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	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 
(www.timo.com.ua/geo)	 —	 геоінформаційна	
аналітична	 система	 моніторингу	 якості	
загальної	 середньої	 освіти	 за	 результатами	
ЗНО.
	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 —	
інформаційна	 підтримка	 громадсько-
державної	моделі	управління	освітою.
	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 —
складова	 Порталу	 ТІМО	 (www.timo.com.ua)	
комплексної	підтримки	підготовки	до	вступу	
до	ВНЗ	на	основі	ЗНО.

	 	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	
надає	 користувачеві	 інтерактивні	
засоби	 аналізу	 поточного	 стану	 
і	 трендів	 якості	 загальної	 середньої	
освіти	 за	 результатами	 ЗНО	 на	 рівнях	
ЗНЗ,	 району,	 області,	 країни	 за	 період	 
із	 2008	 по	 2013	 рік	 з	 української	 мови,	
математики	та	історії	України	за	різними	
показниками	 якості	 освіти	 (абсолютні,	 
відносні,	 динамічні,	 комплексні)	 
у	 розрізі	 типів	 навчальних	 закладів,	
їх	 місця	 розташування	 та	 розмірів	 
за	обраним	користувачем	індексом	якості	
освіти	—	 діапазоном	 оцінок	 за	шкалою	 
100—200:	173—200,	190—200,	(173+)	— 
(124-),	(173+)	—	(136-),	(190+)	—	(136-).

       
 ПІДГОТОВКА ДОСЛІДЖЕННЯ

PISA 2021 

       
       

     Ф
РЕЙМВОРК З МАТЕМАТИКИ

	 ГІАС		«Якість	освіти	—	ЗНО»	використовує	для	навігації	штатний	інструментарій	
GoogleMap. 
	 ГІАС	 	 «Якість	 освіти	—	 ЗНО»	 забезпечує	 побудову	 рейтингів	 загальноосвітніх	
навчальних	 закладів	 на	 основі	 параметрів,	 які	 відбивають	 пріоритети	 користувача 
з	експортом	результатів	досліджень	в	електронну	таблицю	Excel.

•    Я
К МАТЕМАТИКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ  В ІСНУЮЧИХ 

      І 
ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ І ЩО ОЗНАЧАЄ «МИСЛИТИ ЯК МАТЕМАТИК» У 2021 РОЦІ?

•    Щ
О ВИПЛИВАЄ З ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ?

•    Я
КІ МОЖНА ОТРИМАТИ ПЕРЕВАГИ ВІД НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КРАЩОГО ОЦІНЮВАННЯ 

     М
АТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ?

КОЖЕН БАЖАЮЧИЙ МОЖЕ ДОЛУЧИТИСЬ ДО:

•    У
ДОСКОНАЛЕННЯ PISA 2021 ФРЕЙМВОРКУ З МАТЕМАТИКИ

•    П
ІДГОТОВКИ ЗАВДАНЬ / ТЕМ ЗАВДАНЬ PISA 2021 З МАТЕМАТИКИ
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	 ГІАС	 	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	
дозволяє	 оцінити	 стан	 і	 тенденції	
якості	роботи	ЗНЗ	на	основі	результатів	
ЗНО	 на	 тлі	 району,	 області,	 країни	 для	
вибірки	 споріднених	 ЗНЗ	 і	 забезпечити	
представлення	 результатів	 аналітичних	
досліджень	 якості	 освіти	 у	 формі	
таблиць,	графіків,	мап.
	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 
у	 перспективі	 планується	 перетворити	
на	 соціальну	 мережу	 ЗНЗ	 для	
інформаційної	 підтримки	 само- 
розвитку	і	самовдосконалення	середньої	 
загальної	 освіти	 на	 основі	 докладних	
даних	про	умови	і	результати	діяльності	
ЗНЗ.

www.timо.com.ua/geo

	 На	 сторінках	 журналу	 можна	 ознайомитись	 з	 оглядом	 	 функціональних	 можливостей	 потужного	
безкоштовного	пакету		ShinyItemAnalysis		для	проведення	психометричного	аналізу.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ. 
ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК SHINYITEMANALYSIS

 Програмні засоби для психометричного аналізу призначені для проведення 
психометричного аналізу даних, отриманих в результаті тестувань, опитувань або 
інших даних, що відображають значення латентних психологічних або освітніх змінних. 
Незважаюи на те, що психометричний аналіз можна проводити за допомогою стандартних 
статистичних пакетів на кшталт SPSS, більшість аналітичних досліджень потребує 
спеціалізованих інструментів, огляд найбільш поширених із них можна знайти на сторінці  
Psychometric software у Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Psychometric_software ).
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45 НаРаДа УпРаВЛіНсьКої РаДи PISA і фРеймВоРК PISA 2021  
З математиКи

23—26 квітня у Сольна — місті-супутнику Сток-
гольма відбулася 45 Нарада Управлінської Ради 
програми PISA. Вражень дуже багато, але найголо-
вніших, мабуть три:

1. PISA як колегіальний наддержавний аналі-
тичний і консультативний центр з ефективних 
освітніх політик і практик

Надзвичайно широке представництво країн  
у програмі PISA, яка на початку замислювалась 
як «елітний клуб золотого мільярду» 20 країн — 
учасниць ОЕСР; членство в PISA постійно зростає:  
у дослідженні PISA 2018 бере участь близько  
80 країн і економік, для участі у PISA 2021 додатко-
во поступили заявки від кількох країн, з 4 з яких 
вже укладено договір). Таке широке представни-
цтво обумовлено синергетичним ефектом двох 
трендів: «країни-новоприбульці» бажають приєд-
натися до програми PISA для того, щоб подивитися 
на свою систему освіти з точки зору світового до-
свіду освіти, країни — учасниці програми зацікав-
лені в розширенні ареалу учасників з точки зору 
неповторності освітнього досвіду країн і пошуку 
нових практик, відкриття і усвідомлення того, що 
у кожній країні, кожній практиці можна чогось 
навчитися. Від самої країни залежить, наскільки 
ефективно вона зможе скористатися результатами 
досліджень PISA.

2. PISA — шок як стимул інноваційного роз-
витку системи освіти

Незважаючи на те, що програмою PISA ствер-
джується, що її призначення — проведення якіс-
них аналітичних досліджень стану освіти у краї-
нах — партнерах програми, у більшій або меншій 
формі країни дуже прискіпливо вивчають свої 
результати і перш за все — за рейтингом балів, 
набраних 15-річними учасниками репрезентатив-
ної вибірки учнів країн-учасниць проекту. Це лі-
нійний рейтинг, який відображає виключно бали 
учасників, в якому немає аналізу і співставлення  
з контекстуальними даними країн, але так чи 
інакше, країни ставляться до нього як до головно-
го результату — найавторитетнішої оцінки стану 
їх освітньої системи. Для багатьох країн їх місце  
у цьому рейтингу стало шоком, оскільки їх вну-
трішня самооцінка стану системи освіти була до 
участі в програмі PISA суттєво вище. До країн, які 
пережили (а деякі продовжують переживати) PISA 
шок відносяться такі потужні країни як Німеччи-

на, Франція, Швеція і багато інших країн. Важливо 
ставитись до результатів PISA як до стимулу інно-
ваційного розвитку системи освіти країни і саме 
в такому ключі виступали обидва міністри осві-
ти Швеції (міністр дошкільної і середньої освіти  
і міністр вищої освіти), які взяли активну участь  
у нараді. Для них були шоком не тільки результати 
учасників, а і показники справедливості системи 
освіти Швеції. За їх словами аналітичні матеріали 
PISA як по Швеції, так і по інших країнах у багатьох 
випадках є джерелом плідних ідей вибудови ефек-
тивної освітньої політики.

