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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к проблемам 
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образования в Украине и пути его практического применения через призму финской системы 

образования. Рассмотрены более подробно цель, основные задачи и особенности 

Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA и ее 

внедрения в Украине. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах 

впровадження в Україні нових стандартів загальної середньої освіти, аналіз 

кращих зразків світового досвіду для подальшого використання є однією з умов 

успішного проведення реформ. На особливу увагу заслуговує досвід Фінляндії, 

яка за даними міжнародних досліджень посідає провідні місця щодо якості 

освіти. Це констатують Міжнародні дослідження Дитячого фонду ООН 

«Шкільна лінійка»; дослідження Асоціації з оцінки навчальних досягнень у 

галузі математичної і природничо-наукової освіти TIMSS (Third International 

Mathematics and Science Study); дослідження PISA (Programme for International 
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Student Assessment: Monitoring Knowledge and Skills in the New Millenium) з 

оцінки якості освіти, які проводяться Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасну систему освіти 

Фінляндії та її особливості досліджують такі українські науковці як 

Г. Андрощук, Л. Волинець, І. Жерноклєєв, Л. Загоруйко, С. Калашнікова, 

І. Каленюк, К. Корсак та ін. 

Серед зарубіжних дослідників фінської освітньої системи виділяються 

М. Віролайнен (M. Virolainen), Дж. Хаутамакі (J. Hautamaki), Т. Кар’ялайнен 

(T. Karjalainen), С. Купіанен (S.Kupianen), П. Салберг (P. Sahlberg), М.-

 Л. Стенстрем (M.-L. Stenström) та ін. 

Особливості шкільної освіти Фінляндії досліджували такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені як: Е. Аксьонова, В. Бутова, Д. Володін, О. Карпенко, 

Є. Демида, К. Котун, В. Полохало, С. Сисоєва, Т. Кристопчук, та ін. Так, 

дослідження В. Бутової присвячені особливостям фінської системи світи, 

зокрема історії освітньої політики Фінляндії, історії і стану мовної освіти у цій 

країні, засобам навчання математики та природничих дисциплін, особливостям 

організації початкового навчання тощо. У роботах Д. Володіна розкривається 

уявлення про фінський досвід організації та реформування школи як про значне 

історико-педагогічне, культурне та соціальне явищі сучасної дійсності. О. 

Карпенко вивчав фінський досвід у сфері реформування систем и надання 

освітніх послуг. 

Так, розгляд наукової розробленості та сучасної практики розвитку 

системи шкільної освіти в Україні дозволили виокремити протиріччя між 

значимістю досвіду Фінляндії в організації і розвитку шкільної освіти, 

можливістю його використання в процесі реформування загальноосвітніх 

навчальних закладів України і недостатнім теоретичним і практичним його 

освоєнням. 

Проте наукові роботи, які б були присвячені теоретичним підходам до 

проблем реформування шкільної освіти Фінляндії та України практично 
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відсутні. 

Отже, актуальність і значущість порушеної проблеми та її недостатня 

теоретична й практична розробленість обумовили вибір теми дослідження: 

«Європейські підходи до реформування шкільної освіти у Фінляндії та 

України». 

Мета статті полягає у тому, щоб розглянути теоретичні підходи до 

проблем реформування шкільної освіти Фінляндії для виявлення і 

використання позитивного фінського досвіду в розробці стратегій модернізації 

вітчизняної шкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінляндія як країна, яка 

продемонструвала найвищі досягнення шкільної освіти в рамках «Програми з 

міжнародної оцінки освітніх досягнень учнів» (PISA) і стала єдиною 

європейською країною, що увійшла до числа лідерів, надзвичайно приваблива 

для експертизи ефективності освітніх реформ і їх умов, які визнані в 

європейській спільноті найбільш дієвими. 

Ми погоджуємося з думкою Л. Волинець 
1
, 

с.70
, яка у своєму дослідженні 

стверджує, що якість, ефективність системи освіти будь-якої країни залежать 

насамперед від освітньої політики уряду цієї країни. Політика Фінляндії 

ґрунтується на певних важливих принципах, які визначають основні стратегічні 

напрями розвитку фінської освіти і фінського суспільства. Авторка виокремлює 

5 основних принципів освітньої політики Фінляндії: принцип узгодженості, 

принцип справедливості, принцип тривалості, принцип гнучкої стандартизації, 

принцип комплементарності. Проаналізуємо їх більш детально. 

