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Вступ, вихідні передумови. Якість освіти, зокре-

ма географічної, залежить від декількох складових: 

рівня знань учнів, якості методів навчання, конт-

ролю та перевірки засвоєних учнями знань, умінь 

і навичок. Остання складова є головною для оцінки 

навчального процесу, а її інструментом у сучасній 

освіті виступає зовнішнє незалежне оцінювання 

(ЗНО). Результати ЗНО дозволяють оцінити роботу 

закладів освіти й освітніх систем у цілому.

Однією з актуальних проблем забезпечення 

якості шкільної географічної освіти є якісна під-

готовка учнів до проходження ЗНО з географії. 

Запровадження процесу ЗНО спонукає фахівців у 

галузі освіти досліджувати цей процес. На сучасно-

му етапі науковці досліджують питання використан-

ня тестових технологій (О.І. Ляшенко, С.А. Раков 

та ін.), методику викладання географії з вико-

ристанням тестових технологій (О.О. Жемеров, 
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Н.В. Свір та ін.). Питанням дослідження тестових 

технологій, зокрема і в географічній освіті, та особ-

ливостей тестових завдань займаються науковці 

з Інституту педагогіки НАПН України, серед них 

С.О. Науменко та О.Ф. Надтока. Питання підготов-

ки і проведення ЗНО розглядали у своїх роботах 

такі відомі фахівці, як Н.В. Бєскова, Т.Г. Гільберг, 

Н.В. Муніч, О.М. Топузов, О.Є. Шматько  та ін. 

У роботах науковців досить конкретно висвітле-

ні завдання тестових технологій та характеристика 

тестів, які використовуються на даному етапі ста-

новлення освітньої системи. Проте освітні техно-

логії з часом змінюються, внаслідок чого їх окремі 

складові потребують удосконалення. Це стосується 

і методики перевірки навчальних досягнень учнів.

Мета статті – висвітлити особливості процесу 

зовнішнього незалежного оцінювання як одного 

із шляхів підвищення якості шкільної географічної 

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Зовнішнє неза-

лежне оцінювання визначають як систему стандар-

тизованих складових: тестів як інструментів вимі-

рювання, процесів проведення тестування та пере-

вірки виконання тестів. Дана система спрямована 

на встановлення рівня навчальних досягнень ви-

пускників загальноосвітніх закладів під час їх всту-

пу до вищих навчальних закладів [1].  ЗНО з геогра-

фії виконує декілька функцій, серед них основними 

є встановлення рівня набутих знань і вмінь, визна-

чення ступеня сформованих географічних компе-

тенцій, географічної культури. Процес тестуван-

ня з географії спрямований перевірити здатність  

застосовувати географічні знання і набуті вміння 

для аналізу природних, суспільних і господарських 

процесів, подій, явищ [2]. 

В Україні методику тестування з метою оціню-

вання навчальних досягнень почали використо-

вувати в 1920-30-і рр. Застосування тестів у шко-

лі дало змогу вирішити педагогічні завдання, що 

пов’язані з підготовкою програми для визначення 

рівня знань, визначення вимог до учнів у процесі 

навчання, покращення традиційного обліку шкіль-

ної успішності. У 1999 р. з ініціативи провідних уні-

верситетів було започатковано проект «Незалежне 

тестування», який у 2001 р. набув статусу експери-

менту з розробки та апробації тестових технологій 

для незалежного оцінювання навчальних досягнень 

учнів. Перше застосування системи ЗНО в Україні 

у 2002 р. було експериментальним, за добровільної 

участі учнів та фінансової підтримки проекту фон-

ду «Відродження». З 2008 р. проходження ЗНО є 

обов’язковою умовою вступу до вищого навчально-

го закладу і проводиться з 12 предметів, у тому числі 

і з географії.

Аналіз завдань з географії, які пропонуються 

учасникам зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО), дозволяє зробити висновок, що з року в рік 

вони все більше задовольняють вимогам вітчизня-

ного Державного стандарту загальної середньої 

освіти щодо рівня освітньої підготовки учнів у га-

лузі «Природознавство», зокрема її географічної 

компоненти. В останні роки завдання ЗНО дозво-

ляють перевірити в учасників не тільки знання, але 

й сформованість більшості предметних компетент-

ностей [2].

У 2016 та 2017 р. завдання ЗНО з географії скла-

далися із тестів чотирьох форм: з вибором однієї 

правильної відповіді з чотирьох запропонованих 

(номери завдань 1–42), на встановлення відповід-

ності (номери 43–48), відкритої форми з корот-

кою відповіддю (номери 49–52), а також завдань 

з вибором трьох правильних відповідей із семи 

запропонованих у тесті варіантів (номери 53–58) 

[3].  Перша група тестових завдань перевіряла такі 

складові географічної підготовки  учнів, як знання 

понять, термінів, компонентів природи та їх харак-

теристик, географічних об’єктів, подій, персона-

лій, геосфер та їх будови, процесів і явищ, що в них 

відбуваються; закономірностей природи; чинників 

розміщення населення і господарства; знання ос-

новних елементів  географічної  карти. Друга гру-

па тестових завдань перевіряла уміння визначати 

за описом приналежність географічного об’єкта до 

певного регіону, явищ і процесів - до певної геос-

фери, групи населення, галузей господарства; виді-

ляти головне (регіональні особливості  материків і 

океанів, країн). Завдання відкритої форми з корот-

кою відповіддю – це географічна розрахункова 

задача.  Група завдань з вибором трьох правильних 

відповідей із семи запропонованих у тесті переві-

ряла сформованість уміння групувати географічну 

інформацію за вказаною ознакою або систематизу-

вати за визначеною ознакою. Завдання даного типу 

також перевіряють уміння встановлювати взаємо-

зв’язки між процесами, що відбуваються у геогра-

фічній оболонці.