3. PISA як модель ефективного децентралізо-
ваного управління 

Ефективність управління проектом PISA трима-
ється на кількох важливих складових:

3.1. Чітко і зрозуміло визначена мета програми 
3.2. Ефективний виконавчий орган — Директо-

рат з освіти і компетентностей OЕСР 
3.3. Система колегіальних підсистем управлін-

ня, які обираються за демократичними виборчими 
процедурами:

 3.3.1. ПСГ — стратегічна група програми 
(PSG- PISA Strategic Group)

 3.3.2. ІСГ-інформаційна група програми 
(PISA Dissemination Group) 

3.4. Залучення на основі відкритих тендерів най-
авторитетніших у світі організацій для розробки 
інструментів і процедур досліджень

3.5. Залучення найавторитетніших у світі фахів-
ців і організацій для проведення як основного ци-
клу досліджень PISA, так і спеціальних досліджень 
на основі даних PISA

3.6. Потужні засоби комунікацій з освітянською 
спільнотою світу:

 3.6.1. Відкрита бібліотека звітів про резуль-
тати досліджень PISA (на даний момент налічує 
більше 180 звітів)

 3.6.2. Система вебінарів з питань дослі-
джень PISA для членів Управлінської групи PISA, 
національних координаторів PISA, відповідальних 
співробітників міністерств країн учасниць PISA 
тощо

3.7. Ефективні комунікації з членами Управлін-
ської групи PISAпри підготовці документів і нарад 
(проекти відповідних документів викладаються  
у вільному доступі, регулярні інформаційні листи 
від Директорату з освіти і компетентностей тощо).
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Для ефективної участі України в проекті PISA 
необхідно розвивати вже існуючі й створити нові 
дієві засоби комунікацій МОНУ з освітянською 
спільнотою, суспільством, органами управління 
освітою в контексті дослідження PISA.

45 Нарада Управлінської Групи Програми PISA 
була сфокусована навколо чотирьох циклів дослі-
дження PISA: PISA 2015, PISA 2018, PISA 2021, PISA 
2024. 

Особливий інтерес для України викликає дослі-
дження PISA 2021 з низки причин, зокрема:

• У дослідженні PISA 2015 Україна не брала учас-
ті, дослідження PISA 2018 зараз адмініструється, до 
PISA 2024 ще далеко

• PISA 2021 має своїм фокусом математичну ком-
петентність, а освітні традиції у галузі математики 
в Украъны є високим, про що свідчать, наприклад, 
результати світових олімпіад школярів з математи-
ки і інформатики.

Більше дізнатися про 45 засідання Управлінської 
Ради PISA можна в аналітичній записці, яку розмі-
щено в поточному випуску журналу ТІМО.

Фахівці з України можуть прийняти активну 
участь у підготовці дослідження PISA 2021, зокрема 
на поточному етапі — у вдосконаленні фреймворку 
PISA 2021 з математики і підготовки модельних за-
вдань з математики.

З цією метою фахівці УЦОЯО підготували пере-
клад українською мовою Проекту фреймворку PISA 
2021 з математики, який публікується у поточному 
випуску журналу ТІМО. Свої пропозиції щодо вдо-
сконалення фреймворку просимо надсилати офі-
ційному представнику України в Управлінській 
Раді PISA: rakov_s@ukr.net (термін подання пропо-
зицій спливає 01.07.2018).

Окрім того, було б добре, щоб фахівці з Украї-
ни долучилися до підготовки модельних завдань  
з математики для дослідження PISA 2021 у відповід-
ності до фреймворку PISA 2021з математики, відпо-
відне запрошення Директорат ОЕСР з освіти і ком-
петентностей направив членам Управлінської ради: 
«Підрядник з математики для PISA 2021 в даний час 
розробляє ілюстративні завдання, щоб доповнити 
проект фреймворку, який був представлений на засі-
данні PGB у Стокгольмі. Ілюстративні завдання бу-
дуть розглянуті експертною групою на її наступно-
му засіданні в липні 2018 року, а члени Управлінської 
Ради отримають їх для розгляду в серпні 2018 року. 
Тим часом ми запрошуємо країни-учасниці подати 
ідеї щодо завдань (завдання або ідеї стимулів для за-
вдань) до ETS, який буде керувати розробкою завдань 
для оцінювання з математики PISA 2021». Свої про-
позиції завдань / ідей стимулів слід оформляти  
у відповідності до вимог ETS, які розміщено в до-
датку до фреймворку PISA 2021 з математики у цьо-
му випуску журналу ТІМО, і направити напряму  
в ETS за адресою PISA-Cognitive@ets.org і/або офіцій-
ному представнику України в Управлінській Раді 
PISA: rakov_s@ukr.net (термін подання пропозицій 
спливає 01.08.2018). 

Активна участь українських фахівців у підго-
товці дослідження PISA 2021 сприятиме удоскона-
ленню системи освіти України на компетентнісних 
засадах, підвищенню її конкуретноспромжності  
в сучасному глобалізованому світі й інтеграції в сві-
товий простір освіти.
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1. Поточний проект рамкового документа для 
дослідження PISA-2021 підготовлено експерт-
ною групою з математики під керівництвом RTI 
International — міжнародного партнера ОЕСР, який 
відповідає за цю роботу. Документ розроблено від-
повідно до рекомендацій Стратегічної дорадчої 
групи з математики, яка працювала упродовж 2017 
року, а також із використанням інформації, яку на-
дала Керівна рада PISA під час 44-ї зустрічі у Парижі 
в листопаді 2017 року. До 2020 року рамковий доку-
мент з математики пройде ще декілька етапів пере-
вірки та оновлення. Восени 2018 року відбудеться 
остаточне погодження другої версії проекту рам-
кового документа, у якій буде враховано всі зауваги 
Керівної ради PISA щодо його першої версії.

2. Запрошуємо членів Керівної ради PISA:
• КОМЕНТУВАТИ першу версію рамкового до-

кумента з математики,
• ПРОПОНУВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ для його по-

дальшої розробки.
3. Перед остаточним погодженням рамкового 

документа з математики, його буде доповнено:
• демонстраційними прикладами (з пояснення-

ми) у частинах про процеси математичного мислен-
ня, про кожний із процесів розв’язання задач і про 
чотири змістові категорій математики;

• додатком із детальною інформацією про 
зв’язок між математикою, математичним мислен-
ням і комп’ютерним мисленням;

• необхідними абзацами про структуру інстру-
мента дослідження;

• у схемі 3 — оновленим скріншотом інструмен-
та для редагування;

• показниками для шкали рівнів математичної 
грамотності (будуть додані після збору даних);

• поширеним переліком й описом людей та орга-
нізацій, які зробили внесок у розробку цього рам-
кового документа (в абзаці 17).

ВСТУП

4. Математичне тестування має особливе зна-
чення для PISA-2021, оскільки в цьому циклі до-
слідження математика знов буде основним доме-
ном оцінювання. Раніше математика була в центрі 
уваги дослідження тільки в 2003 і 2012 роках, хоча 
математичне тестування PISA проводилося в 2000, 
2003, 2006, 2009, 2012, 2015 і 2018 роках.

5. Зосередженість дослідження PISA-2021 на 
математиці надає можливість систематично порів-
нювати результати навчання учнів/студентів і від-
стежувати зміни в них, а також переглядати зміст 
математичних знань і вміння, які слід оцінювати, 
враховуючи сучасні світові тенденції, зокрема в га-
лузі освітньої політики й навчання.

6. Система освіти кожної країни має власний по-
гляд на математичну грамотність, відповідно до яко-
го в її школах організовано навчання математиці.  
З давніх-давен математична грамотність охоплює 
виконання таких основних арифметичних опера-
цій, як додавання, віднімання, множення та ділення 
цілих чисел, простих і десяткових дробів, обчислен-
ня відсотків і площі та об’єму простих геометрич-
них фігур. Останнім часом на поняття математичної 
грамотності суттєво впливає диджиталізація бага-
тьох аспектів життя й загальна доступність даних, 
які допомагають приймати як особисті рішення, 
пов'язані з охороною здоров'я та інвестиціями, так 
і розв’язувати основні соціальні проблеми, пов'язані 
зі зміною клімату, світовою економікою, оподатку-
ванням, державною заборгованістю, зростанням 
населення, поширенням пандемічних хвороб та ін. 
Отже, сьогодні бути математично грамотною осо-
бою означає бути творчим, активним і мислячим 
громадянином, належним чином підготовленим 
для участі в житті суспільства XXI століття.

