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Погляд науковця на проблему

В ітчизняна шкільна освіта має достатній досвід 
в організації навчально-виховного процесу, 
вихованні учнів, управлінні навчальними 

закладами. На сьогодні напрацьовано чималий до-
свід проведення державної атестації загальноосвітніх, 
дошкільних і позашкільних навчальних закладів. Та 
чи є цей досвід позитивним?

Спробуємо розібратися.
Як відомо, основними завданнями атестації 

загальноосвітніх навчальних закладів є: оцінка 
реального стану організації та здійснення на-
вчально-виховного процесу, позаурочної виховної 
та інших видів роботи з урахуванням заявленого 
статусу й специфіки навчального закладу; оцінка 
відповідності навчально-виховних досягнень учнів 
вимогам навчальних програм; оцінка умов роботи 
й ефективності управління навчальним закладом. 
Проте аналіз практики проведення атестації шкіл 
свідчить про значні недоліки як у її організації, 
так і в оцінюванні діяльності загальноосвітніх на-
вчальних закладів.

Які ж саме?
Для прикладу візьмемо твердження про те, що 

атестація відкриває можливість для комплексної 
оцінки діяльності кожного навчального закладу  
й дає більш вагомі обґрунтування для запроваджен-
ня рейтингової системи контролю. На нашу думку, 
реальність є дещо іншою. По-перше, хто дає таку 
комплексну оцінку? Протягом місяця, а то й більше, 
школа робить самоаналіз, заповнюючи безліч паперів 
(це при тому, що триває навчальний процес). Потім, 
протягом 15 календарних днів, здійснюється робота 
експертної атестаційної комісії, теж із численними 
протоколами, які часто дублюються й містять не-
конкретні питання. Наприклад, щодо питання про 
наявність створеної системи контролю… Зазначимо, 
що якщо система контролю створена, значить, вона 
існує; якщо ні ― її просто немає. Очевидно, мова 
йде про рівень такого контролю. Тоді це питання має 
формулюватись інакше.

Яким чином?
Продовжимо... За 20 днів експертна атестаційна 

комісія складає акт атестаційної експертизи навчаль-
ного закладу. Під час його складання узгоджуються 
основні питання, висновки тощо. Навчальний процес 
при цьому здебільшого перебуває поза увагою адміні-
страції школи, оскільки, зрозуміло, вирішується доля 
навчального закладу. Таким чином, майже три місяці 
випадає з поля зору керівництва школи, яке найчастіше 
і оцінює роботу свого навчального закладу. Зауважимо, 
що така кількість протоколів, яку треба заповнити про-
тягом атестації, під силу хіба що якомусь науково-до-
слідному інституту. Пишуть і друкують усі: заступники 
директора школи, секретарі, лаборанти, учителі. Проте 
заповнити й надрукувати протоколи ― це тільки пів-
справи, бо їх треба ще й підписати. Тому летять гінці 
зі школи до членів комісії в близькі та далекі краї. 
Добре, що голови і члени атестаційної комісії — усе 
ті ж директори та вчителі, тільки із сусідніх шкіл, 
які допомагають і «сумним» атестаційним досвідом,  
і співчутливим ставленням до заповнення протоколів, 
погоджуючись із тим, що написано.

Робимо висновки...
Отже, атестаційна експертиза часто проходить із 

порушенням самої процедури державної атестації на-
вчальних закладів, а підготовка до атестації перетво-
рюється на комплексну самоперевірку з величезною 
кількістю паперів.

Вагомі обґрунтування для запровадження рей-
тингової системи контролю» теж, м’яко кажучи, 
викликають певні сумніви. Яка ефективність такого 
рейтингового контролю, якщо його об’єкт (школа  
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Державна атестація навчальних 
закладів проводиться для забезпе-
чення реалізації єдиної державної 
політики у сфері дошкільної, загаль-
ної середньої та позашкільної освіти
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з усіма її підсистемами) представлений не стільки 
якістю, скільки кількістю характеристик. Такі показ-
ники, як особливості організації навчально-виховного 
процесу школи, традиції школи, не враховуються  
в оцінці навчального закладу. Відсутні в цілому і про-
блемний, аксіологічний та ретроспективний аналіз 
діяльності навчального закладу.

