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Зовнішнє тестування – одна з найбільш поширених у світі та ефективних систем 
оцінки навчальних досягнень учнів, яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і 
селекцію для вищих навчальних закладів. Прямими перевагами цієї системи є: 
- антикорупційна спрямованість (одним із основних чинників, що вмотивовують 
запровадження системи зовнішнього оцінювання, є подолання корупції при проведенні 
вступної кампанії до вищих навчальних закладів); 
- прозорість як шлях до отримання об’єктивних даних про якість загальноосвітньої 
підготовки випускників; 
- створення рівних умов для проходження підсумкової атестації при закінченні школи; 
- забезпечення рівного доступу до вищої освіти та можливості її здобуття; 
- стандартизація вимог до вмінь, знань і навичок, якими повинні володіти 
випускники/абітурієнти;  
- можливість виявлення прогалин і пошуку шляхів оптимізації змісту середньої освіти;  
- можливість широкого залучення до функціонування системи як освітян, так і 
громадськості. 

Важливо пам’ятати, що кампанію з проведення зовнішнього тестування не можна 
зводити виключно до складання тестів випускниками. В цілому, вона поєднує кілька 
основних моментів, без яких ефективність і прозорість оцінювання можна ставити під 
сумнів, а саме: 
1) відпрацювання ефективної системи розробки та апробації якісних тестових завдань;  
2) існування належної нормативної бази, яка б визначила: 
- основні механізми забезпечення прозорості функціонування системи зовнішнього 
оцінювання; 
- права і обов’язки учасників процесу; 
- відповідальність за порушення порядку та правил проведення зовнішнього оцінювання; 
- порядок організації та проведення моніторингу зовнішнього тестування на всіх етапах; 
3) потужна інформаційна кампанія, спрямована на: 
- вироблення позитивного ставлення до системи зовнішнього оцінювання у громадськості; 
- інформування громадськості про особливості організації та проведення зовнішнього 
оцінювання.  

Таким чином, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання є відповідальним 
кроком, який потребує чимало зусиль багатьох суб’єктів, спрямованих на забезпечення 
його ефективного функціонування.   
 

З моменту запровадження системи зовнішнього оцінювання в Україні були зроблені 
такі кроки, спрямовані на забезпечення її функціонування: 
1) створено відповідну інфраструктуру (Український центр оцінювання якості освіти (далі 
– УЦОЯО), регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування, лабораторії 
при інститутах післядипломної педагогічної освіти тощо); 
2) напрацьовано певні технології складання завдань для проведення зовнішнього 
оцінювання, удосконалення їхнього змісту, навчання педагогічних працівників щодо 
проведення тестування, безпосередньої організації процесу, а також перевірки результатів; 
3) проведено інформаційну кампанію, спрямовану на роз’яснення населенню переваг і 
особливостей організації зовнішнього тестування.  

У 2007 році зовнішнім незалежним оцінюванням було охоплено 26% випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів. Воно було проведено у формі тестування з 
української мови, математики, історії – в усіх регіонах, а також з хімії, біології, фізики – у 
Харківській області.  

У 2008 році кількість учасників суттєво збільшується – планується охопити 
зовнішнім тестуванням 100% випускників, тобто більше 500 тисяч осіб. Крім того, суттєво 
розширюється перелік винесених на тестування предметів, яких буде 11, а саме: українська 
мова та література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, математика, 
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біологія, фізика, хімія, географія, основи економіки та основи правознавства. Тому 
належна організація процесу підготовки та проведення зовнішнього оцінювання у 2008 
році потребує додаткових зусиль і скоординованих дій.    
    