Сам процес упровадження ЗНО в контексті 

розвитку системи освіти має певні переваги і не-

доліки. До переваг можна віднести об’єктивність 

вимірювання знань, загальний рівень підвищення 

ефективності вищої освіти та підвищення моти-

вації учнів загальноосвітніх закладів до вивчення 

предметів. Технологія проведення ЗНО формує в 

учнів відповідальність за навчання та зменшує різ-

ницю між вимогами середніх та вищих навчальних 

закладів [1].  

З точки зору оцінювання якості географічної 

освіти, суттєвим недоліком тестування ЗНО є спря-

мування учня на швидке розв’язання досить про-

стих та поверхневих завдань, тоді як для географії 

більш важливим є розуміння внутрішнього змісту 

самого процесу, ніж уміння швидко проводити 

розрахунки. З огляду на це, зміст тестових завдань 

ЗНО з географії має бути спрямований не лише на 

засвоєння школярами знань про особливості ге-

ографічного простору на всіх рівнях (місцевому, 

регіональному і глобальному), а й на вміння давати 

оцінку перетворенням, що відбуваються у навко-



ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І КАРТОГРАФІЇ

34

           

лишньому середовищі, використовуючи при цьому 

нові географічні методи та джерела інформації. 

Аналіз завдань та результатів ЗНО з географії 

2016 р. показав, що саме такі тестові завдання ви-

явилися найскладнішими для учнів [2, 3]. Це, насам-

перед, тести, що потребують поглиблених знань про 

географічні процеси. Було виявлено, що у більшості 

абітурієнтів не сформовані уміння аналізувати клі-

матичні особливості території, знання компонентів 

природи материків та їх характеристик, розуміння 

фізико-географічних законів і закономірностей, їх 

застосування у конкретних ситуаціях. Викликають 

труднощі при виконанні й ті завдання, що супрово-

джуються малюнком, схемою, графіком; завдання, 

що являють собою певну наочну модель природно-

го процесу, об’єкта чи явища.

Ураховуючи недоліки процесу ЗНО, які пов’я-

зані з тематичною складовою тестових завдань, 

досить актуальним є процес удосконалення їх змі-

сту. Особливе місце у структурі ЗНО з географії, 

на нашу думку, мають займати тестові завдання 

ілюстративного змісту, які спираються на карти, 

схематичні зображення місцевості, схеми, графіки, 

діаграми, профілі тощо. Такі тести можуть вико-

ристовуватися у будь-якій з чотирьох груп завдань 

ЗНО. Основною метою таких завдань є перевірка 

зорової пам’яті та просторової уяви учня, розумін-

ня основних процесів і явищ, що виключає мож-

ливість поверхневого вирішення поставленого 

завдання (рис.1). 

Широке використання тестових завдань з ілю-

страціями в сертифікаційних роботах минулих ро-

Рис.1. Тестове завдання з фотографією і описом (пропонується для ЗНО)

Рис.2. Тестове завдання з використанням космічних знімків (пропонується для ЗНО)
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ків було неможливим з технічних причин. Дана фор-

ма завдань вимагала додаткових матеріальних ви-

трат на оформлення тестових зошитів. Особливість 

завдань з географії ілюстративного змісту в тому, 

що вони потребують якісного представлення у 

сертифікаційній роботі. Фотоілюстрації та карто-

графічний матеріал, що містить тест, мають бути 

чіткими та зрозумілими для успішного виконання 

завдання учнем.

На сучасному етапі проведення ЗНО це стало 

можливим завдяки використанню комп’ютерних 

технологій. На сьогодні середні та вищі навчальні 

заклади, які виконують функції пунктів тестування 

у період проведення ЗНО, достатньою мірою забез-

печені мультимедійною технікою, що дає можли-

вість використовувати кольорові завдання ілюстра-

тивного змісту (шляхом проектування їх).

Завдання з ілюстраціями необхідно використо-

вувати також під час самостійної підготовки учнів 

до ЗНО. У значній кількості тренувальних тестів і 

завдань з географії, які розміщені на сайтах для 

підготовки абітурієнтів, не використовуються кар-

ти, фотознімки місцевості, космічні знімки різних 

регіонів світу. На нашу думку, завдання з ілюстра-

ціями збагатять зовнішнє незалежне оцінювання, 

дадуть змогу перевіряти в учнів уміння вилучати 

необхідну інформацію з географічних карт, різно-

манітних діаграм, графіків, фізико-географічних 

профілів, геологічних розрізів, 3D-моделей, схем, 

фотографій тощо (рис.2).

Висновки. На сьогодні процес незалежного оці-

нювання є найпоширенішою та найбільш ефектив-

ною методикою перевірки навчальних досягнень 

учнів, що дозволяє провести підсумкову атестацію 

та відбір до вищих навчальних закладів. Результати 

ЗНО дозволяють оцінити роботу закладів освіти 

зокрема й освітніх систем у цілому. Проте, в сучас-

ній системі ЗНО з географії існує ряд недоліків, які 

пов’язані зі змістом тестових завдань. На основі 

викладеного матеріалу пропонується удосконали-

ти зміст завдань ЗНО з географії і виділити окрему 

групу тестових завдань ілюстративного змісту, що 

перевірятимуть навички роботи з різними видами 

карт та вміння аналізувати цифрові, статистичні й 

графічні дані.

Рецензент – кандидат географічних наук, 

доцент А.М. Байназаров


