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Next Generation Science Standards

Три складники:
1. Базові ідеї дисциплін, предметів (Disciplinary Core Ideas)
2. Наскрізні концепції (Crosscutting Concepts): 

• Причина та наслідок (Cause and Effect)
• Структура і функція (Structure and Function)
• Впорядкованість (Patterns)
• Системи та моделі систем (Systems and System Models)
• Стабільність і зміни (Stability and Change) та ін. 

3. Практики природничих наук та інженерії 
(Science and Engineering Practices)

Презентатор
Нотатки до презентації
Ставити запитання (для природничих наук) і визначати проблеми (для інженерії)Розробка і використання моделейПланування і проведення дослідженьАналіз і інтерпретація данихЗастосування математики та комп'ютерного мисленняПобудова поясненьВикористання аргументації для доказуОтримання, оцінка та передача інформації



Природничо-наукова грамотність

Природничо-наукова грамотність визначається як здатність учня / 
студента як свідомого громадянина вивчати й вирішувати питання, 
пов’язані з наукою й науковими ідеями. Науково грамотна особа 
готова аргументовано міркувати про науку й технології, що потребує 
від неї таких компетентностей: пояснювати різноманітні явища з 
наукової позиції, оцінювати й розробляти наукове дослідження, а 
також інтерпретувати дані й докази з наукової позиції. (стор. 35.)»

«Грамотність у природничо-наукових дисциплінах (природничо-
наукова грамотність) – спроможність займатися питаннями, 
пов’язаними з наукою, а також науковими ідеями, в чому особа 
проявляє себе як громадянин, який вміє мислити. Науково грамотна 
людина прагне вступати у аргументовану дискусію про науку і 
технології, для чого необхідно вміти пояснювати різноманітні явища 
з наукової точки зору, оцінювати та формувати науковий запит, а 
також науково інтерпретувати дані та свідчення (стор. 427)»



Класифікаційні ознаки завдань PISA



Оцінювання природничо-наукової грамотності 
зосереджене навколо ситуацій, що мали 
стосунок:

 до життя особистості, родини й груп 
однолітків (особистісний контекст), 

 до життя громад (локальний і національний 
аспект),

 до життя людства в усьому світі (глобальний 
аспект).

Контексти і ситуації



Контекст у завданнях

Ability-тести: 
тести 

можливостей, 
тести 

застосування
вмінь та навичок



Групи контекстів

Контексти

Здоров’я та 
захворювання

Природні
ресурси

Стан 
навколишнього

середовища
Небезпечні

явища

Межі науки і 
технологій



Наукове знання

Наукове знання включає:
 знання фактів, об’єктів, процесів і закономірностей 

природного світу й технологічних артефактів (тобто 
знання наукового змісту), 

 знання про те, яким чином наукові ідеї 
перевіряються, спростовуються чи 
підтверджуються в експерименті чи на практиці 
(знання процедур), 

 розуміння логічного обґрунтування цих процедур та 
обґрунтування щодо їх використання (епістемне
знання). 



Епістемне знання

До епістемного знання належить:

 характер наукових спостережень, фактів гіпотез, моделей і 
теорій

 мета й завдання науки (отримувати пояснення природного 
світу) на відміну від технології (отримувати оптимальні 
рішення для забезпечення людських потреб), сутність 
наукового й технологічного завдання та відповідні дані

 спрямованість науки на важливість, наприклад, публікацій, 
об’єктивності, усунення похибки тощо

 характер наукових обґрунтувань, наприклад, дедуктивні, 
індуктивні, умовиводи, породжені з найкращих пояснень 
(абдуктивні), побудовані на аналогіях або на моделях».

Priority A: Definition of epistemic knowledge 
and sample item exemplification



Рівні складності завдань

Науковий
метод

Інтерпретація
даних

Концепції
природни-
чих наук

Priority B: Proficiency levels –
High and Low



I. Студенти здатні користуватися базовими 
знаннями предмета чи знаннями, отриманими з 
досвіду, а також процедурними знаннями, щоб 
розпізнати або ідентифікувати пояснення 
простих наукових явищ; можуть обрати 
найкраще наукове пояснення отриманих даних у 
дуже добре їм відомих контекстах

II. Студенти здатні застосувати знання 
предмета на рівні його побутового 
розуміння, щоб виявити відповідне 
наукове пояснення, інтерпретувати дані

III. Студенти можуть користуватися помірним 
знанням предмета, щоб ідентифікувати відомі 
явища або пояснити їх

IV. Студенти можуть використовувати 
глибші або абстрактніші предметні 
знання, надане або згадане, щоб 
запропонувати пояснення складніших чи 
не досить відомих явищ і процесів