7. Кількісний компонент містять усі вище наве-
дені соціальні проблеми, як і багато інших важли-
вих питань, які постають перед сучасним суспіль-
ством у всьому світі. Розуміння й розв’язування 
цих проблем вимагає певного математичного мис-
лення. У складніших контекстах таке мислення не 
обмежується відтворенням вище згаданих простих 
обчислювальних процедур, а вимагає математич-
ного мислення. Тому значуща роль математично-
го мислення вимагає перегляду значення матема-
тичної грамотності учнів/студентів, яка виходить 
за межі розв’язання задач і простих обчислень та 
має забезпечувати інтелектуальну кмітливість для 
розв’язання проблем ХХІ століття. 

8. Сьогодні країни мають нові можливості й сти-
каються з новими викликами в усіх галузях життя, 
що нерідко відбувається внаслідок динамічного 
вдосконалення комп’ютерних технологій, зокрема 
застосування роботів, смартфонів і комп’ютерних 
мереж. Так, наприклад, наразі майже кожна молода 
людина, студента бо учень, який навчається з 2015 
року, вважає телефон мобільним портативним при-
строєм, за допомогою якого можливо передавати 
голосові й текстові повідомлення та зображення, 
а також мати доступ до мережі Інтернет. Але ба-
гатьом з їхніх батьків і, особливо, усім їхнім діду-
сям і бабусям усе це здавалося тільки фантастикою 
(BeloitCollege, 2017[1]). Визнання зростаючого кон-
текстуального розриву між двома століттями ста-
ло поштовхом до дискусій щодо розвитку в учнів/
студентів умінь ХХІ століття (Ananiadouand Claro, 
2009[2]; Fadel, Bialik and Trilling, 2015[3]; National 
Research Council, 2012[4]; Reimers and Chung, 2016[5]).

9. Цей розрив також викликав необхідність 
упровадження освітніх реформ у системах освіти. 
Час від часу політики, освітяни й інші зацікавлені 
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сторони здійснюють перегляд державних освітніх 
стандартів і відповідним чином регулюють освітню 
політику. У процесі такого перегляду зазвичай на-
даються відповіді на два загальні запитання: 

1) Чого мають навчатися учні/студенти?
2) Яким учням чого навчатися?
Найпоширенішим аргументом на захист мате-

матичної освіти для всіх учнів/студентів є корис-
ність математики в різноманітних практичних си-
туаціях. Однак щоразу цей аргумент втрачає свою 
вагу в зв’язку з тим, що дуже багато простих дій 
вже автоматизовано. Так, зовсім недавно офіціанти  
в ресторанах виконували множення й додавання 
для розрахунку вартості замовлень на папері; але 
сьогодні вони просто натискають відповідні кноп-
ки на портативних пристроях. Нещодавно для пла-
нування подорожей людям доводилось користува-
тися роздрукованим розкладом руху транспорту, 
що вимагало високого рівня розуміння осі часу й 
нерівностей; але зараз достатньо знайти потрібну 
інформацію в Інтернеті.

10. Щодо запитання «чого навчати?», багато не-
порозумінь виникає із загального погляду на ма-
тематику. Багато людей вважають, що математи-
ка — це не більше ніж корисна панель інструментів. 
Чіткий слід цього підходу можна побачити в на-
вчальних програмах багатьох країн. Іноді програма 
з математики обмежена списком математичних тем 
або процедур, частину яких учні/студенти практи-
кують у декількох передбачуваних ситуаціях, не-
рідко у вигляді тестів. Цей погляд на математику  
є надто вузьким для сучасного світу, оскільки він 
недооцінює зростаючої важливості ключових ха-
рактеристик цієї дисципліни.

11. Зрештою, відповідь на ці питання полягає  
в тому, що кожен учень/студент повинен навчитися 
(і мати можливість навчитися) математично мисли-
ти, використовуючи математичне мислення разом 
з невеликим набором основних математичних по-
нять, які підтримують цей тип мислення. Таким по-
няттям відкрито й окремо навчатиме обов'язково, 
адже вони проявляються та закріплюються в про-
цесі набуття учнями/студентами навчально-пізна-
вального досвіду в математиці. Такий підхід забез-
печує їх базовою структурою понять, за допомогою 
яких можна розв’язувати кількісні задачі в різних 
галузях життя в ХХІ столітті. Така нова математич-
на грамотність включає вміння розв’язувати про-
блеми, але одночасно і виводить людину за рамки 
цього вміння та надає їй математичної компетент-
ності.

12. У процесі розробки рамкового документа  
з математики для PISA-2021 враховувалосяі чітке та 
явне значення математики для 15-річних, і необхід-
ність забезпечити актуальні й автентичні контексти 
тестових завдань для математичного тестування. 
Цикл математичного моделювання, який викорис-

товувався у попередніх рамкових документах (на-
приклад, OECD (2004[6]; 2013[7])) для опису кроків, 
які виконує особа, розв’язуючи контекстуалізовані 
проблеми, залишається основною характеристикою 
рамкового документа з математики для PISA-2021. 
За допомогою цього циклу визначено математич-
ні процеси, які виконують учні/студенти під час 
розв’язання задач. Саме ці процеси, а також мате-
матичне мислення будуть представлені як основні 
параметри для звітності про результати досліджен-
ня PISA-2021.

13. Основною формою проведення математично-
го тестування під час дослідження PISA-2021 буде 
комп’ютерне тестування (скороч. КТ, англ. CBAM — 
computer-base dassessment of mathematics). Однак 
ті країни, які вирішать не тестувати своїх учнів/
студентів за допомогою комп’ютерів, будуть забез-
печені паперовими інструментами дослідження. 
Оновлена версія рамкового документа з математи-
ки вперше включає інформацію щодо нової форми 
проведення тестування, упроваджену в 2015 році,  
у тому числі обговорення про розробку нових тес-
тових завдань для КТ.

14. В оновленій версії рамкового документа з ма-
тематики ОЕСР висловлює свої очікування щодо 
участі в проекті PISA більшої кількості країн з низь-
ким або середнім рівнем доходу на душу населен-
ня. У новому документі визнаються деякі важливі 
потреби для підвищення точності й ефективності 
дослідження: необхідність підвищити точність ви-
мірювань PISA на нижчих рівнях розподілу резуль-
татів учнів/студентів, для чого під час розробки 
матеріалів оцінювання можна користуватися рам-
ковим документом проекту PISA for Development 
(OECD, 2017[8]); необхідність збільшити шкалу для 
низьких результатів; важливість охоплення широ-
кого діапазону соціальних та економічним контек-
стів; прагнення задіяти в тестуванні підлітків віком 
14-16 років, які не навчаються в закладах формаль-
них освіти.

15. Зростаюча та еволюціонуюча роль комп'ютерів 
та обчислювальних засобів як у повсякденному 
житті, так і в процесі виконання математичних дій 
відображено в рамковому документі з математики 
для PISA-2021, у якому визнається, що учні/сту-
денти повинні володіти вміннями комп’ютерного 
мислення та бути здатними показати їх у процесі 
розв’язання задач. Уміння комп’ютерного мислен-
ня включають розпізнавання закономірностей, 
розкладання на складники, визначення того, які 
сучасні комп’ютерні інструменти можуть викорис-
товуватися при аналізі або розв’язанні задачі, ви-
значення алгоритмів для отримання детального 
розв’язку задачі. З огляду на актуальність і важли-
вість комп’ютерного мислення, рамковий доку-
мент закликає країни, які братимуть участь у до-
слідженні PISA-2021, осмислити питання щодо ролі 
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комп’ютерного мислення в навчальних програмах  
з математики та в педагогіці.