Так, принцип узгодженості вважається одним із найважливіших 

принципів освітньої політики Фінляндії, оскільки уможливлює злагоджену 

взаємодію секторів, що створює умови для сталого управління освітою. 

Система освіти Фінляндії розглядається Урядом як органічна частина 

                                                             
1
 Волинець Л. Принципи освітньої політики Фінляндії щодо забезпечення якості загальної 

середньої освіти/ Людмила Волинець // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № № 1(15). – С. 69 – 

75. 
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життєдіяльності суспільства, його політичного, культурного й економічного 

вимірів. Якісна освіта є надважливою умовою реалізації таких ключових цілей 

розвитку країни, як зменшення бідності, нерівності та соціального виключення, 

зміцнення сталого економічного зростання, зайнятості та 

конкурентоспроможності країни 
2
. 

Принцип справедливості вважається провідним стратегічним принципом 

освітньої політики Фінляндії. Саме він допомагає створенню і підтримки 

соціально справедливої шкільної мережі, яка пропонує рівні можливості якісної 

освіти для всіх учнів. Ключову роль у створенні якісної високоефективної 

системи освіти Фінляндії відіграють загальноосвітні школи, що фінансуються 

державою. Школи пропонують усім дітям не лише чудове викладання, але й 

консультування, а також турботу про здоров’я та харчування, послуги зі 

спеціальної освіти. Гарна школа для всіх, а не для окремих дітей є важливим 

здобутком фінської демократії й основною цінністю освіти Фінляндії
3,с. 2-4

. 

Принцип тривалості спрямований на відповідальність за стабільне 

дотримання визначених і обраних стратегічних напрямів розвитку фінської 

системи освіти. Означає довгострокову перспективу, стратегічне бачення. 

Керування не обмежується щоденною управлінською діяльністю та 

адмініструванням, а спрямоване на відповідальність за стабільне дотримання 

визначених і обраних стратегічних напрямів розвитку фінської системи освіти
4
. 

Принцип гнучкої стандартизації працює наступним чином: Національна 

рада з питань освіти визначає цілі й основний зміст навчання, затверджує 

національний рамковий навчальний план (курикулум), а школі та місцевій владі 

дозволяє самостійно обирати методи досягнення поставлених цілей. 

Високоосвічені вчителі розробляють шкільну навчальну програму і мають 

                                                             
2 Government Programme [Electronic resource]. – URL : http://www.minedu. fi/OPM/ 

Linjaukset_ja_rahoitus /hallitusohjelman _toteuttaminen /?lang=en. 
3
 Володин Д. А. Современное школьное образование в Финляндии: национальные реформы в 

Европейском контексте : автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. пед. наук / Д. А. Володин. – 

СПб, 2011. – 23 с. 
4 Володин Д. А. Современное школьное образование в Финляндии: национальные реформы в 

Европейском контексте : автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. пед. наук / Д. А. Володин. – 

СПб, 2011. – 23 с. 
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право обирати підручники і методи навчання. Вони також визначають власні 

способи оцінювання розвитку учнів. Такі гнучкі стандарти заохочують до 

творчої реалізації національних завдань на місцевому рівні, до знаходження 

найкращих шляхів навчання для всіх, дають змогу адаптувати навчання до 

потреб конкретних учнів конкретної школи
5, с. 9

, 
6,
 
с. 167

, 
7,
 
с. 332

. 

Принцип комплементарності сприяє поширенню практики призначення 

молодих талановитих спеціалістів, творчих особистостей на посади керівників 

шкіл, місцевих відділень освіти і центральних відомств. Пріоритет віддається 

не досвідченості, а інноваційному мисленню фахівців. 

Як бачимо, політика Міністерства освіти і культури Фінляндії базується 

на цінностях цивілізованості, рівності, креативності та добробуту. Як експертне 

агентство з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики, 

Міністерство несе відповідальність перед суспільством за сприяння освіті та 

культурі і підвищення добробуту населення
8
. 

