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• PISA – міжнародне дослідження якості освіти, що надає змогу порівнювати 
системи освіти різних країн-учасниць PISA щодо успішної життєдіяльності в 
сучасному реальному та віртуальному мінливому світі.

• PISA – еективний інструмент інноваційного розвитку національних систем 
освіти.

• PISA – дієвий інструмент дослідження якості освіти 15-річних підлітків різних
країн на компетентнісних засадах.

• PISA в світі стала надійним джерелом об’єктивних порівнювальних даних 
освітніх систем країн.

• PISA – інструмент модернізації  шкільного курикулуму.

• PISA – точка відліку впровадження нового Державного стандарту початкової
освіти в межах реформи Нової української школи (НУШ) з 2018/2019 н. р.

• PISA – один із механізмів побудови освітньої політики в школі.

• PISA – об’єктивні дані про читацьку, математичну та природничо-наукову 
грамотність українських учнів і студентів 15-ти років у розрізі країн-учасниць 
PISA.
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Що таке  PISA?
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Що таке PISA і для чого діти мають брати участь у ній?

http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf

http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf
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Дослідження PISA для шкіл

Напрями оцінювання дослідження PISA для шкіл:

• читацька грамотність (6 рівнів);
• математична грамотність (6 рівнів);
• природничо-наукова грамотність (6 рівнів).

Формат завдань:

• завдання з можливістю вибору однієї правильної відповіді;
• завдання з можливістю вибору декількох правильних 

відповідей;
• завдання з можливістю розгорнутої відповіді.

Здобувачі освіти Тест (USB)/Анкета (USB)

Адміністрація школи Онлайн-анкета
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Інструментарій дослідження PISA для шкіл

Мета: виявити здатність 15-річних 
підлітків різних країн 
застосовувати здобуті знання, 
уміння, навички, ставлення в 
реальних життєвих ситуаціях та 
порівняння одержаних результатів 
у розрізі країн-учасниць 
міжнародного дослідження. 

Мета: забезпечити можливість 
проведення дослідження PISA для 
шкіл поза проведенням основного 
етапу дослідження, обміну  
досвідом з метою поліпшення 
результатів.

Міжнародна програма 
оцінювання освітніх досягнень 
учнів PISA

PISA для шкіл

• читацька грамотність;
• математична грамотність;
• природничо-наукова грамотність:

 ключові компетентності (2018 р.);
 креативне мислення (2021–2022 рр.).

• читацька грамотність;
• математична грамотність;
• природничо-наукова грамотність.

Соціологічне опитування
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Національний звіт за результатами 
міжнародного дослідження якості освіти
PISA-2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), 
Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, 
В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. 
Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с. 
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РЕЗУЛЬТАТИ 
PISA -2018 синхронно оприлюднено 3 грудня 2019 року

Міжнародний звіт ОЕСР за 
результатами PISA-2018 
(PISA 2018 Results)



АВТОР:  О.М.Топузов

РЕЗУЛЬТАТИ 
PISA -2018 – це «PISA-шок» для України?

Як школярі різних країн склали тест PISA (інфографіка 24 каналу)



• PISA має серйозні стандарти якості та інструменти виміру, через що 
прогресивний світ довіряє дослідженню.

• Експерти PISA порівняли середні показники результатів тестів з 
математики, читання та природничо-наукових дисциплін учнів віком 15 
років з різних країн світу. Загалом у рейтингу представлено 78 країн.

Серед українських учнів не змогли досягти базового рівня:
• з читацької грамотності – 25,9% (37-42 місце в рейтингу); 
• з математичної – 36% (41-46 місце в рейтингу); 
• природничо-наукової – 26,4% (35-42 місце в рейтингу).
• «У середньому в Європі лише 22% підлітків не досягли базового рівня з 

читацької компетентності, математичної – 23,9%, природничо-наукової –
21%».

• «За даними ОЕСР, 30 балів відповідає одному року навчання в закладі 
загальної середньої освіти (OECD, 2016)»*.

* https://education.24tv.ua/rezultati_pisa_36_ukrayinskih_uchniv_ne_dosyagli_bazovogo_rivnya_znan_z_matematiki_n1243035

АВТОР:  О.М.Топузов

РЕЗУЛЬТАТИ 
PISA -2018 – базові компетентності та наскрізні навички – дані 

та їх інтерпретація

Скільки українських учнів не змогли досягти базового рівня?

https://education.24tv.ua/rezultati_pisa_36_ukrayinskih_uchniv_ne_dosyagli_bazovogo_rivnya_znan_z_matematiki_n1243035


• PISA має серйозні стандарти якості та інструменти виміру, 
через що прогресивний світ довіряє дослідженню

• Щоб використати результати PISA, потрібні аналіз та 
інтерпретація чинників впливу та аналіз даних щодо
підручникотворення в контексті ключових 
компететнтностей та наскрізних умінь і мяких навичок

• Участь у дослідженні PISA-2018 потужно вплинула на 
розвиток культури підготовки й проведення
широкомасштабних вимірювань в освіті в Україні та 
підручникотворення
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ 
Ключове питання для PISA – інтерпретація даних

Будь-які дані можна зрозуміти по-різному та інтепретувати
також по-різному



Упродовж перших 4 років функціонування НУШ авторські колективи  
Інституту педагогіки НАПН України підготували 46 підручників та 58 
посібників, для закладів загальної середньої освіти – 65 підручників та 106 
посібників. 
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Інститут педагогіки НАПН України  
Навчально-методичне забезпечення НУШ (1–4 класи)

Підручники Посібники

1–4 класи 5–11 класи 1–4 класи 5–11 класи

2018 10 25 13 40

2019 10 26 16 36

2020 16 8 29 30

2021 10 6 – –

2018–2021 46 65 58 106
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Інститут педагогіки НАПН України  
Навчально-методичне забезпечення НУШ (1–4 класи)



Інститут педагогіки НАПН України  
Навчально-методичне забезпечення НУШ (1–4 класи)
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Інститут педагогіки НАПН України  
Навчально-методичне забезпечення НУШ (1–4 класи)



http://pisa.testportal.gov.ua/blog/
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Інститут педагогіки НАПН України  
У блозі для освітян

http://pisa.testportal.gov.ua/m
aterialy-dlya-osvityan-vid-
naczionalnoyi-akademiyi-
pedagogichnyh-nauk-ukrayiny/

http://pisa.testportal.gov.ua/blog/
http://pisa.testportal.gov.ua/materialy-dlya-osvityan-vid-naczionalnoyi-akademiyi-pedagogichnyh-nauk-ukrayiny/
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Дякуємо за увагу !


	���Результати дослідження
	��
	Номер слайду 3
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7
	Номер слайду 8
	Номер слайду 9
	Упродовж перших 4 років функціонування НУШ авторські колективи  Інституту педагогіки НАПН України підготували 46 підручників та 58 посібників, для закладів загальної середньої освіти – 65 підручників та 106 посібників. �
	Номер слайду 11
	Номер слайду 12
	Номер слайду 13
	Номер слайду 14
	Номер слайду 15