16. Цей рамковий документ містить три основні 
розділи. Перший розділ — «Визначення математич-
ної грамотності» — надає формальне визначення 
одного зі складників дослідження — «математичної 
грамотності» і пояснює теоретичні основи мате-
матичного тестування в дослідженні PISA. Другий 
розділ — «Організація математичного домену» — 
описує чотири аспекти:

a) математичне мислення та три математичні 
процеси(циклу моделювання/розв’язання задачі); 

b) організація знань за змістовими категоріями 
математики (згідно з рамковим документом з мате-
матики для PISA-2021), а також перелік змістових 
категорій математичних знань, важливих для оці-
нювання 15-річних учнів/студентів; 

c) зв’язок між математичною грамотністю й ком-
петентностями ХХІ століття;

d) контексти, у яких учні/студенти стикаються з 
проблемами математичного характеру. 

Третій розділ документа — «Оцінювання мате-
матичної грамотності» — визначає технічні питан-
ня проведення дослідження.

17. Рамковий документ з математики для PISA-
2021було розроблено під керівництвом Математич-
ної експертної групи 2021 (MEG) — органу, призна-
ченого головними партнерами PISA та погодженого 
Керівною радою PISA (PGB). Серед членів MEG— 
математики-науковці, математики-освітяни, а та-
кож експерти з оцінювання, комп’ютерних техноло-
гій та освітніх тестувань із різних країн.

ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТ-
НОСТІ

18. У сучасному світі розуміння математики  
є надзвичайно важливим для підготовки молодих 
людей до життя. Збільшення кількості проблем і си-
туацій, із якими молодь стикається щодня, зокрема 
й у професійних контекстах, потребує певного рів-
ня розуміння математики, здатності до математич-
ного обґрунтування й використання математичних 
інструментів, щоб надалі ці проблеми можна було 
цілковито усвідомити й розв’язати.

19. Математика є критично важливим інстру-
ментом для молоді, оскільки проблеми й викли-
ки очікують на молоде покоління і в особистому,  
і в професійному, і в суспільному, і в науковому 
аспектах життя. Тому надзвичайно важливо розу-
міти, наскільки юнаки й дівчата, які тільки-но за-
кінчили навчання в школі, адекватно підготовлені 
для того, щоб застосовувати математику для розу-
міння важливих питань і розв’язування значущих 
проблем. Тестування 15-річних підлітків дає мож-
ливість визначити ранні ознаки того, яким чином 
учні/студенти зможуть реагувати на різні майбутні 

життєві ситуації, що містять математичний склад-
ник і одночасно вимагають математичного мислен-
ня й розв'язання певних задач. 

20. Під час оцінювання знань 15-річних підліт-
ків доцільно поставити запитання: «Якими зна-
ннями важливо володіти особі, щоб бути здатною 
ефективно діяти в ситуаціях, що пов’язані з мате-
матикою?» Або конкретніше: «Що означає мате-
матична компетентність для 15-річної особи, яка 
готується до закінчення школи або до вступу до 
професійно-технічного чи вищого навчального за-
кладу?» Згідно із цим рамковим документом, важ-
ливо визначити математичну грамотність таким 
чином, щоб вона акцентувала на здатності учнів/
студентів математично мислити й розв’язувати за-
дачі в різноманітних контекстах ХХІ століття, а не 
на математичних знаннях і вміннях низького рівня. 
Визначення, швидше, призначене описувати вмін-
ня учнів/студентів математично обґрунтовувати та 
використовувати математичні поняття, процедури, 
факти й інструменти для описування, пояснюван-
ня та прогнозування явищ. Така концепція мате-
матичної грамотності слугує підґрунтям для роз-
витку в учнів/студентів глибокого розуміння суто 
математичних понять, а також надає їм переваги  
в пізнанні абстрактного світу математики. У визна-
ченні математичної грамотності для PISA особли-
вий наголос варто робити на необхідності розвитку 
вміння учнів/студентів застосовувати математику  
в життєвому контексті, для чого необхідно забезпе-
чити їх багатим досвідом використання математи-
ки на заняттях у навчальному закладі. Ідеться про 
тих 15-річних підлітків, хто невдовзі закінчуватиме 
своє навчання математики в навчальному закладі,  
а також тих, хто продовжуватиме вивчати її й на-
далі. Крім того, є підстави стверджувати, що моти-
вація майже всіх учнів/студентів до вивчення мате-
матики зростає, коли вони бачать зв’язок того, чого 
вони навчаються, із навколишнім світом та іншими 
дисциплінами.

21. Математична грамотність на має вікових об-
межень. Так, наприклад, Програма міжнародного 
оцінювання грамотності дорослих (PIAAC) визна-
чає вміння рахувати як здатність дорослої людини 
знаходити, використовувати й повідомляти ма-
тематичну інформацію та думки з метою участі  
в різних життєвих ситуаціях, які містять пробле-
му математичного характеру. Отже, паралельність 
цього визначення й визначення математичної гра-
мотності 15-річних учнів/студентів для PISA-2021  
є очевидною й зрозумілою.

22. Для оцінювання математичної грамотності 
15-річних необхідно зважати на їхні вікові харак-
теристики, відповідно до яких має бути визначено 
зміст, мову й контексти. Цей рамковий документ 
виділяє широкі категорії змісту, важливі для мате-
матичної грамотності людей узагалі, і конкретні ма-
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тематичні теми, важливі саме для 15-річних учнів/
студентів. Математична грамотність не є властивіс-
тю, яку людина може мати або не мати. Це, найімо-
вірніше, така властивість, яку набувають безперерв-
но, завдяки чому одні особи стають більш матема-
тично грамотними, ніж інші. Водночас потенціал 
для її розвитку є завжди.

23. Для цілей PISA-2021 математична грамот-
ність визначається наступним чином:

Математична грамотність — це здатність 
людини математично мислити й формулювати, 
застосовувати й інтерпретувати математику для 
розв’язання задач у різноманітних контекстах ре-
ального світу. Вона включає застосування матема-
тичних понять, процедур, фактів та інструменти 
для опису, пояснення й прогнозування явищ. Вона до-
помагає людині зрозуміти роль математики в світі, 
робити обґрунтовані умовиводи й приймати рішен-
ня, необхідні творчому, активному і мислячому гро-
мадянину ХХІ століття.

24. Порівняно з рамковими документами з ма-
тематики для PISA-2003 і PISA-2012, у рамковому 
документі для PISA-2021 визнаються певні зрушен-
ня в світі учня/студента, які, у свою чергу, призве-
ли до змін в оцінюванні математичної грамотності 
порівняно з підходом, використаним у попередніх 
рамкових документах. Нові технології та тенденції 
зумовили і тенденцію переходу від необхідності лю-
дини виконувати базові розрахунки в бік потреби 
творчого й активного громадянина висловлюва-
ти обґрунтовані умовиводи й приймати рішення 
щодо себе й суспільства, у якому він живе, у такому 
швидко мінливому світі.

25. Оскільки роль комп’ютерних технологій  
в житті учнів/студентів постійно зростає, довго-
строкова траєкторія математичної грамотності 
має включати синергію математичного мислення  
й комп’ютерного мислення, а також взаємний 
зв'язок між ними; таке мислення полягає у форму-
люванні математичних задач і розробці розв’язків 
для них у такій формі, яка може використову-
ватися комп'ютером, людиною або комп’ютером  
і людиною разом (Cuny, Snyder and Wing, 2010 [9]). 
Роль комп’ютерного мислення в математиці вклю-
чає і взаємодію конкретних математичних тем із 
конкретними темами комп’ютерної галузі, і допо-
внення комп’ютерного мислення математичним 
мисленням (Gadanidis,2015[10]; Rambally, 2017[11]). 
Так, наприклад, PrattandNoss (2002[12]) обговорю-
вали застосування комп’ютерного мікросвіту для 
розвитку математичних знань щодо випадковості 
та ймовірності; Gadanidisetal. (2018[13])пропону-
вали підхід до залучення маленьких дітей до ідей 
теорії груп, використовуючи комбінацію «ручних» 
та комп’ютерних інструментів. Отже, в той час, як 
освіта в галузі математики розвивається з точки 
зору наявних інструментів та потенційних спосо-

бів підтримувати учнів/студентів у вивченні по-
тужних ідей математики (Pei, WeintropandWilensky, 
2018[14]), виважене використання інструментів 
комп’ютерних мислення та системи відповідних 
умінь може поглибити вивчення змісту математи-
ки шляхом створення ефективних умов навчання 
(Weintropetal.,2016[15]). Крім цього, інструменти 
комп’ютерного мислення надають учням контекст, 
у якому вони можуть відтворювати («матеріалізо-
вувати») абстрактні компоненти (через досліджен-
ня й динамічне залучення до дій з математичними 
поняттями), а також виражати ідеї новими спосо-
бами та взаємодіяти із поняттями за допомогою 
медіа-приладів і нових інструментів представ-
лення (Grover, 2018[16]; Niemelä etal., 2017[17]; Pei, 
WeintropandWilensky, 2018[14];Resnicketal., 2009[18]).