Відомий фінський експерт і міжнародний радник з питань освіти 

П. Сальберг (Pasi Sahlberg), вимічає, що на відміну від багатьох розвинених 

країн світу, Фінляндія критично сприйняла такі домінуючі принципи 

глобального руху реформування освіти (GERM – Global Educational Reform 

Movement): 

1) стандартизації; 

2) зосередження уваги на базових знаннях та навичках; 

3) орієнтування на наперед визначені результати; 

4) перенесення зовнішніх інновацій у сферу освіти; 

5) високого рівня підзвітності та контролю шкіл на основі зовнішнього 

                                                             
5 Aho. E. Policy development and reform principles of basic and secondary education in Finland 

since 1968 / Erkki Aho, Kari Pitkänen and Pasi Sahlberg. – Washington, DC: World Bank, 2006. – 159 р. 
6 Darling-Hammond L. The Flat World and Education: How America’s Commitment to Equity Will 

Determine Our Future / Linda Darling-Hammond. – Teachers College Press, 2010. – 394 p. 
7 Sahlberg, P. Educational change in Finland / Pasi Sahlberg // A. Hargreaves, A. Lieberman, M. 

Fullan and D. Hopkins (Eds.) Second International Handbook of Educational Change. New York. – 2010. – 

P. 323–348. 
8
 Ministry of Education Strategy 2015 [Electronic resource]. – Publications of the Ministry of 

Education, Finland, 2003:35. – URL : http://planipolis.iiep.unesco. 

org/upload/Finland/Finland%20Ministry% 20of%20Education%20strategy.pdf 
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тестування 
9, с. 330-331

, 
10, с. 177-179

. 

У своїй книзі
11

 П. Сальберг одну із глав присвятив парадоксам фінської 

освіти, де мав нагоду обґрунтувати успіхи альтернативних принципів освіти, 

які обрав Уряд Фінляндії. Проаналізуємо їх детальніше. 

Парадокс перший: менше вчення, більше навчання, іншими словами, 

парадокс переходу малої кількості в високу якість. Як зауважує автор, фінський 

досвід ставить під сумнів звичайну логіку розвитку освіти, яка передбачає 

поліпшення досягнень учнів за рахунок збільшення тривалості навчання і 

тривалості викладання. І доводить справедливість даного судження за 

допомогою результатів досліджень PISA, де запропонована сумарна тривалість 

навчальних занять в державних школах дуже слабо корелюєтеся з освітніми 

досягненнями учнів. Цікаво, що в країнах, які демонструють високу якість 

освіти у всіх досліджуваних PISA областях знань (в Фінляндії, Кореї і Японії), 

формальної тривалості навчання надається мало значення, в той час як в 

країнах, що демонструють набагато нижчу якість освіти (таких, як Італія , 

Португалія і Греція), необхідна тривалість навчання набагато більше. 

Парадокс другий: менше тестування, більше навчання. Підхід, що 

тріумфує в даний час в глобальному русі за реформування освіти, передбачає, 

зокрема, що для підвищення якості освіти необхідні змагання, вибір і більш 

часті централізовано проводяться тестування. Судження про успіхи, досягнуті 

школярами і школами за кожен навчальний рік, гуртуються майже виключно на 

результатах подібних надв’язуваних ззовні стандартних тестів з читання, 

математики та природничих наук. У багатьох країнах (наприклад, США, 

Великобританії, Японії, Канаді), де в основу політики в галузі освіти було 

покладено оцінювання за допомогою тестів, в рівні досягнень учнів з 

                                                             
9 Sahlberg, P. Educational change in Finland / Pasi Sahlberg // A. Hargreaves, A. Lieberman, M. 

Fullan and D. Hopkins (Eds.) Second International Handbook of Educational Change. New York. – 2010. – 

P. 323–348. 
10 Sahlberg, P. The Fourth way of Finland /Pasi Sahlberg // Journal of Educational Change. Volume 

12(2). – 2011. – Р. 173–185. 
11 Сальберг П. Финские уроки. История успеха реформ школьного образования в Финляндии / 

