльних 
дослідженнях має бути детально підготовлена. Необхідно приділити увагу роз’ясненню специфіки конкретного 
дослідження для ключових груп: освітян, управлінців, журналістів, батьків школярів. Тільки за умови чіткого 
розуміння учасниками специфіки кожного конкретного дослідження, проговорювання його у фахових колах, 
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вивчення досвіду минулих років та інших країн, - можливо зробити коректні та корисні висновки, отримавши 
результати участі українських школярів в таких дослідженнях. 

 
2.6. Коректне застосування результатів ЗНО та моніторингових тестувань (у тому числі - 

міжнародних) для оцінки якості освіти та прийняття рішень щодо освітньої політики 
 
Задля того, щоб різні форми контролю навчальних результатів учнів були не самоціллю, а радше 

інструментом освітньої політики та сприяли підвищенню якості освіти дітей, важливо максимально 
підвищувати рівень дискусії про освітню політику, плани щодо реформування та досвід інших країн.  

Окрім того, важливо поєднувати інформацію про результати навчальних досягнень учнів з іншими 
даними, для того, щоб у сукупності отримувати поінформоване розуміння успішних та невдалих рішень. 

Задля цього варто особливу увагу приділити отриманню додаткової інформації про школи та учнів, у 
першу чергу інформації про соціально-економічне становище сімей учнів, район знаходження школи тощо. Це  
важливо для того, щоб мати повну інформацію про доступність якісної освіти для дітей з різних верств 
населення. Саме таким принципом користуються під час проведення міжнародних порівняльних досліджень 
та в освітніх політиках окремих країн.  

Безперечно, така інформація має збиратись з дотриманням законодавства про доступ до публічної 
інформації, тобто у знеособленому вигляді, проте з можливістю співставлення навчальних результатів та 
інформації про соціально-економічний стан сімей учнів та шкіл. Більшість країн визнають, що гарантування 
рівного доступу до якісної освіти є однією з ключових задач освітніх реформ. У переважній більшості 
розвинених країн розроблені заходи додаткової підтримки для дітей з малозабезпечених та/чи проблемних 
родин, саме задля забезпечення для них доступу до якісної освіти. В Україні такі заходи майже не 
застосовуються. При цьому очевидно, що протягом останніх десятиліть якість освіти дітей дедалі більше 
залежить від спроможності батьків забезпечити доступ до кращої школи, репетиторів, додаткових занять 
тощо. Збір якісної інформації про можливості отримання якісної освіти дітьми з різних суспільних верств є 
однією з передумов для запровадження та застосування ефективної політики у цьому напрямку. 

При аналізі даних про результати навчальних досягнень важливо пам’ятати та роз’яснювати 
суспільству важливість інших факторів, які впливають на навчальну успішність окрім школи. Так, якщо у 
суспільстві не сформоване чи деформоване ставлення до цінності освіти загалом, то марно очікувати 
великого зацікавлення дітей у навчанні та саморозвитку.  
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БЛОК 3. ЗНО у вищій освіті 
 
Питання можливості застосування елементів ЗНО у рамках вищої освіти  складне. З одного боку, через 

низький рівень довіри до вищих навчальних закладів існує потужний суспільний запит на розширення сфери 
ЗНО на вищу освіту. З іншого боку, це входить у суперечність з принципами автономії, котрі закладені в 
основу реформи вищої освіти, започаткованої у 2014 році. Уніфікація іспитів беззаперечно призводитиме до 
уніфікації навчальних програм, у той час як ідеологія реформи полягає якраз у протилежному.  

Є й інші застороги щодо використання ЗНО у вищій освіті. Так, окремі експерти зауважують, що ЗНО 
може працювати як ефективний спосіб оцінювання знань лише за умови оцінювання великої кількості людей, 
а тому не може бути використано для оцінювання абітурієнтів при вступі до магістратури чи докторантури, де 
потоки є порівняно невеликими. 

Дещо відмінною є ситуація для професійної освіти, там допускається незалежне оцінювання на запит 
роботодавців. 

Можна виокремити такі головні цілі застосування незалежних оцінювань у вищій та професійній освіті: 
- незалежна перевірка рівня знань випускників (студентів) для певних спеціальностей; 

- застосування незалежних іспитів у внутрішніх системах забезпечення якості ВНЗ 
 
3.1. Незалежна перевірка рівня знань випускників (студентів) для певних спеціальностей 
Законом про вищу освіту передбачена можливість запровадження єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту для певних спеціальностей.  
Виходячи з принципу університетської автономії такі іспити не можливо і не потрібно запроваджувати 

для більшості спеціальностей. Проте є окремі спеціальності, у першу чергу ті, на яких готують фахівців для 
регульованих професій. У першу чергу йдеться про такі спеціальності як медицина, педагогіка, право, 
правоохоронна діяльність, тобто ті професії, у межах яких рівень підготовки фахівців є суспільно значущим та 
безпосередньо впливає на життя інших людей та суспільство в цілому. 

 
Законодавче визначення 
На першому етапі необхідно законодавчо визначити перелік спеціальностей, для яких незалежний іспит 

буде обов’язковим. Таке визначення може відбуватись на рівні законів або ж на рівні постанов Кабінету 
міністрів. Перелік може корегуватись залежно від суспільної потреби та рівня готовності до запуску таких 
іспитів у межах тих чи інших спеціальностей.  

Запровадження такого іспиту повинно логічно вписуватись у ширшу реформу певної сфери. Так, 
запровадження незалежного оцінювання для випускників за спеціальністю “Право” запроваджується у рамках 
впровадження ширшої реформи правничої професії та діяльності у сферах права загалом. Це гарантуватиме, 
що запровадження такого іспиту не стане просто формальністю, а буде інтегроване у ширший контекст 
реформування, що забезпечить більшу актуальність іспиту, дозволить залучити ширшу професійну спільноту 
до формулювання вимог щодо іспиту тощо. 

Також важливою є постійна комунікація з освітянською, професійною спільнотами задля роз’яснення 
мети іспиту.  

 
Організаційна структура  
Можливі два шляхи організації незалежних іспитів випускників програм ВНЗ: 
1. іспит повністю організовує УЦОЯО, а до складання бази тестових завдань залучаються фахівці зі 

спеціальності (викладачі ВНЗ, представники професійних асоціацій, роботодавців тощо); 
2. для організації іспитів утворюється нова, незалежна структура, паралельно до УЦОЯО (детальніше 

див. Ціль 5) 
 
Підготовка до запуску іспиту 
Першим кроком з підготовки до іспиту має бути створення програми іспиту, яка повинна чітко 

зафіксувати, які саме знання та вміння мають продемонструвати випускники за конкретною спеціальністю. 
Перед формуванням програми іспиту має бути сформований стандарт підготовки за даною спеціальністю, в 
якому буде ширше окреслено вимоги щодо програми підготовки та очікуваних результатів навчання. 