Особа з високим рівнем математичної грамот-
ності з поглядуPISA-2021

26. У формулюванні визначення математичної 
грамотності основний акцент зроблено на актив-
ному оволодінні математикою, яке включає мате-
матичні мислення й застосування математичних 
понять, процедур, фактів та інструментів для опи-
сування, пояснювання й прогнозування явищ.

27. Важливо зауважити, що визначення не тіль-
ки сфокусовано на використанні математики для 
вирішення проблем в контекстіреального світу, але 
й визначає математичне мислення як основний ас-
пект математичної грамотності. Внесок рамково-
го документа з математики для PISA-2021 полягає  
у висвітленні центральної ролі математичного мис-
лення як у циклі розв’язування задачі, так і взагалі  
в математичній грамотності.

Схема 1. Математична грамотність: зв’язок  
між математичним мисленням і циклом 

розв’язання задачі (моделюванням)
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математичних понять, процедур, фактів та інструментів для описування, пояснювання й 
прогнозування явищ. 

 

27. Важливо зауважити, що визначення не тільки сфокусовано на використанні математики 
для вирішення проблем в контекстіреального світу, але й визначає математичне мислення як 
основний аспект математичної грамотності. Внесок рамкового документа з математики для 
PISA-2021 полягає у висвітленні центральної ролі математичного мислення як у циклі 
розв’язування задачі, так і взагалі в математичній грамотності. 

Схема 1. Математична грамотність: зв’язок між математичним мисленням  
і циклом розв’язання задачі (моделюванням) 

 

28.Схема 1показує взаємозв’язок міжматематичним мисленням і розв’язанням задачі, 
відображеними в циклі математичного моделювання в рамкових документах з 
математики дляPISA-2003 і PISA-2012.Цей зв’язок між мисленням і розв’язанням 
задачі є одночасно і загальним, і конкретним для математичного тестування PISA-
2021. 

29.Математично грамотні учні/студенти повинні бути здатними спочатку 
використовувати свої знання змісту математики для розпізнання математичного 
характеру конкретної ситуації (задачі), у тому числі тих ситуацій, які виникають у 
реальному світі, а потім математично сформулювати цю задачу. Таке перетворення 
неоднозначної, заплутаної, реальної ситуації на чітко визначену математичну задачу 
вимагає математичного мислення і є, мабуть, ключовим складником того, що означає 
бути математично грамотною особою. Після успішного перетворення отримана 
математична задача має бути розв’язана за допомогою математичних понять, 

Застосовувати 

Інтерпретувати 
й оцінювати 

Формулювати 

Мислення 

28. Схема 1 показує взаємозв’язок міжматематич-
ним мисленням і розв’язанням задачі, відображени-
ми в циклі математичного моделювання в рамкових 
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документах з математики для PISA-2003 і PISA-2012.
Цей зв’язок між мисленням і розв’язанням задачі  
є одночасно і загальним, і конкретним для матема-
тичного тестування PISA-2021.

29. Математично грамотні учні/студенти пови-
нні бути здатними спочатку використовувати свої 
знання змісту математики для розпізнання мате-
матичного характеру конкретної ситуації (задачі),  
у тому числі тих ситуацій, які виникають у реально-
му світі, а потім математично сформулювати цю за-
дачу. Таке перетворення неоднозначної, заплутаної, 
реальної ситуації на чітко визначену математичну 
задачу вимагає математичного мислення і є, мабуть, 
ключовим складником того, що означає бути мате-
матично грамотною особою. Після успішного пере-
творення отримана математична задача має бути 
розв’язана за допомогою математичних понять, 
алгоритмів та процедур, яких навчають у школі. 
Однак це може вимагати прийняття стратегічних 
рішень щодо вибору конкретних математичних ін-
струментів і порядку їх застосування — і це також 
є проявом математичного мислення. І нарешті, ви-
значення математичної грамотності за концепцією 
PISA вказує на необхідність оцінювання учнем/сту-
дентом математичного розв’язку за допомогою ін-
терпретації отриманих результатів у контекст пер-
винної реальної ситуації. Крім того, учні/студенти 
мають володіти вміннями комп’ютерного мислення 
й бути здатними показати їх у процесі розв’язання 
задач. Ці вміння включають розпізнавання законо-
мірностей, розкладання на складники, визначення 
того, які сучасні комп’ютерні інструменти можуть 
використовуватися при аналізі або розв’язанні за-
дачі, визначення алгоритмів для отримання деталь-
ного розв’язку задачі.

30. Незважаючи на те, що математичне мислення 
й розв’язання проблем реального світу пересікають 
одне одного, існує аспект математичного мислен-
ня, який виходить за межі розв’язання практичних 
задач: математичне мислення — це також і спосіб 
надавати оцінку та вибудовувати аргументацію, 
інтерпретацію й висновки в ході важливих деба-
тів стосовно питань державної політики, які через 
їхню кількісну сутність найкраще можна зрозуміти 
з математичної точки зору.

31. Таким чином, математична грамотність вклю-
чає два пов'язані аспекти: математичне мислення 
та розв’язування задач. Математична грамот-
ність відіграє важливу роль у здатності особи ви-
користовувати математику для розв’язування про-
блем реального світу. Проте математичне мислення 
не обмежується розв’язанням задачу традиційному 
сенсі і також включає загальне поінформоване су-
дження щодо важливих суспільних проблем, які 
можна розв’язати математично. Крім цього, воно 
включає судження щодо валідності інформації, яка 
постійно атакує людей, за допомогою аналізу кіль-

кісних та логічних наслідків таких суджень. Саме 
завдяки цьому математичне мислення теж сприяє 
розвитку певних компетентностей ХХІ століття, які 
нерідко обговорюються в цьому рамковому доку-
менті.

32. Зовнішнє коло на схемі 2 показує, що матема-
тична грамотність посідає певне місце в контексті 
проблеми, яка виникає в реальному світі. 

 
Схема 2. PISA-2021: зв’язок між математичним 

мисленням, циклом розв’язання задачі 
(моделюванням), математичним змістом, 

контекстом і компетентностями, необхідними 
людині ХХІ століття

│12 EDU/PISA/GB(2018)4 

PISA-2021: РАМКОВИЙ ДОКУМЕНТ З МАТЕМАТИКИ(ПРОЕКТ, ВЕРСІЯ 1) Для службового користування 

 

 

 
Схема 2. PISA-2021: зв’язок між математичним мисленням, циклом розв’язання задачі 

(моделюванням), математичним змістом, контекстом і компетентностями, необхідними людині 
ХХІ століття 

 
 

33. На схемі 2 також показано співвідношення між математичною грамотністю 
(див. схему 1) та: 
- категоріями математичного змісту, у яких застосовується математична 
грамотність;  
- контекстними категоріями для математичних задач; 
-вибраними компетентностями ХХІ століття, які одночасно сприяють підвищенню 
рівня математичної грамотності і розвиваються за її допомогою. 
 