Паси Сальберг // Классика-XXI, Арт-транзит. – 2015. – 230 с. 
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математики спостерігається одна і та ж тенденція – занепад, що відзначається у 

всіх циклах досліджень 2000 – 2006 років. Якщо ми розглянемо результати 

міжнародних тестів з природничих наук або читання, то побачимо схожу 

ситуацію. Тим часом в Фінляндії проводилася в життя політика, яка надає 

особливого значення професіоналізму вчителів, розробці навчальних програм 

на рівні шкіл, заснованому на довірі керівництву структурами системи освіти і 

розширення співпраці шкіл за рахунок розвитку зав’язків між ними. У 

Фінляндії, на відміну від інших країн, середній рівень досягнень учнів за 

обговорюваний період тільки виріс, хоча був дуже високим і на початку цього 

періоду. Результати змушують припустити, що такі тести можна вважати 

необхідною умовою підвищення якості освіти, попри те, що стверджували 

багато прихильників змагального підходу в державному секторі. Уроки 

фінської системи вказують на те, що існує й інший шлях до сталого 

вдосконалення шкільної освіти. 

У Фінляндії школярів не змушують так часто проходити тести, як у 

багатьох інших країнах, але це аж ніяк не означає, що їх освітні досягнення ніяк 

не оцінюються. Навпаки, фінська система передбачає регулярне оцінювання 

успіхів учнів, способи здійснення якого можна розділити на три категорії. 

Перша – це оцінювання, що проводиться вчителями в процесі роботи в 

класі. Воно включає діагностичний, динамічний і сумарний компоненти і 

становить невід’ємну частину викладання і навчання. У всіх фінських школах 

за таке оцінювання відповідають виключно вчителя. Друга категорія 

оцінювання досягнень учнів – це всебічне оцінювання їхніх успіхів, проведене 

в кінці кожного семестру, коли кожен школяр отримує табель з оцінками за 

успіхи в академічних і неакадемічних предметах, а також за поведінку і участь 

у спільних справах. Такий табель завжди є результат колективної роботи 

вчителів, які викладали у даного школяра. По-третє, в Фінляндії існує також 

система зовнішнього оцінювання досягнень учнів. З цією метою регулярно 

проводяться засновані на вибірковому методі загальнонаціональні дослідження, 

для участі в яких відбирають близько 10% кожної аналізованої вікової категорії 
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(наприклад, учнів 6-го і 9-го класів). В ході цих досліджень, що проводяться 

кожні 3 або 4 роки, оцінюються освітні досягнення школярів в області читання, 

математики, природничих наук та інших предметів. Оскільки в Фінляндії до 

національного випускного іспиту, що здається в кінці старшій ступені 

середньої школи, немає тестів, фінські вчителі можуть зосередитися на 

теперішньому навчанні, не відволікаючись на необхідність проходження 

регулярних тестів. 

Парадокс третій: більше різноманітності, більше рівності. Основний 

принцип реформи загальноосвітніх шкіл в Фінляндії в 70-х роках, полягав у 

тому, щоб забезпечити рівні освітні можливості для всіх. Соціокультурна 

ситуація сучасної Фінляндії, сполучена зі стрімким підвищенням 

різноманітності як серед населення багатьох районів, так і в школах, являє 

собою цікавий предмет для досліджень. Професор Яркко Хаутамякі вивчив 

вплив зростання імміграції на навчання школярів і прийшов до таких висновків: 

по-перше, судячи з даних досліджень PISA до 2009 року, іммігранти, які 

навчаються в фінських школах, демонструють результати, в середньому на 50 

балів вищі, ніж результати їхніх однолітків, які навчаються в інших країнах і 

брали участь в цих дослідженнях. По-друге, існує певна порогова частка 

іммігрантів в класі, при перевищенні якої освітні досягнення всіх учнів 

починають знижуватися. Виходячи з спостережуваних показників досягнень 

школярів, для шкіл Гельсінкі ця порогова величина, при перевищенні якої 

рівень різноманітності починає помітно позначатися на результатах навчання, 

становить близько 20%. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити наступні висновки: 

1) перенесення зовнішніх інновацій у сферу освіти може призводити 

до гальмування професійного розвитку вчителів, зменшення ролі національної 

освітньої політики, здатності освітньої системи до саморозвитку 
12, с.331

, 
13

, 
с. 177-

                                                             
12

 Sahlberg, P. Educational change in Finland / Pasi Sahlberg // A. Hargreaves, A. Lieberman, M. 