V. Студенти можуть використовувати абстрактні 
наукові ідеї та концепції, щоб пояснити невідомі 
їм і комплексні явища, події й процеси з 
багатьма причиново-наслідковими зв’язками

VI. Студенти можуть спиратися на кілька 
взаємопов’язаних наукових ідей і 
концепцій таких дисциплін, як фізика, 
хімія, біологія, наука про космос, можуть 
відрізнити аргументи, що ґрунтуються на 
наукових даних і теоріях, від тих, що 
ґрунтуються на якихось інших позиціях

Завдання по рівнях: концепції



Завдання по рівнях: науковий метод
I. Студенти за підтримки можуть провести 
структуровані наукові дослідження за 
наявності не більш як двох змінних. 

II. Студенти здатні застосувати знання 
предмета і елементарні процедурні знання, 
щоб виявити задане питання в простому плані 
експерименту; демонструють елементарні 
епістемні знання, засвідчуючи здатність 
виявляти ті питання, які можуть бути 
досліджені науково

III. Студенти можуть частково 
користуватися процедурними або 
епістемними знаннями, щоб виконати 
простий експеримент в обмеженому 
контексті, здатні відрізнити наукові питання 
від ненаукових та ідентифікувати докази, 
що підтверджують науковість.

IV. Студенти можуть провести експерименти з 
двома чи більше незалежними змінними в 
умовах обмеженості даних, здатні 
обґрунтувати план експерименту на основі 
процедурних та епістемних знань

V. Студенти здатні застосувати глибші 
епістемні знання, щоб оцінити 
альтернативні плани експериментів та 
обґрунтувати їх вибір, і скористатися 
теоретичними знаннями, щоб 
інтерпретувати інформацію або зробити 
прогноз

VI. Студенти можуть користуватися змістом, 
процедурними та епістемними знаннями, щоб 
запропонувати пояснювальні гіпотези щодо 
незвичайних наукових явищ, подій і процесів 
або зробити прогноз; можуть оцінити проєкти
складних експериментів, досліджень … та 
обґрунтувати свій вибір.



I. Студенти здатні ідентифікувати прості 
причинові або кореляційні зв’язки та 
інтерпретувати графічні й візуальні дані, 
робота з якими пов’язана з низьким рівнем 
когнітивної вимоги

II. Студенти можуть користуватися базовими 
або науковими знаннями щоденного вжитку, 
щоб зробити правильний висновок щодо 
простого набору даних, здатні застосувати 
знання предмета, щоб інтерпретувати дані

III. Студенти можуть у менш відомих або 
складніших ситуаціях запропонувати 
пояснення в разі наявності певних підказок 
або допомоги

IV. Студенти можуть інтерпретувати дані, 
отримані з не дуже складних наборів даних 
або менш відомого контексту, робити 
відповідні висновки, що виходять за межі 
наявних даних, та обґрунтовувати свій 
вибір.

V. Студенти можуть оцінити способи 
дослідити проблеми з наукового погляду та 
ідентифікувати обмеженість даних, зокрема 
й в умовах неповноти та неточності наявних 
даних

VI. Студенти здатні, інтерпретуючи дані й 
докази, відокремити придатну інформацію 
від непридатної й можуть скористатися 
знаннями, що виходять за межі освітньої 
програми в закладах освіти

Завдання по рівнях: інтерпретація даних



Рівень складності у завданнях: приклад

IV. Студенти можуть 
інтерпретувати дані, 
отримані з не дуже 
складних наборів даних 
або менш відомого 
контексту, робити 
відповідні висновки, що 
виходять за межі 
наявних даних, та 
обґрунтовувати свій 
вибір.



Кластер завдань: терміни
Кластер

Стимул

Основа

Завдання 2

Завдання 1

Варіанти
Дистрактори

Ключ



Классифікація типів завдань і PISA

Текст

http://pages.uoregon.edu/kscalise/taxonomy/taxonomy.html



Правильні та неправильні кубики

На гранях грального кубика 
нанесено очки від 1 до 6. 
Ці очки розташовуються так, 
як це показано на розгортці 
ліворуч.
Запишіть, скільки очок 
знаходиться на протилежних 
гранях кожного з кубиків з 
фотографії праворуч.

