
СТРАТЕГІЧНІ
ПИТАННЯ 
ОСВІТНІХ 
ОЦІНЮВАНЬ



Рівні освіти

Початкова
(1-4 класи)

Базова
(5-9 класи)

Профільна
(10-12 класи)



Міжнародні/
вітчизняні 
дослідження

Професійно-
орієнтаційне 
тестування

e - НУШ



Оцінювання 
на етапі здобуття 
початкової освіти
(після 4-го класу)

Форма оцінювання —
державна підсумкова 
атестація (ДПА)
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СУБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

УЦОЯО

МОН

РЦОЯО

ДСЯО

ІМЗО

НАПНУ
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Оцінювання 
на етапі здобуття 
базової освіти
(після 9-го класу)

Форма оцінювання —
державна підсумкова 
атестація (ДПА)



Перелік 
предметів
ДПА

математична
освітня галузь

мовно-літературна
освітня галузь

історична
освітня галузь

за вибором учня

українська мова 
та література

математика

комплексний іспит 
з предметів природничої
освітньої галузі

комплексний іспит 
з предметів суспільно-
гуманітарного циклу

за вибором учня
або закладу освіти

варіант варіант

природнича 
освітня галузь



Результати
ДПА

даних

База1

2

Усі дані, отримані 
в процесі прове-
дення ДПА, вво-
дять до спеціаль-
ної бази даних 
ДПА

Дані можуть бути 
використані для 
проведення інсти-
туційного аудиту 
або для вивчення 
внутрішньої систе-
ми забезпечення 
якості освіти



Оцінювання 
на етапі здобуття 
профільної освіти
(після 12-го класу)

Форма оцінювання —
державна підсумкова 
атестація (ДПА)
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Результати
ДПА

Бази даних 
в зручному 
інтерактивному 
стані 

3

Видача 
атестата /

довідки

1

Формування 
рейтингів 
вступників

2





2019 2020 2021 2022 2023 2024

початкова

 підготовка і 
затвердження 
нормативних документів 
щодо пілотування ДПА у 
новому форматі

  розробка програмного 
забезпечення для 
тестування (на освітній 
електронній платформі);
   підготовка завдань для 
ДПА; 
  розробка 
інструкцій/рекомендацій 
із кодування/ оцінювання 
говоріння й письма;
  підготовка учителів до 
оцінювання (тренінги із 
процедур, 
особливостей); 
  підготовка форм для 
внесення відповідей 
(онлайн ресурс); 
розробка інструкцій 
із користування ПО

пілотне 
оцінювання 
(без програмного 
забезпечення)

повноцінне всеохопне 
оцінювання в новому 
форматі

всеохопне
 оцінювання

всеохопне 
оцінювання

базова
  регіональні наради з 
питань пілотування ДПА 
після завершення 9-го 
класу; 
  затвердження 
стандарту базової школи

  розробка програмного 
забезпечення для 
тестування; 
  підготовка завдань для 
ДПА; 
  розробка 
інструкцій/рекомендаці
й із кодування/ 
оцінювання говоріння й 
письма

  розробка 
програмного 
забезпечення для 
тестування; 
  підготовка завдань для 
ДПА; 
  розробка 
інструкцій/рекоменда
цій із кодування/ 
оцінювання говоріння й 
письма; 
  розробка інструкцій із 
користування ПО; 
  підготовка учителів до 
оцінювання (тренінги із 
процедур, 

пілотне оцінювання із 
мовно-літературної 
освітньої галузі 
(заклади освіти 
долучаються за 
бажанням)  

пілотне оцінювання 
із математичної 
освітньої галузі 
(заклади освіти 
долучаються за 
бажанням)  

старша/
профільна

  підготовка до 
запровадження 
перехідної моделі 
оцінювання

  перехідна модель 
оцінювання

   перехідна модель 
оцінювання

  перехідна модель 
оцінювання

  перехідна модель 
оцінювання

 підготовка і затвердження 
нормативних документів 
щодо пілотування ДПА у 
новому форматі



2025 2026 2027 2028 2029 2030

початкова всеохопне 
оцінювання

базова

старша/
профільна

перехідна модель
оцінювання

перехідна модель 
оцінювання

перехідна модель 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

пілотне оцінювання із 
суспільно-гуманітарної 
освітньої галузі (заклади 
освіти долучаються за 
бажанням)  

пілотне оцінювання із 
природничої 
освітньої галузі 
(заклади освіти 
долучаються за 
бажанням)  

всеохопне 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

перехідна модель 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

всеохопне 
оцінювання

оцінювання
всеохопне 



МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

eTIMSS

PISA

ePIRLS

МІЖНАРОДНІ 

ВІТЧИЗНЯНІ

МДЯПО

ЛМД

з 2021 р.

з 2016 р.

з 2023 р.

з 2016 р.

з 2024р.



Класи/вік учасників Галузі Організація-розробник Формат Вартість дослідження

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: 2019 - 2022 рр.

читання, математика,
природничо-наукові дисципліни

OECР комп’ютерний 300 000 євро учні /студенти віком 15 років

4 читання, математика УЦОЯО 50 000 європаперовий

2019 2020 2021 2022

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7

8 
9 

10 

12 
11 

математика, 
природничо-наукові дисципліни

комп’ютерний Членські внески: 
один клас = 225 000 дол. США
Внутрішні витрати: 400 000 дол. США

4

PISA

МДЯПО

eTIMSS



1 

2 
3 
4 
5 

6 

7

8 
9 
10 

12 

Класи/вік учасників Галузі Організація-розробни Формат Вартість дослідження

математика, 
природничо-наукові дисципліни IEA комп’ютерний

Членські внески: один клас = 225 000 дол. 
США; два класи = 450 000 дол. США
Внутрішні витрати: 400 000 дол. США

11 

4

читання, математика,
природничо-наукові дисципліни

4, 8

читання, математика
з 2024 + природничо-наукові дисципліни

читання

OECР

УЦОЯО

IEA

комп’ютерний 300 000 євро

50 000 євро

комп’ютерний4

 учні /студенти віком 15 років

паперовий
з 2026 +комп’ютерний

425 000 дол. США

комп’ютерний
Розробка програми: 25 000 дол. США
Утримання проекту: 1 000 дол. США на рік 
Розробка інструментарію: 50 000 грн.

 6, 8 основні навчальні дисципліни МОН, УЦОЯО,
ІОА, донори

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: 2023 - 2026 рр.

2023 2024 2025 2026

PISA

МДЯПО

eTIMSS

ЛМД

ePIRLS
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Класи/вік учасників Галузі Організація-розробни Формат Вартість дослідження

математика, 
природничо-наукові дисципліни

IEA комп’ютерний
Членські внески: один клас = 225 000 дол. 
США; два класи = 450 000 дол. США
Внутрішні витрати: 400 000 дол. США

11 

4

читання, математика,
природничо-наукові дисципліни

4, 8

читання, математика, 
природничо-наукові дисципліни

читання

OECР

УЦОЯО

IEA

комп’ютерний 300 000 євро

50 000 євро

комп’ютерний4

 учні /студенти віком 15 років

комп’ютерний

425 000 дол. США

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: 2027 - 2030 рр.

6, 8  основні навчальні дисципліни МОН, УЦОЯО,
ІОА, донори комп’ютерний

Розробка програми: 25 000 дол. США
Утримання проекту: 1 000 дол. США на рік 
Розробка інструментарію: 50 000 грн.

2027 2028 2029 2030

PISA

МДЯПО

eTIMSS

ЛМД

ePIRLS



е-НУШ



Професійно-
орієнтаційне 
тестування
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