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 Міжнародна конференція, що відбулась в 1990 році в м. Жомтьєн (Тайланд) з 

проблем освіти для всіх [World Conference on Edbcfti for All - WCEFA] «підтвердила 

загальну готовність різних країн прагнути до забезпечення освітою всіх молодих 

людей» [5, с.6]. Мова йшла не тільки про охоплення освітою всіх осіб, а й про 

досягнення більш якісних результатів. Саме за результатами можна оцінити 

ефективність педагогічного процесу та досягнення якості кінцевого продукту. 

Особливого значення набуває сьогодні проблема якості шкільної освіти,   що 

обумовлено різними підходами до трактування понять  «якість» і критерії її оцінки.  

 На державному рівні якість шкільної освіти – це відповідність (адекватність) 

прийнятим вимогам і нормам (стандартам). Також це поняття трактують як досягнення 

учнями заданого (нормативного) рівня навченості [1, 2, 3]. Отже  «якість» - комплексна 

характеристика, оцінити яку можливо через низку показників.  

                                                                                                                           Таблиця1 

Показники якості шкільної освіти 

Автор Показники якості шкільної освіти 

О. Ануфрієва [1, с. 57] рівень знань, умінь, навичок; 

рівень морального розвитку 

рівень творчого розвитку 

рівень фізичного розвитку 

А. Бахмутський [2, с.29] рівень навчальних досягнень учнів 

рівень розвитку особистості учнів 

комфортність освітнього процесу 

якість змісту і реалізації використаних 



освітніх програм 

В. Григораш [3, с. 56] рівень навчальних досягнень учнів 

рівень сформованості життєвих 

компетентностей учнів 

рівень вихованості 

рівень соціалізації (готовності до 

повноцінного й успішного життя у світі 

дорослих) 

збереження здоров'я (фізичного, 

психічного, соціального, духовного) 

розвиток особистості (пізнавальні 

здібності, здатність до самовдосконалення, 

творчі здібності). 

  

 Аналіз наукових праць О. Ануфрієвої [1], А. Бахмутського [2], В. Григораша [3], 

дозволяє стверджувати, що основним показником якості шкільної освіти є рівень знань, 

умінь, навичок або рівень навчальних досягнень учнів (таблиця 1), кількісне 

оцінювання яких наведено в критеріях 12-бальної шкали. Але при отриманні оцінки 

результатів в кількісній формі виникає питання, добре це чи погано – 30 % виконання 

тесту або 6 балів?  Виходячи з того, що норми для оцінки встановлює вчитель з 

предмета, методист чи спеціаліст органу управління освіти і враховуючи те, що їх 

вимоги можуть суттєво відрізнятися, рівень і якість викладання в різних школах і 

класах теж різні, і, навіть, результат  уроку одного і того ж вчителя  залежить від його  

стану, можна стверджувати – єдиної норми для різних вчителів, шкіл, територій таким 

чином сформувати не можна.  

 Будь-яка оцінка вимагає чіткого визначення її критеріїв – стандарти, норми, з 

якими порівнюються отримані результати. І таким нормами можуть бути 

середньостатистичні значення.  Як зазначає А. Бахмутський [2, с. 48] , середнє значення 

всіх однотипних результатів при оцінці навченості не говорить про високий або 

низький рівень, а лише вказує на ступінь адекватності використаного набору завдань 

завданню диференційованої оцінки рівня навченості. Найкращим з цієї точки зору 

параметрами виконання тестових завдань з предмету будуть середні значення частки 

правильно виконаних завдань 50 %. Перевищення вказаного оптимуму вказує на 



необхідність підвищення складності тестів; при отриманні нижчих за оптимальне 

значення результатів – дії повинні бути зворотними. Велика розподільча здатність 

тесту (велика розкиданість результатів) свідчить про значну диференційованість рівня 

навченості класу, і, на складність сумісного навчання з цього предмета учнів. Мала 

розкиданість результатів, при значному діапазоні рівня розвитку учнів, свідчить про 

порушення умов проведення тестування. Якщо середнє значення результатів при цьому 

значне, то учням надавалась «допомога» під час тестування, а якщо мале – зміст 

завдань не відповідає програмі або відсутнє пояснення порядку проведення тестування.  

 Г. Цізек наводить стандарти, якими оперують в системі початкової та середньої 

освіти: 

- стандарти змісту освіти (content standards); 

- стандарти демонстрації досягнень (performance standards); 

- стандарти очікуваних (або кінцевих) результатів (delivery standards) [8]. 

 Виходячи з цих категорій навчальних стандартів, педагоги дискутують щодо 

вимірювання результатів навчання, які концентруються, в основному, в межах 

стандартів демонстрації досягнень. 

З цього приводу М.М. Поташник відмічає, що «стандарти позаособистісні і не для 

усіх результатів освіти можна сформувати стандарти». Науковець зазначає, що будь-

яке оцінювання, яке здійснює людина носить як об'єктивний, так і суб'єктивний 

характер [7, с.73], і пропонує підвищувати об'єктивність через: 

- обґрунтованість експертами параметрів; 

- підвищення компетентності тих, хто здійснює оцінювання; 

- використання декількох методик. 

Для того, щоб якісними були вимірювання, К. Корсак пропонує враховувати 

критерії:  

- об’єктивність: досягнення цієї вимоги можливе лише максимальною стандартизацією 

його проведення та за умови об’єктивності обробки даних і інтерпретаціїрезультатів;  

- надійність – «рівень стійкості результатів, повторюваності їх під час додаткових 

вимірів у стандартних умовах»; 

- валідність:  вимірювання первинних, а не вторинних ознак, та належна відповідності 

отриманих даних; 

- точність: «визначає мінімальну або систематичну помилку, з якою можна провести 

вимірювання цим методом».[4]. 



  На підставі результатів вимірювань формується оціночне судження, яке є 

підставою для прийняття управлінських рішень щодо організації навчально-виховного 

процесу. Таким чином, вимірювання є обов’язковим компонентом оцінювальної 

діяльності. 

 Оцінювальна діяльність, як складова професійної педагогічної діяльності, включає 

в себе оцінювання не тільки діяльності учнів, але і оцінювання власної професійної 

діяльності  та оцінювання взаємодій учня і вчителя. Цей вид діяльності спирається на 

діагностування навченості, тобто досягнутих результатів, і научуваності – можливості 

учнів досягти заданих результатів (як потенційна здатність досягти запроектованих 

результатів у майбутньому, до яких належать: потенційні можливості учня, фонд дієвих 

знань, узагальненість мислення, темпи просування у навчанні [6, с. 453]. 

 Продуктивність педагогічного процесу  залежить від фактора, що є присутнім у 

мінімальній кількості (має найменше значення). Мінімальний фактор – особиста 

проблема кожного учня, а проблема вчителя – встановити цей фактор  і підвищити його 

значення, що надасть можливість прогнозувати розвиток процесу і покращити його 

результати. 
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