Важливо, щоб до розробки програм залучались не лише викладачі ВНЗ, але також представники 
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професійних асоціацій, органів управління у певній сфері, дослідники, експерти. 
Через визначення знань та вмінь, які має продемонструвати випускник, програма іспиту істотно впливає 

не лише на зміст іспиту, але й на його формат: якщо у програмі зафіксовано, що випускник повинен 
продемонструвати уміння застосовувати певну технологію чи здійснювати певну маніпуляцію (що особливо 
актуально для студентів-медиків), то це не можливо перевірити лише шляхом письмового іспиту. Для цього 
необхідно додати окрему частину іспиту, в рамках якої буде здійснюватись перевірка практичних навичок. 
Якщо у програмі вказується, що випускник повинен вміти аналізувати та аргументувати - то іспит повинен 
передбачати відкриті питання. 

На основі програми має бути сформовано базу запитань відповідно до правил та процедур для 
формування тестових завдань, визначених для підготовки ЗНО. Запитання іспиту мають формуватись 
людьми, котрі пройшли відповідне навчання з підготовки тестових завдань. Самі тестові питання мають 
пройти процедуру апробації перш ніж бути включеними до іспитових завдань. 

Окрему увагу варто приділити підготовці осіб, котрі будуть здійснювати перевірку іспитових робіт - 
відповідей на відкриті питання та оцінку практичних навичок. Важливо забезпечити єдині підходи до 
оцінювання, щоб мінімізувати суб’єктивний чинник в оцінюванні.  

 
Пілотування та повноцінний запуск іспиту 
Пілотування такого іспиту є обов’язковим перед повноцінним запуском. Період пілотування також 

важливий, щоб дати можливість вищим навчальним закладам адаптуватись до цих іспитів та частково 
скоригувати навчальні програми. 

Результати пілотування мають бути обговорені фаховою та широкою спільнотою. Тільки на основі 
аналізу досвіду пілотування можна запроваджувати повноцінне незалежне оцінювання після завершення 
певної програми вищої освіти. 

 
Аналіз, інтерпретація та поширення інформації про результати іспитів 
Аналіз результатів іспитів має бути предметом фахового аналізу для визначення того: 

- чи відповідає складність тесту поставленим задачам;  
- чи є якісь блоки тесту, котрі виявляються заскладними для більшості учасників (це є ознакою того, 

що цим питанням не приділяється достатньо уваги у процесі навчання); 
- наскільки відрізняються результати випускників різних ВНЗ тощо. 
Такий аналіз має бути основою для подальшої роботи: коригування навчальних планів ВНЗ; підвищення 

кваліфікації викладачів; посилення механізмів внутрішнього забезпечення якості тощо. 
 
3.2. Застосування незалежних іспитів у системах забезпечення якості ВНЗ 
 
Відповідно до концепції реформування вищої освіти в Україні, котре розпочалась у 2014 році, замість 

системи зовнішнього контролю через ліцензування та акредитацію в Україні має бути створена комплексна 
система забезпечення якості, в якій головну роль відіграватимуть внутрішні системи забезпечення якості, а 
ідея контролю буде замінено на допомогу у підвищенні якості освіти. 

Це не знімає з числа повноважень зовнішніх контролюючих органів права використовувати санкції по 
відношенню до тих ВНЗ, котрі не забезпечують достатнього рівня підготовки. Більше того, такий контроль 
повинен стати більш вимогливим та об’єктивним, адже первинним завданням реформи є підвищення якості 
освіти, яку здобувають студенти. Проте такі зовнішні санкції повинні вступати в дію лише у випадках сильних 
порушень та доведеної неспроможності ВНЗ виправити існуючі недоліки. 

 
Використання результатів незалежних іспитів у внутрішніх системах забезпечення якості 
Результати обов’язкових іспитів можуть дати корисну та важливу інформацію для вищого навчального 

закладу: 

- які курси та викладачі дають високу підготовку (якщо студенти стабільно показують високі 
результати, котрі пов’язані з результатами вивчення певних дисциплін); 

- рівень викладання яких курсів є низьким та недостатнім; 
- яких навичок не вистачає випускникам програми тощо. 
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Така інформація буде корисною для коригування програми підготовки, прийняття рішення про 
підвищення кваліфікації певних викладачів чи пошук нових викладачів. В умовах переходу від зовнішнього 
контролю у системі вищої освіти до комплексних систем забезпечення якості, головними в яких мають бути 
саме внутрішні системи забезпечення якості, - така інформація дає унікальну базу для підвищення рівня 
підготовки за певними програмами. 

Окрім прямої допомоги з оцінкою рівня підготовки за конкретною спеціальністю, іспит може дати 
корисну інформацію про загально університетські сильні та слабкі сторони та допомогти у чіткішому 
формулюванні стратегії забезпечення якості освіти. Так, несприятлива до відкритої дискусії атмосфера у ВНЗ 
може бути причиною, чому студенти певної спеціальності погано складають іспити, в яких необхідно 
продемонструвати вміння аргументувати та відстоювати свою позицію, проявляти творчу ініціативу тощо. 

 
Фахова дискусія щодо використання незалежних іспитів у процесах оцінки якості освіти 
Сьогодні у процесі зовнішньої акредитації спеціальностей у ВНЗ використовується перевірка рівня 

знань студентів на основі завдань, розроблених вищим навчальним закладом. Така практика не відповідає 
сучасним підходам до забезпечення якості освіти, котрі головним чином базуються на ідеї наявності процедур 
та внутрішніх засобів оцінювання якості освіти, а не на зовнішньому оцінюванні результатів навчання. 

Водночас, для забезпечення якості освіти за спеціальностями, для яких передбачене складання 
обов’язкових іспитів для випуску (переважно це стосується регульованих професій), такі результати в 
узагальненому вигляді можуть бути одним з елементів аналізу у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості освіти та при зовнішньому оцінюванні. Так, якщо випускники певного ВНЗ складають незалежний іспит 
суттєво гірше - це має бути підставою для перегляду програми підготовки, а у разі неможливості виправити 
результати - має бути підставою для позбавлення права підготовки фахівців за цією спеціальністю. 

Водночас, необхідно використовувати результати іспитів уважно, зважати на інші фактори, які можуть 
бути перешкодою до якісної підготовки, як-то відсутність необхідного обладнання, низький рівень вступників 
тощо. 

Проте після врахування цих факторів та за умови неможливості підвищити рівень підготовки, 
однозначно має прийматись рішення щодо позбаввлення ліцензії за даною спеціальністю. 
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Блок 4. Оцінювання загальних компетентностей 
 

Можна виокремити щонайменш два іспити, котрі перевіряють знання та навички для різних рівнів освіти 
та за її межами: 

- іспит з загальних (навчальних) компетенцій; 

- іспит з іноземної (англійської) мови. 
 
Такі іспити можуть застосовуватись як обов’язкові для певних рівнів освіти, можуть бути замінником до 

інших іспитів (використання замість ЗНО для вступу осіб, котрі давно закінчили школу), або ж доповнювати 
інші механізми відбору. 

