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Наразі ситуація трохи краща, але ми об’єктивно не встигаємо за 
світовими трендами, більше того світ не встигає, а ми ще й суттєво 
відстаємо від світу
Прогрес прискорюється, особливо у високотехнологічних галузях



LOGOДержавний стандарт базової і повної 
загальної середньої освіти

Компетентність — набута у процесі
навчання інтегрована здатність учня, що
складається із знань, умінь, досвіду,
цінностей і ставлення, що можуть цілісно
реалізовуватися на практиці.

Предметна компетентність — набутий 
учнями у процесі навчання досвід 
специфічної для певного предмета 
діяльності, пов’язаної із засвоєнням, 
розумінням і застосуванням нових знань



LOGOPISA

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.
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ЗНО та предметна компетентність

ЗНО
Компетентнісні результати 

PISA
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LOGOЕлектронні збірники задач



LOGOФормування 
предметної 

компетентності з 
фізики учнів 

засобами підручника 
фізики
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ЗНО та предметна компетентність

ЗНО
Компетентнісні результати 

PISA



LOGOСвідомість здобувачів

Яка мотивація в учнів/студентів взяти 
участь у дослідженні PISA?

Це дослідження важливе для вітчизняної 
освіти. Першочергова мотивація — бажання 
зробити освіту своєї країни 
конкурентоспроможною на світовому ринку, 
долучитися до чогось значущого в системі. 
Другим мотиваційним чинником є виконання 
цікавих, пізнавальних завдань, розширення 
власного світогляду
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Чому результати батьків/учнів не будуть 
оприлюднюватися?
У деяких країнах, зокрема у Чехії та Канаді, 
дані про результати 15-річних учасників 
доступні публічно. В Україні, як і в більшості 
країн-учасниць PISA, ми притримуємося 
думки, що оголошувати результати кожного 
учасника не потрібно. Це допомагає знизити 
ризик фальшування, дати можливість учням і 
закладам освіти не відчувати тиску і чесно 
показати максимум своїх можливостей.



LOGOКалькулятор

Що повинен мати учень/студент із собою 
для тестування PISA?

Канцелярське приладдя (ручка, олівець, 
гумка),
звичайний калькулятор і 
питну воду (за потреби).



LOGOІнструмент власний учня



LOGOТак не оцінюємо…



LOGOТак не оцінюємо…



LOGOЗакрита база завдань

Чи можна ознайомитися із завданнями 
PISA-2018?

Ні, але на сайті нашому сайті можна 
незабаром можна буде спробувати свої сили 
та виконати деякі з завдань попередніх років.



LOGOPisa.testportal.gov.ua
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Зміст освіти



LOGOЕнергозбереження чи 
енергоефективність



LOGOТрадиційне навчання



LOGOЗміст освіти

Введення теми «Змінний струм» в основну школу



LOGOКольорове маркування проводів



LOGOШтепсельне з’єднання
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Зварювання

Опресовування

Спаювання

Скрутка
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