a b c

1

2

Priority C: Data literacy



Правильні та неправильні кубики

А Кубик А: 5-5-1-3-4-2-2-1-6-3-6-6-4-1-3
Б Кубик Б: 6-2-5-6-3-1-4-1-4-6-5-5-2-1-3-5-6-2
В Кубик В: 5-4-4-6-1-3-5-4-6-4-3-1-4-5-6-3-4-5-3
Г Кубик Г: 6-3-6-5-6-4-5-1-6-2-2-6-3-5-5

Гральний кубик (гральна кістка) повинен відповідати 
двом основним вимогам: ймовірність випадання кожної 
з граней повинна бути однаковою, а очки на гранях 
мають розташовуватися так, як це показано на 
розгортці.
Вам дали для дослідження чотири кубика з правильним 
розташуванням очок на гранях. Відомо, що один з 
кубиків неправильний: його центр ваги зміщений у бік 
однієї з граней. Ви провели чотири серії випробувань, в 
ході яких записували кількість очок, що випало при 
кожному кидку. Виберіть за цими результатами 
неправильний кубик:



Правильні та неправильні кубики



Читацька грамотність

Читацька грамотність — це здатність учня / студента 
сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати
письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати
свої знання й читацький потенціал, а також посилювати свою 
готовність брати активну участь у житті суспільства.

У дослідженні PISA читацьку грамотність визначають як 
спільний результат трьох взаємопов’язаних складників: 
читача, тексту й завдання, які взаємодіють у 
соціокультурному контексті, тобто в різноманітних ситуаціях, 
де виникає потреба в читанні.



Процеси читання

Робота з текстом

Ві
ль

но
 ч

ит
ат

и

Оцінювання та осмислювання
• Оцінювання якості та достовірності текстів
• Осмислювання змісту і форми текстів

Розуміння тексту
• сприймання безпосереднього значення
• інтегрування смислів і породження умовиводів
• виявлення й подолання суперечностей

Знаходження інформації
• отримання доступу до інформації та її 

виокремлення
• пошук та добір потрібних текстів 

Виконання 
завдання

Поставити цілі 
й спланувати

Перевірити, 
упорядкувати



Метод «чорної скрині»

Читаючи складний текст, орієнтований на професійні та 
освітні ситуації, і зустрічаючи незрозумілі слова і 
словосполучення («головний комплекс гістосумісності», 
«підкладка з поліетилентерефталату», «оказіональний 
неологізм» тощо), можна використовувати «метод чорної 
скрині». Уявімо ці слова просто як «чорні скрині», які 
неможливо відкрити – а можливо, й не треба задля 
розуміння основної думки тексту. Потрібно просто 
дочитати текст до кінця, а до деталей можна повернутися 
потім, роздивитися малюнки, подумати: може, там буде 
підказка. Зазвичай такі підказки знаходиться.



Математична грамотність

Математична грамотність учня / студента 
визначається як його здатність формулювати, 
застосовувати й інтерпретувати математику в 
різноманітних контекстах. Це включає математичні
міркування й застосування математичних понять, 
процедур, фактів та інструментів для опису, 
пояснення й прогнозування явищ. Грамотність у 
галузі математики допомагає зрозуміти роль 
математики у світі, робити аргументовані висновки й 
приймати рішення, необхідні людям як творчим, 
активним і свідомим громадянам.



Модель математичної грамотності на 
практиці

Проблема 
в контексті

Математичні 
результати

Математична 
задача

Результат в 
контексті

формулювати

застосовувати

інтерпретувати

оцінювати



Математика як міф

L - краса, см/кг
К - обхват по бюсту, см
М - обхват по стегнах, см
N - обхват по талії, см
T - зріст, см
P - маса, кг

Формула Ландау

Презентатор
Нотатки до презентації
Головний сенс застосування математичних задач пов'язаний з тим, що учнями число (і формула, дії з числами) сприймається як напівміфічна абстракція, не пов'язана з реаліями світу. Тому, отримавши в результаті тривалих розрахунків довжину молекули сахарози 12,398 мм, рідкісний учень засумнівається в отриманій відповіді, хоча абсурдність його видно «неозброєним оком». Ця міфологізованість числа, формули, діаграми давно відома фахівцям з реклами та широко використовується в прикладних цілях маніпулювання свідомістю споживача - наприклад, у рекламі. 



Інтерактивна PISA (vs ВШО)

Зміст: Живі системи
Компетенція: 
Застосування методів 
наукового дослідження 
(3А); наукове пояснення 
явищ (3В)
Контекст: Особистий
Галузь застосування: 
Здоров'я
Рівень складності: 3 
рівень (3A), 5 рівень(3B)
Середній міжнародний 
результат: 44% (3A); 
18% (3B)
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