34. Категорії математичного змісту: 
- кількість 
- невизначеність і дані 
- зміни й залежності  
- простір і форма.  
Саме ці чотири категорії математики вміщують знання, на які учні/студенти 
повинні спиратися, щоб мислити математично, формулювати задачу (шляхом 

Невизначеність і дані 

Проблема в контексті реального світу 
Компетентності  
ХХІ століття: 

• Критичне мислення 
• Креативність 
• Допитливість і дослідництво 
• Самостійність, 

ініціативність, 
наполегливість 

• Використання 
інформації 

• Системне 
мислення 

• Комунікативність 
• Рефлексія 

 
Контекстні 
категорії: 

• Особистісна 
• Професійна 
• Суспільна 
• Наукова 

 

Простір і форма 

Зміни й залежності 

Кількість 
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йоцінювати 
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33. На схемі 2 також показано співвідношення 
між математичною грамотністю (див. схему 1) та:

- категоріями математичного змісту, у яких за-
стосовується математична грамотність; 

- контекстними категоріями для математичних 
задач;

- вибраними компетентностями ХХІ століття, 
які одночасно сприяють підвищенню рівня матема-
тичної грамотності і розвиваються за її допомогою.

34. Категорії математичного змісту:
- кількість
- невизначеність і дані
- зміни й залежності 
- простір і форма. 
Саме ці чотири категорії математики вміщують 

знання, на які учні/студенти повинні спиратися, 
щоб мислити математично, формулювати задачу 
(шляхом перетворення ситуації з реального життя 
в математичну задачу), потім розв’язувати її, інтер-
претувати й оцінювати знайдений розв’язок.

35. Як і в попередніх рамкових документах, PISA 
продовжує використовувати чотири контекстні ка-
тегорії для визначення ситуацій з реального світу, 
а саме особистісні, професійні, суспільній наукові. 
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Контекст може бути особистого характеру та вклю-
чати проблеми, які можуть постати перед людиною, 
її родиною або іншою групою людей. Інші проблеми 
можуть належати до суспільного (зосереджені на 
певній громаді — місцевій, національній або світо-
вій), професійного (зосереджені на світі праці) або 
наукового (у якому є посилання на застосування 
математики у світі природи або технологій) контек-
стів.

36. Уперше в рамковий документ включено ви-
брані компетентності ХХІ століття (див. схему 2), 
на які математична грамотність спирається і одно-
часно розвиває їх. У наступному розділі цього до-
кумента такі компетентності будуть детально об-
говорені. Наразі слід зауважити, що тоді як контек-
стні категорії (особистісна, професійна, суспільна  
і наукова) впливають на розробку тестових завдань, 
для залучення в оцінюванні вибраних компетент-
ностей ХХІ століття тестові завдання спеціально не 
розроблятимуться. Навпаки, очікується, що визна-
чені компетентності будуть автоматично включені 
до тестових завдань завдяки належному реагуван-
ню розробників на інформацію в цьому рамковому 
документі та на визначення математичної грамот-
ності в ньому. 

37. Метою саме такого визначення математичної 
грамотності й такого його представлення на схемах 
1 і 2 було чітке збереження й інтегрування у визна-
чення математичної грамотності для PISA-2021 по-
няття математичного моделювання, яке є наріжним 
каменем рамкового документа PISA з математики 
(наприклад, OECD, 2004[6]; OECD,2013[7]). За кон-
цепцією PISA, цикл моделювання (формулюван-
ня, застосування, інтерпретування, оцінювання)  
є центральним у визначенні математично грамот-
ного учня/студента. Разом із тим необхідність 
брати участь у циклі моделювання виникає не за-
вжди, особливо в контексті тестування (Galbraith, 
Hennand Niss, 2007[19]). Часто трапляється так, 
що значні частини циклу математичного моделю-
вання виконують інші, а кінцевий користувач ви-
конує лише деякі кроки цього циклу. Наприклад, 
інколи надаються такі математичні представлення, 
як графіки або рівняння, які можна безпосередньо 
використовувати для того, щоб відповісти на пев-
не питання або зробити певний висновок. В інших 
випадках учні/студенти можуть використовувати 
комп’ютерну симуляцію для встановлення зв’язків 
між змінюваними даними в конкретній системі або 
середовищі. Із цієї причини в багатьох завданнях 
тесту PISA цикл моделювання представлено лише 
частково. У реальності особа, яка розв’язує зада-
чі, іноді може переходити від процесу до процесу, 
повертаючись до раніше прийнятих рішень і при-
пущень. Кожен із процесів циклу може викликати 
значні труднощі й потребувати неодноразового по-
вернення до попередніх кроків.

38. Зокрема використані у визначенні дієслова 
«формулювати», «застосовувати» та «інтерпрету-
вати» вказують на три процеси, що їх здійснювати-
муть учні/студенти під час активного розв’язування 
задач. Математичне формулювання ситуацій перед-
бачає виявлення можливостей застосування й ви-
користання математики, тобто здатність побачити, 
що для розуміння або розв’язання певної пробле-
ми може бути застосована математика. Це означає 
вміння трансформувати запропоновану ситуацію 
в таку форму, у якій вона підлягатиме математич-
ній обробці, для чого її математично структурують 
і формулюють математичною мовою, визначивши 
змінні та зробивши спрощувальні припущення, 
які допоможуть розв’язати відповідну задачу. За-
стосування математики передбачає математичне 
мислення та застосування математичних понять, 
процедур, фактів й інструментів для отримання 
математичного розв’язання. Це означає проведен-
ня обчислень, перетворення алгебраїчних виразів, 
використання рівнянь й інших математичних мо-
делей, аналіз інформації з використанням діаграм 
і графіків, надання математичного опису або пояс-
нення та використання математичних інструментів 
для розв’язування задач. Математична інтерпрета-
ція передбачає розмірковування над математични-
ми розв’язаннями та результатами й співвіднесен-
ня їх із контекстом задачі. Це означає оцінювання 
математичних розв’язків або їх обґрунтування  
в стосунку до контексту задачі та визначення того, чи  
є результати доречними та чи мають вони сенсу 
конкретній ситуації.

39. Уперше в рамковому документі визнається 
взаємозв'язок між математичним і комп’ютерним 
мисленням. Обидва типи мислення породжу-
ють подібні погляди, процеси й когнітивні моде-
лі, яких учням/студентам необхідно набути для 
успішної життя в умовах все більш технологіч-
ного світу. Абстрагування, алгоритмічне мислен-
ня, автоматизація, декомпозиція й узагальнення, 
які утворюють сукупність основних рекурсивно 
розташованих практик комп’ютерного мислення, 
також є центральними компонентами матема-
тичного мислення й процесу розв’язування задач. 
Згідно з концепцією, яка пояснює застосування 
комп’ютерного мислення в математичній галузі, 
комп’ютерне мислення  — це визначення й роз-
робка математичних знань, які можуть бути вира-
жені засобами програмування, що дозволяє учням 
динамічно моделювати математичні поняття й 
залежності. За класифікацією, спеціально ство-
реною щодо навчання математиці й природничо-
науковим дисциплінам, практики комп’ютерного 
мислення діляться на:

- практики обробки даних;
- практики моделювання й симулювання;
- практики комп’ютерного розв’язання задач;
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- практики системного мислення (Weintrop et al., 
2016 [15]). 

Поєднання внутрішньогалузевих основ мате-
матичного мислення й загальногалузевих основ 
комп’ютерного мислення стає необхідним, по-
перше, щоб ефективно сприяти розвитку концеп-
туального розуміння математики учнями/сту-
дентами, і по-друге, щоб допомагати їм розвивати 
комп’ютерне мислення та оволодівати відповідни-
ми поняттями й уміннями. Таке поєднання допомо-
же учням/студентам усвідомити реальне існування 
математики в професійному світі і забезпечить їхню 
якісну підготовку допрофесійного життя (Basu et 
al., 2016 [20]; Benton et al., 2017 [21]; Pei, Weintrop and 
Wilensky, 2018 [14], Beheshti et al., 2017 [22]).

Актуальність контекстів у задачах PISA-2021

40. Використання поняття «різноманітні кон-
тексти» у визначенні математичної грамотності  
є мотивованим й орієнтованим на конкретні контек-
сти, які більш детально описані й наведені як при-
клади в цьому документі. Самі конкретні контек-
сти не настільки важливі, але чотири категорії, які 
були обрані для використання в інструментах тес-
тування (особистісний, суспільний, професійний  
і науковий), відображають широке коло ситуацій,  
у яких особа може мати можливість використову-
вати математику. Таке визначення також акцентує 
увагу на тому факті, що математична грамотність 
допомагає особі усвідомлювати роль, яку відіграє 
математика у світі, а також допомагає робити аргу-
ментовані умовиводи й приймати рішення, необ-
хідні цій особі як творчому, активному й мислячо-
му громадянину.