Які виникають непорозуміння?
Одним із суттєвих недоліків є дублю-

вання питань для експертизи у протоколах. 
Візьмемо для прикладу протокол взаємодії 
з органами місцевого самоврядування, 
громадськістю, у якому є такий напрям 
експертизи, як робота з батьками. У на-
ступному протоколі експертизи суспіль-
ного рейтингу також є питання про роботу  
з батьками. І таких недоліків зустрічається 
чимало. Так, протоколи експертизи орга-
нізації атестації педагогічних працівників 
містять спільні питання з протоколами 
експертизи концепції розвитку. Протоко-
ли методичної роботи часто повторюють 
протоколи стану самоосвітньої роботи, 
підвищення кваліфікації тощо.

Формування змісту питань
Трапляється і неправильне формулювання змісту 

питань. Наприклад, протокол експертизи підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників містить таке 
питання, як «діагностична потреба у формах кур-
сів». Очевидно, ідеться про наявність діагностики 
виявлення потреб у курсах підвищення кваліфікації 
або діагностики потреб у підвищенні кваліфікації 
вчителя (курси, семінари, тренінги тощо). Отже, 
зміст питань вимагає певних уточнень і конкрети-
зації. А візьмімо такий пункт протоколу експертизи 
зовнішньої естетичної культури, як наявність на 
території школи колючих дерев і кущів, рослин  
з отруйними ягодами. На нашу думку, це питання 
швидше стосується безпеки життя, ніж естетики. 
Та й хто буде їсти ті ягоди, щоб переконатися, що 
вони отруйні?! А якщо атестація проходить взимку? 
І таких непорозумінь багато. Таким чином, наявна 
система атестації навчальних закладів недостатньо 
відповідає основним її принципам: плановості, 
об’єктивності, науковості, компетентності, гласності 
та коректності.

На курсах підвищення кваліфікації керівники 
навчальних закладів найбільше вказують на такі 
недоліки в атестації шкіл:

•	Багато паперотворчості й бюрократизму, що 
відволікає від живої роботи.

•	Вимоги до оформлення документів з атестації 
нечіткі, тому документацію часто доводиться пере-
робляти.

•	Багато часу витрачається на математичну папе-
ротвотворчість.

•	Багато пунктів перевіряють зовнішні прояви,  
а не внутрішній зміст діяльності школи.

•	Заповнення досить великого обсягу паперів, 
за якими інколи не видно ні сутності навчально-
виховного процесу в школі, ні особистості учня, ні 
особистості вчителя.

•	Не враховуються особливості інноваційних на-
вчальних закладів.

Разом із тим, усі керівники шкіл указують на необ-
хідність проведення державної атестації як важливого 
фактора оптимізації навчально-виховного процесу, 
засобу стимулювання педагогічної та управлінської ді-
яльності, що суттєво впливає на якість шкільної освіти.

Побажання щодо вдосконалення процесу атес-
тації в узагальненому вигляді можна представити так:

•	Змінити підхід до атестації навчальних закладів, 
оскільки дуже багато часу йде на збір і оформлення 
відповідних матеріалів.

•	Зменшити кількість документації й конкре-
тизувати форми проведення заключного засідання 
атестаційної комісії.

•	Атестація як форма підбиття підсумків, пла-
нування на майбутнє й стимулювання педагогів має 
перейти від формального до реального виявлення 
стану речей.

•	Унести корективи до протоколів оцінювання 
(проаналізувати дублювання питань, розширити 
протокол щодо експериментальної й науково-до-
слідницької діяльності).

•	Необхідно запровадити єдині критерії й спрос-
тити процедуру ліцензування закладу.

•	Перевіряючі повинні бути компетентними людь-
ми, професіоналами.

Отже, щоб підняти престиж атестації шкіл, на нашу 
думку, слід прислухатися до тих, хто безпосередньо від-
повідає за результати своєї діяльності — до вчителя, ди-
ректора. Вони, як ніхто інший, знають ціну педагогічній 
праці й тим зусиллям, які вкладаються в душу кожного 
вихованця, кожного юного громадянина України.