Організаційно такий іспит може забезпечуватись або УЦОЯО, або іншими фаховими організаціями з 
проведення незалежних оцінювань.  

 
4.1. Використання тестів на загальні навчальні компетентності для різних рівнів освіти та інших 

потреб  
Тест з загальних (навчальних) компетенцій перевіряє не стільки знання з певної дисциплін чи 

спеціальності, а радше оцінює вміння мислити, оперувати базовими мовними та цифровими поняттями, 
аналізувати та аргументувати. Подібні іспити мають широке застосування у світі, особливо у професійній 
сфері. Так, більшість західних країн використовують подібні іспити для проведення конкурсів на посади в 
органах державної влади. 

Почасти подібні іспити використовуються також як вступні до вищих навчальних закладів. Як 
обговорювалось вище, ідея запровадження обов’язкових випускних іспитів за спеціальністю може бути 
застосована лише в обмеженому вигляді для окремих спеціальностей, у випадку ж розширення до всіх 
спеціальностей це порушуватиме принцип академічної автономії ВНЗ. Водночас для відбору на подальші рівні 
освіти (магістратура, аспірантура) може застосовуватись незалежний іспит, котрий перевірятиме не рівень 
підготовки за певною спеціальністю, а загальний рівень компетенцій особи для визначення потенціалу для 
продовження освіти на вищих рівнях. Такі іспити не порушують принцип автономії ВНЗ, проте можуть суттєво 
підвищити рівень прозорості та об’єктивності вступної кампанії, сприятимуть рівню довіри до відбору на 
подальші рівні освіти. Безперечно, ці іспити не можуть і не повинні бути єдиними критеріями оцінки 
абітурієнтів, проте все ж гарантуватимуть вищий рівень відбору. 

У рамках УЦОЯО тривалий час ведеться робота з розробки тесту загальних навчальних компетенцій. У 
2016 році ТЗНК було пілотовано під час проведення вступних іспитів до магістратури за спеціальністю 
“Право”. На загал іспит отримав стримано позитивну оцінку, що є позитивним сигналом, особливо зважаючи 
на незвичність такого іспиту для української системи освіти. 

За умови належної підтримки роботи у цьому напрямку УЦОЯО може підготуватись до проведення 
таких іспитів у ширшому масштабі та надалі з деякими модифікаціями проводити його на запит навчальних 
закладів, професійних асоціацій, органів влади тощо. 

 
Незалежний іспит з загальних компетентностей 
Окремо розглянемо можливість використання такого іспиту при вступі до програм магістратури та/або 

аспірантури. 
Використання таких іспитів у світовій практиці не є надто поширеним, проте і не є винятковим. 
Так, у Сполучених Штатах більшість університетів при відборі на програми після бакалаврського рівня 

(магістратура, докторантура) використовують тест GRE (Graduate Record Examinations). Цей тест проводиться 
з 1949 року компанією Educational Testing Services (ETS), яка також проводить тест з англійської мови TOEFL. 
GRE складається з трьох секцій: словесне (вербальне) мислення, математичне мислення, аналітичне письмо. 
Сайт ETS так роз’яснює, що саме перевіряє кожна з секцій: 

- секція зі словесного (вербального) мислення вимірює здатність: 
- аналізувати та робити висновки з мовлення (дискурсу); обгрунтовувати на основі неповних даних; 

визначати припущення та/або перспективи автора; розуміти різні рівні значень, такі як пряме, метафоричне 
чи авторське; 

- обирати важливі пункти; відрізняти важливі пункти від неважливих; підсумовувати тексти; розуміти 
структуру тексту; 
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- розуміти значення слів, речень та текстів загалом; розуміти зв’язки між словами та між поняттями; 
- секція з математичного мислення вимірює здатність: 

- розуміти, інтерпретувати та аналізувати кількісну інформацію; 
- вирішувати задачі, використовуючи математичні моделі; 

- застосовувати базові навички та найпростіші поняття з арифметики, алгебри, геометрії та аналізу 
даних;  

- секція з аналітичного письма: 
- висловлювати просто та ефективно складні ідеї; 
- обгрунтовувати ідеї доречними поясненнями та прикладами; 
- вивчати твердження та докази, які їх супроводжують; 

- підтримувати сфокусовану, цілісну дискусію; 
- використовувати елементи стандартної письмової англійської мови. 

Задля запровадження ТЗНК як одного з вступних іспитів до магістратури, аспірантури у першу чергу 
необхідно: 

- унормувати це питання законодавчо: дозволити ВНЗ при вступі до магістратури використовувати 
результати іспитів, котрі проводяться незалежною організацією; 

- провести просвітницьку роботу серед управлінців різного рівня, представників ВНЗ, студентів тощо; 
необхідно пояснити переваги такої моделі відбору, довівши у тому числі, що такий іспит сприятиме відбору 
найбільш здібних студентів на програми подальшої підготовки. 

 
На перших етапах долучення до такого іспиту повинно бути добровільним для ВНЗ. Пізніше, за умови 

постійного підвищення якості тесту можливо буде запроваджувати використання такого тесту як обов’язкової 
умови доступу до певних програм підготовки. 

 
4.2. Розробка багаторівневого іспиту з англійської мови 
 
В умовах глобалізації англійська мова стає ligua franca сучасного світу. Більшість наукової літератури 

видається саме англійською мовою. Знання англійської мови суттєво розширює канали отримання інформації, 
відкриває безліч можливостей для навчання та професійного розвитку. Саме тому 2016 рік було визначено як 
Рік англійської мови в Україні. 

Задля підвищення рівня знання англійської мови в Україні необхідно вжити дуже багато кроків, 
починаючи зі зміни програм школи та університетів, закінчуючи розширенням вимог щодо рівня знання 
англійської мови для кар’єрного зростання. 

У контексті розвитку незалежних оцінювань особливу увагу варто приділити питанню незалежної оцінки 
рівня знання англійської мови. При чому така перевірка має фахово здійснюватись після завершення школи, 
університету та при вступі до аспірантури, при зайнятті посад в університеті. 

Наразі в Україні є три види оцінювань, котрі по-різному визнаються у національній  системі освіти: 

- оцінювання на рівні окремих закладів освіти (школи, університету); головною заувагою до такого 
оцінювання є необ’єктивність та відсутність уніфікованих вимог до учасників таких іпитів; 

- ЗНО з англійської мови: має обмежений спектр дії (стосується лиш осіб, котрі вступають до ВНЗ 
після 11 класу), має суттєві зауваження щодо якості тесту, проте забезпечує дотримання єдиних вимог до 
всіх; 

- міжнародні сертифікати (TOEFL, IELTS, Cambridge тощо): забезпечують належну якість перевірки, 
проте не можуть бути широко застосовані через високу вартість складання такого тесту. 

