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Досліджуються: 
● читацька грамотність;
● математична грамотність;
● природничо-наукова грамотність.

Україна вперше взяла участь у 2018



Специфіка моніторингу
Вимірюється саме математична грамотність учнів

«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».

http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf


Завдання PISA



У кожному з завдань
приділяється увага одному з 
трьох процесів: 

• формулювання ситуацій математично
(25% балів за завдання);

• застосування математичних понять, фактів,
процедур і міркування
(50% балів за завдання);

• інтерпретація, застосування й оцінювання математичних результатів
(25% балів за завдання).



Українські підручники і завдання
PISA

• Завдання, що пропонуються у вимірниках PISA є досить громіздкими.
• Завдання такого типу не можуть часто зустрічатися в діючих підручниках.

• У діючих українських підручниках містяться задачі аналогічні до тих, що
пропонуються у вимірниках PISA. 

• У звіті проаналізовані підручники лише для 9 класу. 



Оприлюднені завдання PISA та 
аналогічні з підручників

• кілька із значень задані в 
неявному вигляді

Н.А. Тарасенкова та ін. 
Математика, 5 клас. 



Істер О. С. 
Математика, 5 клас



Бевз Г.П.
Бевз В.Г. 
Алгебра, 7 клас

У задачах учні мають самостійно встановити
загальну кількість можливих варіантів
(цукерок чи букв) за допомогою
безпосереднього підрахунку.



Три види життєвих ситуацій у 
прикладних задачах PISA

• задачі, які задіюють повсякденний досвід учнів
(купівля різного роду товарів, зокрема ліків, читання
та аналіз інструкції тощо);

• задачі, в яких йде мова про ситуації, 
з якими учень матиме справу у процесі
навчання конкретного предмету чи у 
подальшій своїй професійній діяльності;

• задачі, що вимагають опрацювання інформації з 
газет, журналів чи Інтернету.



Посібники

• У цьому збірнику велика 
кількість завдань
присвячена аналізу чи
пошуку статистичної
інформації та її
інтерпретації. 

http://www.osvita-
center.com.ua/catalog/5-klas/vasil-va-d-
v-zbirnik-zadach-z-matem-5-9-kl-
naskrizni-linii-kompet-ta-realiz-isbn-978-
617-656-796-7/

http://www.osvita-center.com.ua/catalog/5-klas/vasil-va-d-v-zbirnik-zadach-z-matem-5-9-kl-naskrizni-linii-kompet-ta-realiz-isbn-978-617-656-796-7/


Здоров’я



Посібники
• Робочі зошити «Я – Дослідник» для 5 і 6 класів
Васильєва Д.В.

http://osvita-center.com.ua/catalog/6-
klas/matematika_4/vasil-va-d-v-ya-
doslidnik-matematika-6-kl-robochiy-
zoshit-uchnya-isbn-978-617-656-734-9/

http://osvita-center.com.ua/catalog/6-klas/matematika_4/vasil-va-d-v-ya-doslidnik-matematika-6-kl-robochiy-zoshit-uchnya-isbn-978-617-656-734-9/


Посібники

• Н. А. Тарасенкова, М. І. Бурда,  та ін.
Перевірка предметних
компетентностей
5, 6 та 7 клас



Посібники
ВАРІАТИВНИЙ КУРС 
ЛОГІКА  5-9 КЛАСИ

•Для розвитку логічного 
мислення учнів;

•Для впровадження STEM-
підходу до навчання;

•Для підготовки до 
математичних конкурсів і 
олімпіад, 

•PISA.

Встановлення істиності та хибності
математичних тверджень, комбінаторні задачі, 
розв’язування задач на метод припущення та 
метод вилучення, метод математичної індукції, 
метод крайнього, принцип Діріхле тощо





PISA-2022
(математична грамотність)
Концепція змінюється:
• Критичне мислення
• Креативність
• Дослідження та вивчення
• Саморегуляція, ініціативність і настирливість.
• Використання інформації
• Системне мислення
• Комунікація
• Рефлексія

Електронна версія 
тестування







https://gioschool.com



Теоретичний блок уроку
• Анімоване відео, що 

переривається запитаннями до учнів

• Схема

• Приклади розв’язаних задач






Практичний блок уроку
• Завдання у тестовій формі 

(навчального характеру)

• Завдання на відповідність

• Завдання на пошук помилки

• Завдання на 
встановлення порядку дій

• Завдання на введення відповіді
+
• Блок прикладних задач



Все залежить від учителя!
У формуванні в учнів уміння розв’язувати
прикладні задачі велику роль відіграє вчитель:
• Чи пропонує він такого роду задачі?
• Чи відводить він достатньо часу для розв’язування таких задач 

на уроці?
• Чи стимулює учнів аналізувати умову або ж пропонувати

декілька моделей до однієї задачі?
• Чи заохочує пошук нестандартних шляхів розв’язування задачі?
• Чи звертає увагу на інтерпретацію отриманих учнями

результатів?
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