 
В рамках загальної підготовки до проведення зовнішнього оцінювання у 2008 році 
зусиллями всіх залучених сторін були реалізовані такі заходи: 
 
1. Старт інформаційної кампанії щодо проведення зовнішнього оцінювання у 2008 році. В 
рамках цієї кампанії було: 
- підготовлено 30-секундний ролик соціальної реклами; 
- підготовлено друковану рекламна інформація (плакати, буклети) для поширення в 
школах з метою інформування абітурієнтів про порядок реєстрації для проходження 
зовнішнього тестування; 
- розроблено і надруковано накладом 500 тисяч екземплярів збірник довідкових матеріалів, 
а також матеріалів для підготовки абітурієнтів з 11-ти предметів (Зовнішнє незалежне 
оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008 
р. Інформаційні матеріали Українського центру оцінювання якості освіти: Уклад.: І.Л. 
Лікарчук (наук. Редактор) та ін. – К., 2007. – 288с.); з кінця січня триває процес його 
поширення серед шкільних бібліотек у регіонах). 
2. Активна співпраця української сторони з американською урядовою корпорацією 
«Виклики тисячоліття» (Millennium Challenge Corporationѕ MCC) та USAID щодо 
виконання Порогового плану країни з боротьби з корупцією у громадському секторі, з 
метою чого було створено Програму сприяння незалежному тестуванню в Україні (USETI), 
виконання якої покладено на МОН України та УЦОЯО. Компоненти Програми пов’язані із 
забезпеченням якості та захищеності безпосередньо процесу тестування, вдосконаленням 
законодавчої бази, обміном з українською стороною європейським і 
північноамериканським досвідом у сфері проведення незалежного оцінювання, 
організацією широкої інформаційної кампанії для батьків та абітурієнтів.  
3. Створення в УЦОЯО Типографії конфіденційного друку – власний інституційний 
підрозділ, відповідальний за друк тестів. Зосередження функції друку в руках установи, 
відповідальної, за розробку тестів, є однією з умов уникнення порушень вимог прозорості 
проведення зовнішнього тестування. 
3. Готовність УЦОЯО до проведення пробного тестування на базі ІППО із залученням на 
підставі угод громадських організацій, які працювали зі змістом тестів. Вартість участі у 
пробному тестуванні – від 15 до 27 гривен.  
 
Проблеми організації та проведення зовнішнього оцінювання у 2008 році. 
 
1. Суттєва затримка із стартом підготовки до проведення незалежного оцінювання у 2008 
році. Її причинами стали: 
а) Затримка із розробкою необхідної правової бази для проведення зовнішнього 
оцінювання у 2008 році.  
Наказ МОН України № 607 «Про проведення у 2008 році зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів», 
який визначив організаційні моменти та графік підготовки до проведення зовнішнього 
оцінювання у 2008 році, був прийнятий ще 13 липня 2007 року. Зокрема, додатком до 
цього документу був календарний план підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, 
який, серед іншого, зобов’язав: 
- розробити та затвердити програмові вимоги до проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання – до 1.08.2007р.; 
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- визначити кількість та перелік вступних випробувань у 2008 р. на відповідну форму 
навчання для всіх вищих навчальних закладів – до 1.10.2007р.; 
- провести реєстрацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 р. та 
попередніх років, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 р. – 
з 01.11.2007р. по 31.12.2007р.;  
- забезпечити загальноосвітні навчальні заклади інформаційними матеріалами з питань 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання – до 01.11.2007р.  
Незважаючи на те, що Наказ № 607 не був зареєстрований Міністерством юстиції 
України, він визначив загальне бачення збалансованого графіку підготовки до проведення 
зовнішнього оцінювання у 2008 році, який у результаті був порушений. Це пов’язано із: 
- Затримкою із затвердженням Умов прийому до вищих навчальних закладів України 
(вони були закріплені лише 25.12.2007р. Наказом МОН України №1172 «Про 
затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України»). Зокрема, 
Департаментом вищої освіти МОН України було розроблено ряд зауважень і пропозицій 
щодо можливий ризиків введення систем зовнішнього тестування, що свідчить про 
неприйняття ідеї такого вступу до вищих навчальних закладів на рівні МОН України. 
- Затримкою із прийняттям Наказу МОН України № 1171 від 25.12.2007 «Про зовнішнє 
незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів у 
2008році». Проблемним питанням стало визначення мови проведення тестування. Позиція 
Міністра освіти і науки України С.М. Ніколаєнка полягала у тому, що тестування повинно 
проводитись сімома мовами національних меншин. І.О. Вакарчук, прийшовши на посаду 
Міністра освіти і науки України наполягав на проведенні зовнішнього тестування 
виключно українською мовою. Однак акції протесту в Автономній Республіці Крим і в 
Донецьку змусили його змінити рішення. Тривалість процесу визначення із мовами 
проведення тестування призвів до затримки з виданням згаданого наказу.  
- Затримкою із затвердженням Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої 
освіти, яке було затверджено Наказом МОН України № 33 від 24.01.2008р. 
б) Затримка із стартом інформаційної кампанії щодо проведення зовнішнього оцінювання 
у 2008р. через:  
- відсутність необхідної правової бази;  
- неспроможність УЦОЯО повноцінно займатися інформаційною кампанією через 
надмірне завантаження роботою над змістовною частиною тестів, а також організацією 
проведення тестування 
- неналежність технічного потенціалу в УЦОЯО та регіональних центрів оцінювання; 
- відсутність цілісного та завчасно продуманого бачення стратегії інформаційної кампанії.  
г) Затримка із поширенням серед шків інформаційних і методичних матеріалів з питань 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання. В результаті затримки з розробкою 
необхідної нормативно-правової бази, інформація від вищих навчальних закладів про 
вступні іспити була оприлюднена лише 20 січня 2007 року, а проведення реєстрації 
абітурієнтів заплановано до 20 лютого 2008 року. Такий зсув термінів ставить під сумнів, 
по-перше, спроможність МОН України та УЦОЯО якісно організувати процес зовнішнього 
оцінювання, а по-друге – спроможність шкільних учителів підготувати належним чином 
учнів до проходження тестування. 
 