 
Задля підвищення рівня вимогливості щодо знання англійської мови варто розробити національну 

систему оцінювання, котра відповідатиме таким вимогам: 

- перевірятиме усі чотири види знань та навичок - письмо, читання, аудіювання, говоріння; 
- гарантуватиме незалежність та об’єктивність оцінювання; 

- відповідатиме Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти, тобто можливо буде визначити 
рівень учасника іспиту відповідно до рівнів, визначених у Рекомендаціях. 
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Якісно підготовлений іспит може використовуватись на різних рівнях освіти: 

- після завершення основної школи; 
- після завершення повної середньої освіти (для вступу на бакалаврські програми вищої освіти); 

- після завершення бакалаврської програми (для вступу на магістерські програми); 
- після завершення магістерської програми (для допуску до аспірантури); 
- для підтвердження знання англійської мови для професійних цілей (наприклад, при проведенні 

конкурсів на посади у державних органах); 

- на замовлення від приватних компаній, котрі потребують підтвердження рівня знання англійської 
мови для своїх співробітників. 

 
Проведення такого іспиту з англійської мови може бути організовано кількома шляхами: 

- іспит повністю готується та проводиться УЦОЯО, для цього потрібно суттєво посилити УЦОЯО, 
виділивши окремий підрозділ для роботи над іспитом з англійської мови; 

- іспит розробляється окремою організацією, котра також може виконувати інші завдання з підвищення 
рівня знання та викладання англійської мови; безпосереднє адміністрування іспиту може здійснюватись 
або цією організацією, або УЦОЯО, або іншою фаховою організацією з проведення незалежних оцінювань. 

 
Проведення такого іспиту для осіб, для яких проходження такого іспиту є обов’язковим має 

фінансуватись з державного бюджету. Організація, котра проводитиме іспит, зможе також здійснювати платне 
оцінювання рівня знання англійської мови на замовлення інших установ та організацій різних форм власності.  
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БЛОК 5. Освітні оцінювання для підтвердження професійних кваліфікацій 
 

Використання незалежних оцінювань для отримання доступу до певних професій та/або посад вже 
використовувалось в Україні. Так, тією чи іншою мірою незалежне оцінювання здійснюється для частини 
регульованих професій (правничі професії, пілоти тощо). 

У рамках реформування різних сфер життя суспільства після 2014 року окремі елементи незалежного 
оцінювання застосовувалися при відборі кандидатів на посади в Національній поліції та Національному 
антикорупційному бюро. Ці іспити на перевірку здібностей переважно розроблялись та впроваджувались 
іноземними фахівцями, без залучення українських експертів. 

Новим законодавством про державну службу також передбачається тестування для кандидатів на 
зайняття посад державних службовців. Водночас, аналіз запровадженого тестування є невтішним та свідчить 
радше про повне профанування ідеї належної оцінки кандидатів. Тобто, не усі з цих тестів викликають довіру 
суспільства та позитивні оцінки фахівців. 

Законопроектом “Про освіту” також передбачається можливість підтвердження професійних 
кваліфікацій шляхом складання зовнішнього незалежного оцінювання (ст. 32).  

Отже, у рамках цього боку можна виділити такі цілі: 

- запровадження незалежних кваліфікаційних іспитів - для регульованих професій;  
- розвиток незалежних іспитів для доступу до посад у державних органах;  
- застосування незалежних іспитів для підтвердження професійних кваліфікацій - на рівні професійних 

асоціацій, роботодавців. 
 
Можна виокремити кілька видів підтвердження професійних кваліфікацій: 
1. обов’язкові: 
1.1. для доступу до професії (переважно стосується регульованих професій; обов’язковість 

підтвердження кваліфікації переважно визначається державою); 
1.2. для доступу до посади у державних органах;  
2. необов’язкові: 
2.1. внутрішньо організаційні (підтверджують успішне проходження внутрішньо організаційних курсів, 

тренінгів тощо); 
2.2. на підтвердження знань та умінь по роботі з певним продуктом (особливо поширене в ІТ-сфері - 

підтверджує вміння працювати з певною технологією); 
2.3. на підтвердження певного рівня кваліфікації у рамках професії або спеціалізації (таке 

підтвердження може вимагатись окремим компаніями для отримання роботи або просування на вищі 
посади). 

 
 
5.1. Запровадження незалежних кваліфікаційних іспитів - для регульованих професій 
 
У рамках досягнення цілі 3.1 описано процедуру запровадження незалежних іспитів для випускників 

програм вищої освіти, у рамках яких готують до зайнятості у рамках регульованих професій. Запровадження 
такого іспиту є необхідним та важливим для суспільства.  

Разом з тим, для більшості з цих професій є додаткові вимоги щодо проходження додаткових іспитів 
для: 

- отримання права працювати за певною професією (коли університетський диплом сам по собі не є 
достатнім для роботи за певною професією);  

- на підтвердження підвищення кваліфікацій протягом професійного життя (так, обов’язкові вимоги 
щодо регулярного проходження підвищення кваліфікації є обов’язковими для вчителів, медиків, 
представників правничих професій) . 

Спефиціка способу підтвердження кваліфікації є різною для різних професій і не може бути уніфікована, 
водночас різні види підтвердження професійних кваліфікацій дорослих мають однаковою мірою базуватись на 
спільних підходах, якими мають бути: 

- незалежність; 
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- об’єктивність та неупередженість оцінювання; 
- зрозумілі та чіткі вимоги, яким має відповідати кандидат; 
- чітко визначені процедури складання іспитів; 
- фаховий підхід до формування іспитових завдань. 
 
Незалежно від того, хто саме проводить іспит, чи він стосується підтвердження обов’язкового 

підвищення кваліфікації, чи допуску до певної професії - загальні принципи формування та проведення таких 
іспитів мають бути дотримані. 

 
Визначення організаційної структури для проведення іспитів 
 
Залежно від специфіки організації у рамках певної професії, незалежне оцінювання може 

здійснюватись: 
- вищим навчальним закладом; 

- закладом післядипломної освіти; 
- спеціально уповноваженими органами; 
- саморегульованою організацією чи уповноваженою нею структурою. 
 
Наразі частина необхідних іспитів проводиться формально, без дотримання принципів підготовки 

фахових іспитів. Особливо проблемним є недотримання принципів проведення іспитів під час оцінки 
підвищення кваліфікації у рамках професії. 

Можливі шляхи вирішення цієї проблеми такі: 

- підвищення рівня кваліфікації осіб, залучених у підготовку таких іспитів; 
- законодавче регулювання вимог щодо коректного проведення іспитів; 

- делегування функцій безпосереднього адміністрування іспитів фаховим тестовим організаціям 
(УЦОЯО чи іншим державним або приватним). 

 
Підготовка програм іспитів 
На відміну від процедури затвердження програм іспитів, які проходять у рамках вищої освіти, програма 

іспитів на доступ до професії має важливу особливість: їй має передувати якісно проведений аналіз практик, 
властивих професії у конкретній країні. Необхідно чітко визначити, якими саме компетенціями та знаннями 
необхідно володіти для того, щоб ефективно працювати у рамках професії. Аналіз практики проводиться 
шляхом опитувань, фокус-груп, глибинних інтерв’ю з представниками професії, фахових асоціацій, органів 
управління у певній сфері, університетських викладачів. 