Fullan and D. Hopkins (Eds.) Second International Handbook of Educational Change. New York. – 2010. – 

P. 323–348. 
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179
;  

2) в умовах міжнародного впливу та запозичення ідей, Фінляндія 

знайшла власний шлях розвитку системи освіти та називає його «фінським 

шляхом», оскільки він відрізняється від глобального руху освітніх реформ, а 

іноді є його протилежністю, альтернативою віднаходження шляхів 

забезпечення якості освіти 
14, c. 7.

; 

3) педагогічний авторитет Фінляндії забезпечується високим рівнем 

фундаментальних і прикладних наук, державної освітньої політики і системою 

освіти, яка є гарантом підготовки своїх громадян до життя у відкритому 

суспільстві: локальному, національному, європейському, світовому, так і 

гарантом збереження національно-культурної ідентичності. 

Освітня система цієї країни сьогодні впроваджується в Україні у рамках 

реалізації проекту «Фінська підтримка реформи української школи», 

розрахованого на 2018 – 2021 роки
15

. 

Метою проекту є підтримка реформування загальної середньої освіти в 

Україні та ефективного використання доступних ресурсів та можливостей для 

підтримки виконання плану заходів щодо впровадження концепції «Нова 

українська школа». Проект складається з трьох ключових напрямів, які 

відповідають основним потребам реалізації концепції «Нова українська 

школа»: 

1) підготовка вчителів початкової школи (1 – 4 класи) до впровадження у 

навчальний процес Державного стандарту початкової освіти, який розроблено 

на основі компетентнісно-орієнтованого підходу; 

2) популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством 

важливості освіти та необхідності її реформування; 

                                                                                                                                                                                                          
13 Sahlberg, P. The Fourth way of Finland /Pasi Sahlberg // Journal of Educational Change. Volume 

12(2). – 2011. – Р. 173–185. 
14 Sahlberg P. Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? 

Teachers College Press. 2011. – 208 p. 
15

 Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки «Про реалізацію проекту 

«Фінська підтримка реформи української школи» № 246_001-18 [електроний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18
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3) покращення освітнього середовища. 

Основною стратегією його реалізації визначено обмін досвідом між 

фінськими і українськими експертами і навчальними закладами у формі 

технічної допомоги (консультації експертів), навчальних візитів та інших видів 

співпраці і обміну досвідом. 

За умовами Проекту, у 2018 році Україна вперше долучиться до 

Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів PISA. 

Розглянемо більш детально мету, основні завдання та особливості даного 

Міжнародного дослідження. 

PISA (Programme for International Student Assessment) – Міжнародна 

програма з оцінювання освітніх досягнень учнів координоване Організацією 

економічного співробітництва та розвитку (OECD). Програма PISA була 

заснована 1997 року. Програма має на меті порівняти освітні системи близько 

80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, 

математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням 

шкільними програмами. Крім того, велика увага у дослідженні PISA 

приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів
16

. 

Дослідження PISA проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 року, 

шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів. Вважається, що в 

більшості країн саме в цьому віці учні закінчують основну школу, і постають 

перед вибором професії і загалом майбутнього життєвого шляху. Однак PISA 

не перевіряє рівня навчальних досягнень учнів, натомість оцінює наскільки 

учень зможе використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих 

життєвих труднощів і викликів. Дослідницькі інструменти спрямовані на 

вивчення вміння практичного використання знань і навичок з різних галузей. 

Дослідження відсилає до ідеї «безперервного навчання» — мотивації і умов, що 

сприяють самостійності в здобутті нових знань. Тому зміст завдань багато в 

чому корениться в повсякденних ситуаціях. PISA тести досить відрізняються 

                                                             
16

 PISA-2018 Український центр оцінювання якості освіти [електроний ресурс]. – Режим 

доступу : http://testportal.gov.ua/pisa/ 
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від типової шкільної роботи, пов’язаної з конкретними навчальними 

програмами. 