2. Відсутність однозначного позитивного сприйняття ідеї запровадження системи 
зовнішнього оцінювання в Україні. Незважаючи на зацікавленість президента України та 
оголошення проведення зовнішнього тестування одним із 5-ти пріоритетів уряду, певний 
опір запровадження системи існує на рівні: 
- вищих навчальних закладів, оскільки система є антикорупційною; 
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- політиків і чиновників МОН України, оскільки запровадження системи потребує чималих 
зусиль організаційного характеру; 
- ЗМІ, у яких часто можна зустріти критичні матеріали щодо системи зовнішнього 
оцінювання; 
- суспільства, оскільки система є принципово новою по відношенню до традиційних 
вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а належної роз’яснювальної кампанії для 
населення досі організовано не було. 
 
Ризики організації та проведення зовнішнього оцінювання у 2008 році: 
 
1. Прихований спротив ректорів вищих навчальних закладів проведенню зовнішнього 
тестування. Станом на 1 лютого 2008 року організований УЦОЯО моніторинг київських 
вищих навчальних закладів продемонстрував відсутність інформації про вступні іспити, 
що можна розцінювати як спробу зриву реєстрації абітурієнтів для проходження 
зовнішнього тестування. Станом на початок лютого зареєстровано 48% студентів. Якщо 
реєстрація не закінчиться до 20 лютого, постане питання про перенесення термінів 
проведення тестування, оскільки його якісна організація потребує щонайменше 2 місяці з 
моменту отримання повної інформації реальну кількість абітурієнтів, обрані ними 
предмети, необхідну кількість пунктів тестування тощо.  
 
2. Скорочення термінів, відведених на реєстрацію учнів для участі у зовнішньому 
тестуванні. Пункт 4.2 Порядку проведення зовнішнього тестування зовнішнього 
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти (Наказ МОН України №33) передбачає, що реєстрація учасників 
тестування повинна тривати не менше трьох місяців і закінчуватися не пізніше ніж за два 
місяці до дня першого тестування. Через зсув дати початку процесу реєстрації відбулося 
скорочення терміну реєстрації до одного місяця – з 20 січня 2008 року до 20 лютого 2008 
року. Вирішення цієї проблеми потребує додаткових зусиль УЦОЯО, спрямованих на 
досягнення короткострокової мети – вчасного закінчення процесу реєстрації.   
 
3. Запізнення із розповсюдженням методичних та інформаційних матеріалів, присвячених 
зовнішньому оцінюванню, через мережу шкільних бібліотек, а, отже, з донесенням 
необхідної інформації до учасників зовнішнього оцінювання. 
 