 
Пілотування та впровадження 
При запровадженні (чи реформуванні) іспитів на допуск до професії чи на підтвердження кваліфікації 

важливо забезпечити достатній період для їх пілотування та впровадження. При цьому необхідно постійно 
здійснювати аналіз результатів, коригувати зміст завдань залежно від отриманих результатів (робити текст 
складнішим чи простішим; додавати чи прибирати окремі елементи тощо). 

 
Аналіз та використання результатів іспитів 
При запровадженні іспитів важливо приділяти увагу постійному оновленню бази завдань, адаптації їх 

відповідно до найновіших тенденцій розвитку у професії, оновлення програм іспитів відповідно до розвитку 
технологій, зміни законодавчої бази тощо. 

Аналіз складання таких іспитів повинні обговорюватись професійною спільнотою та представниками 
вищих навчальних закладів. Результати професійних іспитів повинні слугувати вказівником щодо необхідності 
коригування програм підготовки за відповідними спеціальностями. 

 
5.2. Розвиток незалежних іспитів для доступу до посад у державних органах 
 
На відміну від іспитів на допуск до професії (чи на підтвердження проходження обов’язкового 

підвищення кваліфікацій), при доборі на посади державної служби перевіряється не стільки знання та 
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компетенції, потрібні для роботи у певній професії, скільки відповідність вимогам, встановленим для певної 
посади. Тобто, у рамках однієї і тієї ж професії можуть визначатись різні рівні вимог, залежно від рівня посади, 
на яку претендує кандидат. 

Інша суттєва відмінність - підвищені корупційні ризики, оскільки ці іспити дають допуск до посад, 
частина яких передбачає широкі повноваження. 

Зараз в Україні є досвід проведення таких незалежних іспитів на допуск до посад в Національній поліції, 
Національному антикорупційному бюро, на посади державної служби. 

Досвід впровадження таких іспитів є різним. Іспити на допуск до служби в Нацполіції та НАБУ 
організовувались незалежними експертами на основі закордонних тестів. Іспити на допуск до державної 
служби складались Національним агентством з питань державної служби, з порушенням норм та вимог щодо 
складання тестів, без проходження необхідних процедур апробації тестових завдань тощо. 

Цей досвід треба детально проаналізувати та на основі виявлених помилок сформувати ефективну 
систему відбору на посади державної служби. 

Значною мірою вона має дублювати підходи до організації іспитів на допуск до професії, проте є окремі 
особливості, котрі будуть обговорені нижче. 

 
Законодавче визначення 
Необхідне чітке законодавче закріплення, які саме посади потребують складання незалежного іспиту 

при допуску до посади. Також необхідно закріпити, хто саме є відповідальним за розробку та організацію 
таких іспитів. 

Оптимальною видається така структура: орган управління формує комісію для стратегічного управління 
процесом створення та організації іспиту, при цьому окремі складові підготовки та проведення іспиту 
делегуються окремим організаціям (фахові організації з проведення іспитів, начальні заклади, дослідницькі 
установи тощо). Таким чином, комісія повинна затвердити вимоги до кандидатів на зайняття посад, на основі 
аналізу практик, проведеного незалежною організацією. Після цього окрема робоча група формує базу 
тестових питань та визначає оптимальні параметри проведення іспиту. За оптимальних умов, адміністрування 
іспиту також має бути делеговане фаховій організації, котра займається проведенням іспитів (УЦОЯО, інша 
державна чи приватна організація). 

Важливо забезпечити достатнє фінансування проведення таких іспитів. Держава повинна зафіксувати, 
що проведення іспиту - є окремою функцією, котра потребує окремо виділених ресурсів (фінансових, 
людських та часових). Без цього такий іспит більшою мірою підриватиме довіру до іспиту ніж помагатиме 
вирішити проблему об’єктивного відбору найкращих фахівців до роботи в державних органах.  

 
Програма іспиту 
Необхідно чітко визначити, якою є мета проведення такого іспиту, що саме він має перевіряти. На 

основі цього можна визначити оптимальну структуру іспиту, його складові. 
Так, однією з суттєвих проблем при проведенні іспитів для державних службовців стало початково 

надто звужене визначення завдань іспиту: було визначено, що іспит має перевіряти тільки рівень знання 
законодавства. При чому при розробці бази запитань (котра є відкритою, складається з 401 питання та 
затверджена постановою Кабміна) це формулювання було ще більше звужене - до перевірки знання норм 
кількох законів. Безперечно, перевірка рівня знання законів є важливою, проте для державних службовців 
важливо також перевіряти інші знання та навички, як-то лідерські здібності, знання з управління проектами, 
комунікативні навички тощо. Таким чином, початково звужене визначення мети іспиту призвели до некоректно 
сформованого тесту, який не перевіряє адекватно відповідність посаді. 

 
Формування тестових завдань 
При формуванні бази тестових завдань необхідно дотримуватись тих самих принципів , котрі 

застосовуються при розробці завдань ЗНО та іспитів на допуск до професії. Завдання мають формуватись 
людьми, котрі пройшли спеціальне навчання з написання тестових завдань; самі завдання мають проходити 
незалежне рецензування та апробацію та вноситись до цілісної бази завдань. 

Так, при формуванні іспитів для державних службовців розробники пішли найпростішим шляхом та 
переформулювали у питальній формі окремі норми законів. Такий підхід безперечно є непрофесійним та 
профанує саму ідею незалежного оцінювання.  
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ТЗНК для державних службовців 
При доборі на посади у державній службі доцільно використовувати іспити не лише на перевірку знань 

та навичок безпосередньо пов’язаних з посадою, але й перевіряти загальний рівень знань та навичок 
кандидатів. Тому доцільно запровадити вимогу про складання іспиту, подібного (чи ідентичного) тесту 
загальних навчальних компетенцій, який розробляється УЦОЯО. Подібні іспити застосовуються при відборі 
державних службовців у більшості розвинених країн та міжанродних організацій (так, подібний тест проходять 
особи, котрі хочуть працювати в органах ЄС). Такий іспит може проводити УЦОЯО або інша організація, котра 
володіє відповідними знаннями та досвідом у цій сфері. 

 
Інформування громадськості про результати іспитів 
Оскільки іспити на допуск до посад державної служби є під особливою увагою громадськості, важливо 

вчасно та повною мірою інформувати громадськість про іспит (його мету, завдання, програму тощо) та про 
отримані результати. Задля формування довіри до проведення іспитів, важливо довести їх об’єктивність та 
незалежність. 