У дослідженні PISA виділяє три основних напрями: читання і 

інтерпретацію (англ. reading literacy), математики (англ. mathematical literacy) і 

знання в галузі природничих наук (англ. scientific literacy). 

Так, читацька грамотність визначається як здатність особи до широкого 

розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, 

інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й 

оцінювання змісту та форми тексту тощо.  

Математична грамотність – це здатність особи до визначення й 

усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обґрунтованих 

суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в 

суспільному житті. 

Природничо-наукова грамотність передбачає уміння пояснювати наукові 

явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і 

технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ. 

Опитування проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 р. У кожному 

наступному дослідженні наголос робиться на вивченні однієї галузі: у 2000 році 

це було розуміння прочитаного, 2003 – математика, 2006 – знання природничих 

наук. У 2003 році вивчали додатково вміння вирішувати проблеми (англ. 

problem solving). 

Крім оцінки предметних компетентностей, метою PISA також є 

визначення чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у 

світі. Саме тому учасники Програми заповнюють анкету, що досліджує 

різноманітні аспекти їхнього життя. Ідеться про такі чинники, як міграційні 

процеси, гендерна політика, соціально-економічний стан, піклування і 

підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, мотивації до 

навчання, а також здатності регулювати свою власну навчальну поведінку, 

залучення до читання, інтерес до математики або задоволення від науки, повага 

до інших. 
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Також відповідні анкети заповнюють і адміністрації закладів, у яких 

навчаються учні, залучені до тестування. Мета такого анкетування – дослідити 

вплив на результати тестування учнів таких чинників як кваліфікація вчителів, 

навчальні плани, методики викладання, час на навчання та навчальні 

можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних 

процесів, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в 

шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих 

досягнень, взаємодія та взаємна підтримка тощо
17

. 

Дослідження PISA здійснюється в три етапи (підготовчий, пілотний, 

основний). Під час підготовчого етапу відбувається переклад та адаптація 

тестових матеріалів, а також анкет для опитування учнів та адміністрацій 

навчальних закладів. Пілотний передбачає апробацію завдань та 

інструментарію дослідження до контексту країн-учасниць. В основний період 

проводиться тестування, підготовка міжнародного та національного звітів. 

Участь України в дослідженні PISA має кілька важливих аспектів. 

Зокрема, отримання об’єктивної інформації про готовність молодих громадян 

до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних 

стандартів; розуміння чинників, які впливають на ефективність освіти в країні; 

можливість приймати рішення та формувати національну освітню політику на 

основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти. Крім того, завдання 

PISA та методологія оцінювання їхнього виконання слугуватимуть практичним 

орієнтиром для освітян у становленні компетентнісної парадигми освіти в 

Україні.  

В Україні відповідальність за організацію та проведення дослідження 

PISA покладено на Український центр оцінювання якості освіти. Виконання 

завдань дослідження щодо створення вибірки учасників, а також підготовки 

національного звіту за результатами дослідження покладено на Інститут 

освітньої аналітики. До участі в проекті PISA–2018 на різних етапах його 
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підготовки й проведення залучені фахівці Національної академії педагогічних 

наук України, аналітичного центру CEDOS, Інституту модернізації змісту 

освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

Висновки. Результати дослідження теоретичних підходів до проблем 

реформування шкільної освіти Фінляндії дають змогу констатувати, що 

фінський шлях досягнення якості освіти – це шлях розвитку національних 

традицій та позитивного практичного досвіду, адаптування світових підходів до 

національних особливостей. 

Освітня система цієї країни сьогодні впроваджується в Україні у рамках 

реалізації проекту «Фінська підтримка реформи української школи», 

розрахованого на 2018 – 2021 роки з метою підтримки реформування середньої 

освіти в Україні та ефективного використання доступних ресурсів та 

можливостей, а також обміну досвідом між фінськими і українськими 

експертами і навчальними закладами. 

Перспективи подальших розвідок. Перспективи подальшого 

дослідження вбачаємо в розкритті питання розвитку системи забезпечення 

підручниками шкільної освіти Фінляндії, як одного з механізмів сприянню її 

якості. 
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