4. Забезпечення чесності та прозорості системи зовнішнього тестування потребує 
додаткових зусиль, оскільки виникають загрози впливу на результати на етапах: 
- відкриття даних перед тестуванням; 
- при отриманні тестів пунктами тестування, оскільки там їх можуть завчасно відкрити; 
- при перевірці тестів в УЦОЯО, оскільки хтось може захотіти вплинути на результати.  
 
5. Неможливість створити умови для людей з обмеженими можливостями. Це залишає за 
ними право або писати тести на загальних засадах, або складати вступні іспити чи 
проходити співбесіду у вищих навчальних закладів.  
 
Завдання, які мають бути вирішені при організації та проведенні зовнішнього 
оцінювання у 2008 році: 
 
1. Забезпечити високу якість завдань, розроблених для загальноосвітніх навчальних 
закладів: 
- удосконалити зміст; 
- провести ретельну апробацію; 
- створити базу тестових завдань; 
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2. Переглянути практику підготовки та сертифікації осіб, залучених до проведення 
зовнішнього оцінювання з метою уникнення випадків порушення процедури його 
проведення; 
 
3. Використати набутий досвід для відпрацювання чіткої системи доставки та зберігання 
тестових матеріалів, яка б виключила можливість порушень або зриву.  
  
Рекомендації щодо організації та проведення зовнішнього оцінювання у 2008 році: 
 
1. Запровадити в МОН України окрему посаду координатора національних і міжнародних 
моніторингових досліджень і покласти на нього обов’язки із загальної координації 
діяльності у цьому напрямку; 
2. Забезпечити координацію зусиль суб’єктів адміністрування зовнішнього оцінювання в 
процесі організації зовнішнього тестування у 2008 році, а саме: МОН України, УЦОЯО, 9-
ти регіональних центрів оцінювання якості освіти, МОН Автономної Республіки Крим, 
обласних управлінь освіти та науки, ОІППО; 
3. Якнайшвидше закупити обладнання для 9-ти регіональних центрів оцінювання якості 
освіти у відповідності до визначених специфікацій з метою забезпечення їхньої 
готовності до охоплення зовнішнім оцінюванням 520 тисяч абітурієнтів; 
4. Забезпечити проведення потужної інформаційної кампанії, спрямованої на виховання 
адекватного та позитивного ставлення суспільства до ідеї зовнішнього оцінювання, до, 
під час та і після проведення зовнішнього оцінювання 2008 року. Для цього необхідно: 
1) Створити в УЦОЯО інформаційний центр, спроможний скоординувати потужну PR-
кампанію (достатньо буде виділити 2 людини: керівника, відповідального за змістовну 
роботу, та особу, відповідальну за технічне оснащення); 
2) Зобов’язати регіональні центри оцінювання якості освіти провести роз’яснювальну 
роботу серед населення з питань зовнішнього оцінювання; 
3) Активізувати поширення через регіональні центри оцінювання якості освіти та 
бібліотеки освітніх закладів безкоштовних інформаційних матеріалів серед учасників 
зовнішнього оцінювання;  
4) Зобов’язати обласні (міські) інститути післядипломної освіти провести інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників щодо особливостей організації та 
проведення зовнішнього оцінювання; 
5) З метою активізації реєстрації абітурієнтів підготовити додаткові ролики відео 
реклами, а також аудіо ролики (підготовка останніх не потребує багато часу, а тому 
вони можуть бути запущені до 20 лютого). Акцент у роликах варто зробити на 
порівнянні двох альтернативних систем вступу до вищих навчальних закладів, а також 
продемонструвати прозорість останньої та її спроможність забезпечити рівний доступ 
до вищої освіти в Україні; 
6) Провести необхідну роботу зі ЗМІ, спрямовану на активізацію їхньої участі в 
проведенні зовнішнього оцінювання (зокрема – у громадському моніторингу). Для цього 
необхідно: 
- підтримати прес-клуби в регіонах; 
- провести тренінги для журналістів; 
- ретельно готувати пресові повідомлення, які поширюватимуться до, під час і після 
проведення зовнішнього тестування.; 
7) Особливо ретельно донести до осіб, задіяних у зовнішньому оцінюванні, інформації 
щодо: 
- правила проведення тестування; 
- відповідальність за порушення правил проведення зовнішнього тестування; 
- підстав і правил подання на апеляцію. 
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5. Максимально залучити громадські організації до таких процесів:  
- роз’яснення населенню механізмів проведення зовнішнього оцінювання, а також користі 
запровадження цієї системи для реформи вищої та середньої освіти в Україні до, від час і 
після проведення зовнішнього оцінювання у 2008 році;  
- організації та участі у громадському моніторингу якості проведення зовнішнього 
оцінювання; 
- укласти договори з певними громадськими організаціями щодо проведення досліджень 
після завершення і вироблення рекомендації, спрямованих на удосконалення системи 
зовнішнього оцінювання (зокрема, це стосується рекомендації щодо удосконалення 
нормативно-правової бази).  
6. Організувати незалежний моніторинг проведення зовнішнього тестування з 
урахуванням таких правил: 
- заборонити відео спостереження; 
- не допустити присутності великої кількості спостерігачів в аудиторії; 
- провести ретельне навчання спостерігачів; 
- заборонити спостерігачам втручатися безпосередньо у процес тестування.  
Потреба у громадському моніторингу існує на таких етапах: 
- проведення зовнішнього оцінювання в пунктах тестування (зокрема – регіональних); 
- обробки та перевірки бланків відповідей учасників зовнішнього оцінювання (особливо під 
час перевірки відкритої частини завдань) в УЦОЯО; 
- розгляду апеляційних заяв.  
В рамках кампанії з організації громадського моніторингу вжити такі заходи: 
1) Організувати за рахунок коштів Проекту організувати відрядження в регіони з 
покриттям транспортних витрат для викладачів вищих навчальних закладів, які 
виконуватимуть роль спостерігачів; 
2) З метою оптимізації участі громадських організації у процесі організації та проведення 
зовнішнього оцінювання необхідно дослідити систему державного фінансування 
інформаційної кампанії щодо проведення зовнішнього тестування та на підставі цього 
аналізу визначити, яким чином донорські організації можуть надати свою підтримку. 
7. Удосконалити нормативно-правову базу проведення зовнішнього оцінювання в Україні. 
Зокрема, це передбачає: 
- визначення прав і можливостей громадських спостерігачів на рівні прийняття 
відповідних нормативно-правових актів;  
- передбачити на законодавчому рівні покарання за порушення правил проведення 
зовнішнього тестування. 
8. Забезпечити готовність пересічних вчителів шкіл до повномасштабного 
запровадження системи зовнішнього оцінювання як способу підсумкової атестації та 
селекції учнів для вищих навчальних закладів. Підтримати створення на базі УЦОЯО 
навчально-методичного відділу, який стане прототипом школи тестології та 
організовуватиме тренінги для педагогів.  
 