 
5.3. Застосування незалежних іспитів для підтвердження професійних кваліфікацій - на рівні 

професійних асоціацій, роботодавців 
 
Формування інтересу та запиту на незалежне професійне оцінювання 
Зараз у професійних середовищах України формується розуміння необхідності оцінки рівня знань та 

компетенцій фахівців. Це питання є особливо актуальним за умов, коли рівень довіри до дипломів вищих 
навчальних закладів низький. Дедалі більше великих компаній більшою мірою орієнтуються або на власне 
внутрішнє оцінювання кандидатів на посади (або на кар’єрне просування), або ж використовують незалежні 
сертифікаційній іспити, котрі приймаються на міжнародному рівні. 

Не можна говорити, що такий інтерес та запит є масовими, вони більшою мірою стосуються 
міжнародних компаній, проте в умовах ширших суспільних трансформацій можна передбачити інтерес до 
незалежних оцінювань з боку інших компаній та індустрій. 

Важливо сформувати розуміння того, яким чином має бути організований іспит для того, щоб давати 
чітке розуміння рівня компетенцій фахівця. 

Для цього необхідно залучати УЦОЯО та інші фахові організації, які працюють у сфері освітніх 
оцінювань. Роз’яснювальна робота має вестись різними шляхами: 

- навчання (тренінги, семінари); 
- конференції; 
- заходи для презентації кращих практик тощо. 
 
У першу чергу ця робота має скеровуватись на професійні асоціації, котрі ефективно працюють або ж 

мають потенціал до підвищення якості своєї роботи. У подальшому за умови дотримання необхідних високих 
стандартів з проведення таких оцінювань, такий іспит може трансформуватись в обов’язковий для певних 
професій, якщо у цьому буде потреба, або ж бути підставою для оцінювання якості роботи певної компанії. 
Такі іспити може проводити одна асоціація у певній професії або ж декілька.  

 
Розвиток центрів незалежної сертифікації 
Незалежні оцінювання можуть проводитись або ж окремим центром, створеним безпосередньо 

асоціацією, або ж за моделлю, описаною для іспитів для зайняття посад у державній службі: комісія, створена 
при асоціації, займається затвердженням змісту вимог та вирішенням стратегічних питань організації 
оцінювання, у той час як одна чи декілька фахових організацій з проведення іспитів виконує безпосередню 
роботу. 

Також можливою є модель, коли сертифікацією для певних професій на запит асоціацій будуть 
займатись державні центри підтвердження кваліфікацій. 

Важливо при цьому, щоб усі учасники процесу (асоціації, професіонали, які працюють у певній сфері, 
представники органів управління з певної сфери тощо) розуміли, як і для чого створюється незалежний іспит, 
яких процедур має бути дотримано для створення ефективної моделі тестування тощо.  

Так само важливо, щоб професійні асоціації могли чітко комунікувати переваги застосування 
незалежного оцінювання для компаній, клієнтів, замовників послуг тощо. Тобто, необхідно довести та 
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пояснити перевагу від роботи (співпраці, замовлення чи купівлі послуг) з компаніями та/чи фахівцями, котрі 
підтвердили свій високий рівень у рамках такого незалежного оцінювання.
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БЛОК 6. Інституційний розвиток системи освітніх оцінювань 
 
Сьогодні розвиток ЗНО тісно пов’язаний з розвитком Українського центру оцінювання якості освіти. 

Розширення сфери застосування освітніх оцінювань ставить питання щодо його інституційного забезпечення. 
Чи повинен УЦОЯО залишатись єдиною установою, котра проводить незалежні освітні оцінювання? Навряд 
чи це оптимальна модель. УЦОЯО дійсно має унікальний досвід та інфраструктуру у сфері освітніх оцінювань, 
яких немає у жодних інших установах. Водночас, задля збереження ефективності функціонування УЦОЯО 
необхідно чітко визначити перелік функцій, які він спроможний виконувати та запропонувати. Водночас 
повинні створюватись паралельні інституції з освітніх оцінювань. Відповідно, можна визначити дві основні цілі  
які треба досягнути для забезпечення інституційного розвитку системи освітніх оцінювань: 

- інституційний розвиток УЦОЯО; 

- розвиток незалежних центрів оцінювань. 
 
Розглянемо ці цілі окремо. 
 
6.1. Інституційний розвиток УЦОЯО 
 
На сьогодні УЦОЯО є бюджетною установою з порівняно невеликою кількістю працівників. Попри 

розслідування щодо зловживань при складанні ЗНО, УЦОЯО вдалось зберегти репутацію фаховою 
організації. Разом з тим задля розвитку системи ЗНО в Україні УЦОЯО так само постає перед новими 
організаційними викликами. 

Питання актуалізується у зв’язку з завершенням Проекту USAID “Альянс Програми сприяння 
зовнішньому тестуванню”. USETI надавав важливу підтримку щодо організаційного розвитку УЦОЯО, 
напрацювання процедур та методик проведення ЗНО, навчання та підвищення кваліфікації працівників 
УЦОЯО. Закінчення проекту підтримки на фоні розширення вимог щодо застосування ЗНО змушує приділити 
особливу увагу організаційному розвиткові УЦОЯО. 

Наразі зовнішнє незалежне оцінювання фактично повністю здійснюється УЦОЯО. Разом з тим 
розширення сфери застосування ЗНО, особливо за межі системи освіти, ставить питання розширення кола 
організацій, які можуть проводити незалежні іспити. ЗНО, яке є обов’язковим у межах здобуття формальної 
освіти, вочевидь надалі має організовуватись УЦОЯО. На певних рівнях безпосереднє адміністрування може 
здійснюватись в іншому форматі. Так, моніторингові дослідження у середній школі можуть проводитись лише 
за методичної підтримки УЦОЯО, без безпосереднього включення в організацію процесу.  

 
Створення Наглядової та Академічної Ради УЦОЯО 
Наглядова рада 
Задля створення майданчику для обговорення стратегічних проблем розвитку ЗНО в Україні необхідно 

розглянути можливість створення Наглядової ради УЦОЯО. Наглядова рада повинна виконувати такі функції: 
- бути майданчиком для обговорення стратегічних питань розвитку розвитку ЗНО між різними 

стейкхолдерами; 
- затверджувати показники успішності діяльності, відповідно до яких здійснюватиметься оцінка роботи 

УЦОЯО; 
- здійснювати моніторинг діяльності УЦОЯО; 
- розглядати та затверджувати фінансову стратегію УЦОЯО, зокрема щодо залучення додаткових 

коштів; 
- розглядати питання управлінських ризиків (зокрема - щодо можливого конфлікту інтересів) у роботі 

УЦОЯО; 
Склад Наглядової Ради може затверджуватись Кабінетом міністрів за пропозицією УЦОЯО та 

Міністерства освіти і науки України. До складу Наглядової Ради мають входити особи з належною репутацією, 
які переймаються питаннями освіти та розвитку незалежних оцінювань в Україні, мають стратегічне бачення 
та історію успішної роботи у цій сфері. 