Роль математичних інструментів, зокрема 
комп’ютерних технологій, у PISA-2021

41. У визначенні математичної грамотності 
йдеться також про використання математичних 
інструментів. До цих інструментів належать різні 
фізичні та цифрові прилади, програмне забезпечен-
ня та комп’ютерна техніка. У ХХІ ст. комп’ютерні 
математичні інструменти доволі широко викорис-
товуються в роботі, і з часом вони ставатимуть усе 
більш популярними не тільки в професійному, але 
й у повсякденному житті людей. Із появою таких 
нових тенденцій у професійній діяльності людини 
та у її повсякденному житті, все частіше виникає 

потреба в застосуванні математичного й логічного 
мислення для розв’язанні проблем за допомогою 
комп’ютерних інструментів, що потребує більш ви-
сокого рівня математичної грамотності.

42. З2015 року комп’ютерне тестування (ско-
роч. — КТ, англ. — Computer Based Assessment, CBA) 
стало основною формою проведення оцінювання 
PISA, але для країн, які вирішили не тестувати своїх 
учнів/студентів за допомогою комп’ютерів, доступні 
і паперові інструменти дослідження. Слід зауважи-
ти, що математичне тестування в 2015 і 2018 роках 
було нейтральним щодо комп’ютерного формату.

43. З 2021 року комп’ютерне тестування з ма-
тематики стане основним форматом оцінювання 
математичної грамотності. Опція паперового тес-
тування залишатиметься доступною для країн, які 
вирішать не тестувати своїх учнів/студентів за до-
помогою комп’ютерів, проте КТ з математики вже 
не буде нейтральною комп’ютерною версією папе-
рового тестування з математики. Можливі наслід-
ки цього переходу будуть детально висвітлені далі  
в цьому рамковому документі.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО ДОМЕНУ

44. У рамковому документі з математики експер-
тами PISA визначено математичний домен у межах 
дослідження PISA й описано підхід до оцінюван-
ня математичної грамотності 15-річних підлітків. 
Отже, PISA оцінює, наскільки вміло 15-річні учні/
студенти можуть математично мислити й застосо-
вувати математику, коли мають справу із запропо-
нованими ситуаціями й задачами, більшість із яких 
надані в контекстах реального світу.

45. З огляду на цілі дослідження, визначення ма-
тематичної грамотності PISA-2021 можна проаналі-
зувати з погляду трьох взаємопов’язаних аспектів:

• математичне мислення й розв’язання задач 
(процеси, які описують, що роблять особи для вста-
новлення зв’язку між контекстом проблеми й мате-
матикою і, таким чином, для розв’язування задачі);

• математичний зміст, призначений для вико-
ристання в тестових завданнях;

• контексти тестових завдань у сукупності з пев-
ним набором1 компетентностей ХХІ століття, які 
одночасно сприяють підвищенню рівня математич-
ної грамотності і розвиваються за її допомогою.

46. Далі розкриємо ці аспекти математичного до-
мену. Висвітлюючи їх, рамковий документ з матема-
тики для дослідження PISA в 2021 р. дає можливість 

1 Набір компетентностей ХХІ століття, рекомендований Дорадчою групою ОЕСР із дисциплін (англ. SAG — the OECD 
Subject Advisory Group), був вибраний завдяки встановленню спільного зв’язку між ключовими компетентностями  
ХХІ століття й відповідними предметними компетентностями, які є невід’ємною частиною навчальних програм з базо-
вих дисциплін. Таким чином, Дорадча група з дисциплін визначила вісім компетентностей ХХІ століття, які мають бути 
включені до рамкового документа для PISA-2021 і до навчальних програм з математики. (див. PISA2021Mathematics:  
A Broadened Perspective [EDU/PISA/GB(2017)17]) Перелік цих компетентностей наведено в пункті 124 цього документа.
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упевнитися в тому, що тестові завдання, розроблені 
для дослідження, відображають математичне мис-
лення й процеси циклу розв'язання задач, а також 
цілу низку знань математичного змісту, контекстів  
і компетентностей ХХІ століття, які в усій сукуп-
ності тестових завдань ефективно забезпечують 
реалізацію сутності математичної грамотності, 
визначеної цим рамковим документом. Розгляне-
мо деякі питання, які ґрунтуються на визначенні 
математичної грамотності в рамковому документі  
з математики для PISA-2021:

• До яких процесів залучається людина підчас 
математичного мислення й розв’язування контек-
стоцентрованих математичних задач? 

• Якого змісту математичних знань ми можемо 
очікувати від особи, зокрема від 15-річного учня/
студента?

• У яких контекстах можна спостерігати й оці-
нювати математичну грамотність? Як такі контек-
сти взаємодіють із компетентностями ХХІ століття?

Математичне мислення й процеси циклу 
розв’язання задач

Математичне мислення

47. Здатність мислити логічно і презентувати ар-
гументацію у сумлінній і переконливий спосіб — це 
вміння, яке набуває все більшого значення в сучас-
ному світі. Математика — це наука про чітко ви-
значені об'єкти та поняття, які можна аналізувати 
та перетворювати в різні способи, використовуючи 
«математичне мислення» для отримання незапере-
чних висновків на всі часи. Під час курсу математи-
ки учні навчаються, що з належними міркуваннями 
й припущеннями вони можуть прийти до надійних 
і валідних результатів. Крім того, ці висновки є ло-
гічними та об'єктивними, а отже, і неупереджени-
ми, і необхідності для перевірки її будь-якими зо-
внішніми авторитетними засобами немає.

48. Такий тип мислення використовується не 
тільки в рамках математики. Проте навчитися  
й тренувати його найефективніше саме в матема-
тичній галузі, оскільки математичні завдання ма-
ють повністю визначений контекст, забезпечуючи 
комфортне навчання. Крім того, під удаваними ак-
сіомами учні/студенти мають відчуття об’єктивної 
істини.

49. Математичне мислення має два аспекти, 
кожен з яких важливи й у сучасному світі. Один  
з них — це дедукція — виведення результатів із чіт-
ких припущень. Дедукція є характерною ознакою 
«чистої» математики. Корисність цього вміння була 
підкреслена вище.

50. Другим важливим аспектом математичного 
мислення є статистичне та ймовірнісне мислення. З 
погляду логіки в голові сучасної людини існує по-

стійна плутанина стосовно того, що є можливим і 
ймовірним. Через це багато людей стають жертвами 
теорії змови або хибної інформації. З технічного по-
гляду сучасний світ стає дедалі складнішим, а кіль-
кість терабайті в даних, якими представлені його 
численні виміри, дедалі зростає. Осмислення таких 
даних — це найбільша проблема з тих, які постануть 
перед людством у майбутньому. Сучасним учням/
студентам необхідно ознайомитися з характером 
таких даних і способами прийняття обґрунтованих 
рішень у контексті варіативності й невизначеності.

51. Із витоків математики її сила полягає в здат-
ності спрощувати складні контексти до основних 
принципів. Математичне навчання високої якості 
має розвивати здатність людини шукати ці «осно-
вні принципи» у добре сконструйованих, але досить 
складних контекстах.

52. В основі математичної грамотності лежить 
математичне мислення, яке підтримують декілька 
«великих математичних ідей» із підпорядкованими 
їм конкретними компетентностями, змістом і алго-
ритмами математики в межах навчальних програм. 
Структуру й підтримку математичному мисленню 
забезпечують як мінімум шість таких «великих ідей»:

• кількість, числові системи та їхні алгебраїчні 
властивості;

• математика як система, заснована на абстракції 
та символьному представленні;

• математичні структури та їхні закономірності;
• функціональні залежності між значеннями 

кількості;
• погляд на реальний світ крізь лінзу математич-

ного моделювання (наприклад, погляд на фізичні, бі-
ологічні, соціальні, економічні й поведінкові явища); 

• випадкова величина як ключове поняття ста-
тистики.