Рекомендації щодо організації та проведення зовнішнього оцінювання, спрямовані на 
довгострокову перспективу: 
 
1. Розширити коло предметів, охоплених зовнішнім тестуванням (зокрема, включити до 
переліку та забезпечити належну якість проведення тестів з іноземних мов); 
2. Підтримати розвиток підрозділу УЦОЯО, створеного для навчання методології 
тестування вчителів (школи тестології); розширити мережу тренінгових центрів 
тестології з метою підвищення культури проведення тестів в Україні, а також 
вироблення позитивного ставлення до системи зовнішнього оцінювання серед суспільства; 
3. Включити курси, пов’язані з методологією складання та проведення тестів до програми 
ІППО; 
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4. Розширити та адаптувати чинну нормативно-правову базу України до укорінення 
системи зовнішнього оцінювання як способу проведення підсумкової атестації та 
вступних випробувань у системі освіти України; 
5. Проводити спрямовану на далеку перспективу стратегічно продуману інформаційну 
кампанію серед населення щодо особливостей організації та переваг системи зовнішнього 
оцінювання із залученням суб’єктів адміністрування зовнішнього оцінювання, а також 
ЗМІ та громадських організацій; 
6. Створити умови для людей з обмеженими можливостями для проходження 
зовнішнього тестування у 2009 році на загальних підставах; 
7. Запровадити систему диференційованих тестів із профільних предметів для вступу на 
різні спеціальності до різних вищих навчальних закладів; 
8. Залучити вищі навчальні заклади до процесу розробки бази тестів. 
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