 
Академічна рада 
Беззаперечно, ключовим напрямком розвитку системи ЗНО в Україні має стати підвищення якості 
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тестів. На сьогодні тести прив’язані до змісту програм для середньої школи. Проте в умовах планованого 
розширення переліку функцій та видів освітніх оцінювань важливо сформувати майданчик для обговорення 
змісту тестів. До повноважень Академічної ради мають входити наступні: 

- затвердження програм іспитів; 
- затвердження програм для навчання айтем-райтерів; 
- вивчення та аналіз новітніх підходів до оцінювання рівня знань та компетенцій; 
- аналіз широких суспільних змін, які впливають на очікуваний рівень знань та компетенцій дітей та 

дорослих задля вчасного інкорпорування їх у програми оцінювання. 
До Академічної ради можуть входити українські та іноземні фахівці з питань освіти загалом, розвитку 

людського капіталу, освітніх оцінювань тощо. Склад Академічної Ради затверджується Наглядовою Радою 
УЦОЯО.  

 
Членство у Наглядовій та Академічній радах УЦОЯО не оплачується. Водночас, у разі підготовки 

окремими членами ради документів зі стратегічного розвитку УЦОЯО та/або системи оцінювань загалом, така 
робота може оплачуватись з фонду розвитку УЦОЯО. 

 
Затвердження Планів діяльності УЦОЯО на три роки 
Задля забезпечення стратегічного розвитку УЦОЯО та розуміння очікуваних змін у системі з боку 

потенційних учасників ЗНО, важливо перейти до середньострокового планування діяльності УЦОЯО. Такий 
план діяльності має відштовхуватись від пріоритетів освітньої політики держави, бути публічно обговорений 
та презентований. План діяльності повинен затверджуватись Наглядовою Радою УЦОЯО за погодженням з 
Міністерством освіти і науки України. 

 
Кадрове забезпечення системи освітніх оцінювань. Професійний розвиток працівників УЦОЯО. 
В умовах завершення проекту USETI та розширення задач, виконання яких очікується від УЦОЯО, 

питання навчання та підвищення кваліфікації його працівників набуває особливої актуальності. Для цього 
необхідним є спільно з Наглядовою та Академічною радами розробити програму навчання та підвищення 
кваліфікації працівників УЦОЯО. Безперечно, ефективне виконання такої програми буде можливим лише за 
умови наявності достатньої кількості ресурсів для її реалізації. 

 
Посилення окремих відділів у структурі УЦОЯО 
Виконання нових задач та підвищення якості виконання поточних завдань потребує розширення штату 

УЦОЯО, зокрема посилення таких відділів: 

- інформаційної роботи: важливо вчасно та якісно інформувати про проведення ЗНО, про результати 
та коректне потрактування результатів; 

- аналітики (наукових досліджень): більшість аналітичної роботи може здійснюватись Інститутом 
освітньої аналітики, проте УЦОЯО повинен мати невеликий, але фаховий відділ аналітики потрібний для 
вивчення кращих практик впровадження незалежних іспитів, міжнародних порівняльних досліджень, 
аналізу практики проведення незалежних іспитів в Україні тощо; 

- психометрії: необхідно посилити роботу над якістю тестів, що є неможливим без потужного відділу 
психометрії. 

Також варто збільшити кількість фахівців, котрі працюють над розробкою завдань для іспитів, особливу 
увагу приділивши навчанню та роботі фахівців, які готуватимуть нові види завдань для іспитів - тести на 
загальні навчальні компетентності, відкриті питання у рамках предметних іспитів тощо. 

Окрему увагу варто приділити інституціоналізації функції просвітництва для громадськості. Також варто 
розробити окремі навчальні програми для інших установ та організацій щодо проведення незалежного 
оцінювання, зокрема для професійних асоціацій, незалежних агенцій з оцінювання якості освіти, управлінців 
різних рівнів тощо. Частково проведення навчань з цього приводу може здійснюватись на комерційній основі, 
створюючи можливості для поповнення фонду розвитку УЦОЯО. 

 
Фінансування діяльності УЦОЯО 
Зважаючи на особливу значущість роботи ЗНО для суспільства, Державний бюджет повинен 

залишатись основним джерелом надходжень до УЦОЯО. Бюджетне фінансування повинно забезпечувати 
високий рівень зарплат для працівників, видатки на їх професійний розвиток та удосконалення матеріально-
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технічної бази Центру. 
Часткове збільшення фінансування може здійснюватись за рахунок надання таких послуг: 

- можливе запровадження плати за складання ЗНО понад гарантований державою мінімум; 
- навчання для інших установ та організацій щодо проведення незалежних іспитів; 

- адміністрування вступних та випускних іспитів для вступу в магістратуру, аспірантуру; 
- адміністрування кваліфікаційних іспитів та інших джерел. 
Додаткові надходження повинні використовуватись у першу чергу на розвиток УЦОЯО - формування 

стратегічного бачення розвитку, видання літератури, вивчення міжнародного досвіду тощо. 
Також важливо виділяти окремий ресурс на проведення соціологічних досліджень. Одним з стратегічно 

важливих рішень, прийнятих при впровадженні ЗНО, став постійний моніторинг громадської думки щодо рівня 
підтримки ЗНО та інших питань, пов’язаних з впровадженням ЗНО. Поступове зростання рівня підтримки ЗНО, 
зафіксоване у незалежних соціологічних опитуваннях, неодноразово ставало засобом потужної підтримки у 
часи політичної турбулентності та непевності. Традиційно, соціологічні дослідження фінансувались 
міжнародними донорами. Водночас, у довготерміновій перспективі УЦОЯО повинен мати власні ресурси для 
того, щоб замовляти дослідження щодо суспільних настроїв щодо ЗНО та дотичних питань.  

 
Розвиток програмного забезпечення та інформаційна безпека 
Технологічне забезпечення УЦОЯО є критично важливим задля гарантування якісного результату 

оцінювання, якому довірятиме фахова та широка громадськість. Після початку розслідування щодо можливих 
порушень у роботі УЦОЯО, керівництвом Центру було забезпечено оновлення програмного забезпечення. Ця 
робота повинна постійно продовжуватись, адже у сучасному світі нові технології розвиваються надшвидкими 
темпами, а отже для того, щоб убезпечитись від можливих втручань у роботу систем УЦОЯО, програмне 
забезпечення Центру та системи безпеки повинні іти в ногу з найновішими технологічними рішеннями. В 
іншому випадку, створюватимуться можливості для порушення цілісності систем. Це у свою чергу 
підриватиме довіру до результатів ЗНО. 

 
6.2. Розвиток незалежних центрів оцінювань 
 
УЦОЯО самостійно не може та й не повинен виконувати увесь необхідний суспільству обсяг робіт щодо 

освітніх оцінювань. Монополізація функцій в єдиному Центрі уповільнюватиме процеси розвитку системи 
освітніх оцінювань. Окрім того, це уніфікуватиме підходи щодо оцінювань, обмежуючи розвиток інших підходів 
та технологій. Також у разі монополізації функції з проведення освітніх оцінювань збільшуватиметься тиск на 
Центр задля коригування результатів на користь окремих осіб та/або організацій, а керівництво Центру 
постійно піддаватиметься тиску з різних сторін. 

Тому важливо забезпечити створення системи, в якій водночас були б гарантовані високі стандарти з 
проведення освітніх оцінювань, з іншого боку - існувала можливість для розвитку різних підходів та в якій була 
зведена до нуля можливість зовнішнього впливу на результати, особливо щодо тестів високих ставок (іспитів, 
від результатів яких значною мірою залежить доля окремої людини та/чи організації). 

 
Просвітництво щодо застосування освітніх оцінювань 
На відміну від деяких країн, в Україні відсутня сильна традиція незалежних оцінювань в освітніх чи 

професійних колах. ЗНО користується широкою підтримкою у суспільстві, проте це не перекладається 
автоматично у застосування незалежної оцінки рівня знань та компетенцій в освіті та професійному житті. Це 
додатково ускладнюється поширенням корупції та непотизму при прийнятті на роботу та навчання.  

Разом з тим, після Революції Гідності посилився та чіткіше оформився суспільний запит на докорінні 
зміни у житті суспільства. Це сприяє поширенню уявлень про необхідність об’єктивного та незалежного 
оцінювання людей у процесі навчання, під час прийому на роботу та кар’єрного просування. 

Цьому питанню почали приділяти особливу увагу у світлі створення нової поліції, до лав якої набирали 
у тому числі - на підставі результатів незалежних іспитів. При реформуванні державної служби так само 
постало питання про незалежний та об’єктивний відбір кандидатів. На жаль, незалежне тестування державних 
службовців більшою мірою створює недовіру та скепсис щодо подібних іспитів загалом, проте є сподівання що 
в умовах пильного громадського та політичного контролю систему незалежних іспитів для державних 
службовців так само буде докорінно змінено. 

Так само вартує уваги розвиток освітніх оцінювань, які проводяться окремими професійними 



31 

 

асоціаціями. Так, в Україні давно існує можливість отримання міжнародних сертифікатів на підтвердження 
професійного розвитку в певних професіях. 

Необхідно створити умови для поширення інформаії про кращі українські та міжнародні практики з 
незалежних освітніх оцінювань.  

Таке просвітництво може здійснюватись різними шляхами: 
- навчання для управлінців, представників професійних асоціацій, журналістів тощо; 

- конференції для обміну досвіду, представлення досліджень з тематики освітніх оцінювань; 
- окремі начальні програми з освітніх оцінювань (магістерського рівня) та інтеграція курсів про освітні 

оцінювання в інші навчальні програми (зокрема, у програми підготовки вчителів, менеджерів тощо). 
 
Головне завдання цих заходів - сприяти поширенню ідеї про те, що: 
- незалежні оцінювання рівня знань та/або компетенцій можуть бути ефективним інструментом для 

вирішення ширших суспільних проблем; 
- проведення якісних освітніх оцінювань потребує високого рівня кваліфікації залучених фахівців, 

тривалого часу на підготовку та впровадження, достатнього рівня фінансової та матеріальної підтримки. 
 
Створення нових незалежних центрів оцінювань 
Задля інституційного розвитку не достатньо заходів з просвітництва, навчання та інформування з цього 

приводу. Необхідно забезпечити умови для створення незалежних центрів оцінювання різних форм власності 
- державних та приватних. У середньостроковій перспективі іспити на перевірку рівня знань та/чи компетенцій, 
котрі вимагаються державою, проводитимуть лише організації державної форми власності. У довгостроковій 
перспективі можна передбачити передачу частини цих функцій (наприклад, оцінювання у рамках обов’язкової 
державної сертифікації певних професій (котрі не пов’язані напряму з загрозами життю чи здоров’ю людей).  

Для досягнення поставлених цілей необхідним є створення та розвиток таких центрів: 

- оцінювання в середній школі: УЦОЯО організовуватиме іспити після 9-го та 11-го класів, і на 
початкових етапах - також іспити у рамках національних моніторингових досліджень; пізніше функція 
організації іспитів у рамках моніторингових досліджень може перейти до управлінь освіти та безпосередньо 
шкіл; 

- оцінювання у професійній освіті: при оцінюванні випускників закладів професійної освіти суттєво 
більша частина оцінювання має перевіряти розуміння та вміння використання різних практичних навичок; 
таким чином, перевірка переважно може ефективно здійснюватись лише на базі навчальних закладів або ж 
підприємств, які працюють у певній сфері та мають обладнання та технології, знання яких має довести 
випускник. Зважаючи на це, можливі кілька варіантів організації таких іспитів: 

- оцінювання у рамках вищої освіти: оцінювання, визначене державою як обов’язкове для отримання 
певного освітнього ступеня, повинно адмініструватись державною установою (УЦОЯО чи новоствореною); 
можливі комбіновані варіанти: УЦОЯО здійснює адміністрування іспитів, а новостворений центр (або 
центри - окремі для різних спеціальнстей) забезпечують формування програм та наповнення баз тестових 
завдань; можливий також варіант, коли іспит повністю організовується новоствореною установою; 

- оцінювання на підтвердження професійних кваліфікацій: може здійснюватись ВНЗ, закладами 
післядипломної освіти, УЦОЯО, незалежними центрами з оцінювання кваліфікацій; при цьому можливе 
комбінування - коли зміст та вимоги визначаються однією організацією, а безпосередньо адмініструванням 
іспиту займається окрема фахова організацій (УЦОЯО чи інша (державна чи недержавна)). 

 
Створення мережі центрів для проведення комп’ютерних тестувань 
 
З поширенням сучасних технологій освітні оцінювання дедалі частіше проводяться на основі 

комп’ютерних технологій. Вже зараз частина іспитів на підтвердження професійних кваліфікацій здійснюється 
з використанням комп’ютерних технологій. 

Комп’ютерне тестування має свої переваги: швидше отримання результаті, можливість швидко 
оновлювати тест, простіше адміністрування. 

Водночас, необхідно гарантувати безпеку та відсутність зовнішніх втручань у процедуру тестування. 
Тобто, аудиторії, в яких проводяться такі тестування, повинні відповідати усім найсучаснішим запитам щодо 
систем безпеки, програмне забезпечення так само повинно постійно оновлюватись. Це потребує дуже 
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значних ресурсів, котрих немає у жодної з організацій з числа тих, які зараз проводять чи планують проводити 
такі іспити у майбутньому.  

Тому у середньостроковій перспективі можна розглянути можливість створення мережі центрів для 
проведення комп’ютерних тестувань, які були б у власності одного з таких центрів, але могли б 
використвуватись на визначених умовах - іншими центрами. Безпосередній власник мережі був би 
відповідальний за дотримання безпеки, у першу чергу - з точки зору постійного технологічного оновлення. 
Натомість, інші центри зможуть зосередитись на змісті та аналізі результатів, не вкладаючи додаткові ресурси 
на організаційні питання. 
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