Кожну з цих «великих ідей» описано нижче. 
Хоча їх огляди можуть здаватися абстрактними, 
у дослідженні PISA не передбачається абстрактне 
ставлення до них. Ці описи надаються з метою по-
казати, як ці шість ідей висвітлюються в навчаль-
них програмах із математики, а також пояснити, як 
часте посилання до них у навчальному процесі до-
помагає учням/студентам усвідомити можливості 
їх застосування в нових різноманітних контекстах.

Кількість, числові системи та їхні алгебраїчні 
властивості

53. Поняття кількості, мабуть, є найпоширені-
шим та найважливішим математичним поняттям, 
що стосується взаємодії зі світом та функціонуван-
ня в ньому (OECD, 2017, стор. 18 [23]). На самому 
базовому рівні кількість пов’язана з корисною здат-
ністю порівнювати потужності множин об'єктів. 
Здатність рахувати зазвичай включає досить неве-
ликі множини — у більшості мов тільки невелика 
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кількість чисел має назви. Оцінюючи великі мно-
жини, ми виконуємо складніші операції оцінюван-
ня, округлення й застосовуємо степені. Підрахунок 
дуже тісно пов'язаний з іншою основною операцією 
класифікації речей, де виникає порядковий аспект 
чисел. Кількісне вираження якісних ознак (кванти-
фікація) об'єктів, залежностей, ситуацій і сутностей 
у світі є одним з основних способів осмислення на-
вколишнього світу (OECD, 2017 [23]).

54. Окрім підрахунків, число є основою і для ви-
мірювань, які, на думку багатьох, є важливою прак-
тикою застосування математики для розв'язання 
проблем, які стосуються нашого світу. 3 травня 
1883  р. на лекції в Лондонському інженерно-буді-
вельному інституті лорд Кельвін, математик шот-
ландсько-ірландського походження, сказав: «Якщо 
Ви можете виміряти й виразити в числах те, про що 
говорите, Ви щось про це знаєте; але коли Ви не мо-
жете цього виміряти й виразити в числах, Ваші зна-
ння виглядають мізерно й незадовільно».

55. Кількість як «велика математична ідея» вклю-
чає базові поняття числа, вкладених числових сис-
тем (наприклад, цілі числа як підсистема раціональ-
них чисел, які в свою чергу є підсистемою дійсних 
чисел), арифметики чисел та алгебраїчних власти-
востей, які притаманні числовим системам. Зокре-
ма корисно розуміти, наскільки потужні системи 
чисел дозволяють вирішувати складні рівняння. Це 
створює основу для здатності учнів/студентів бачи-
ти математичні структури в реальному світів своє-
му подальшому житті.

56. Для ефективного застосування квантифіка-
ції необхідно застосовувати не просто числа, а чис-
лові системи. Самі по собі числа мають обмежене 
значення. Але операції, які ми можемо виконувати  
з ними, роблять їх потужним математичним інстру-
ментом. Таким чином, добре розуміння операцій із 
числами є основою математичного мислення.

57. Опанування «великої математичної ідеї», яка 
стосується кількості, числових систем і їхніх алге-
браїчних властивостей, охоплює розуміння:

• сутності різних способів представлення чисел 
(наприклад, символьного— за допомогою цифр, за 
допомогою точок на числовій прямій, геометрич-
них величин або спеціальних символів, таких як π 
і e2) і переведення чисел від одного представлення 
до іншого; 

• як числові системи впливають на представлен-
ня чисел;

• чому алгебраїчні властивості цих систем є ак-
туальними та важливими для роботи з ними них;

• значення адитивної й мультиплікативної то-
тожностей, асоціативних і комутативних операцій, 

розподільної властивості множення відносно дода-
вання. 

Алгебраїчні принципи лежать в основі системи 
розрядних значень, яка дозволяє точно представля-
ти числа й ефективно виконувати операції з ними. 
Вони також є основними принципами для опера-
цій з числами, які представлені на числовій прямій, 
включаючи роботу з інверсними відносно додаван-
ня числами, які є основними для додавання та відні-
мання спочатку цілих чисел, а потім дійсних чисел.

58. Безперечно, число є ключовим поняттям  
і для всіх математичних тем, які розглядаються  
в цьому рамковому документі, і для математично-
го мислення взагалі. Опанування алгебраїчними 
принципами і властивостями, якого учні/студенти 
домагаються за роботи з числами, є основополож-
ним для їхнього розуміння алгебри, якої їх навча-
ють у навчальному закладі середньої освіти, а також 
для якісного формування в них вміння виконувати 
операції з алгебраїчними виразами, необхідними 
для розв’язування рівнянь, конструювання мо-
делей, побудови графіків функцій, програмуван-
ня й створення формул в електронних таблицях.  
У сьогоднішньому світі, настільки насиченому 
даними, уміння інтерпретувати числові законо-
мірності й порівнювати їх, а також інші вміння, 
пов’язані з числами, стають дедалі важливішими.

Математика як система, заснована на абстрак-
ції та символьному представленні

59. Основні ідеї математики виникли з люд-
ського досвіду життя й необхідності забезпечити 
узгодженість, впорядкованість і передбачуваність 
цього досвіду. Багато математичних об'єктів є мо-
делями реального світу або, принаймні, певним чи-
ном відображають аспекти реальності. Однак суть 
абстракції в математиці полягає в тому, що вона  
є самодостатньою й виводить властивість матема-
тичних об'єктів усередині цієї системи. Абстрак-
ція прискіпливо й вибірково досліджує структурні 
подібності між математичними об'єктами й будує 
зв'язки між цими об'єктами на основі таких по-
дібностей. У рамках математики, якої навчають  
у навчальних закладах середньої освіти, абстракція 
формує взаємозв'язки між конкретними об'єктами, 
символьними представленнями й операціями, 
включаючи алгоритми та уявні моделі. Уміння аб-
страктно мислити відіграє важливу роль при роботі 
з комп’ютерною технікою. Уміння створювати, ма-
ніпулювати й встановлювати сутність під час засто-
сування абстракції в технологічних контекстах — 
це важливий компонент комп’ютерного мислення.

2 Це загальне твердження про числові системи та їхні алгебраїчні властивості; від учнів/студентів, які виконуватимуть 
завдання PISA, не очікується, що вони мають бути ознайомленими з числом e або складними рівняннями.
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60. Розглянемо приклад: поняття «коло» почи-
нають формувати в дітей, використовуючи різні 
об'єкти, які неформально допомагають їм зрозуміти 
це поняття як щось «ідеально кругле». Представ-
ляючи об’єкт, вони малюють коло, помічають схо-
жість між малюнком й об’єктом і роблять загаль-
ний висновок про їхню «округлість», навіть якщо 
кола мають різні розміри. «Коло» стає абстрактним 
об'єктом математики лише тоді, коли воно визнача-
ється як геометричне місце точок, однаково відда-
лених від фіксованої точки в двовимірній площині.

61. Учні використовують різні представлення — 
символьні, графічні, числові або геометричні — для 
організації й комунікації їхнього математичного 
мислення. Представлення дозволяють нам стисло 
представляти математичні ідеї, що, в свою чергу, 
призводить до ефективних алгоритмів. Представ-
лення також є основним елементом математичного 
моделювання, яке дозволяє учням абстрагуватися 
від спрощеного або ідеалізованого формулювання 
проблеми реального світу. Такі структури також 
важливі для інтерпретації та програмування дій 
комп’ютерної техніки.

Математичні структури та їхні закономір-
ності

62. На початку вивчення математики учні див-
ляться на вираз «5 + (3 + 8)» і бачать рядок із симво-
лами, у якому вказано певний порядок обчислення 
відповідно до правил порядку виконання операцій. 
Інші в цьому виразі бачать число, додане до суми 
двох інших чисел. Представники останньої групи 
бачать структуру, отже, їм не потрібно говорити про 
порядок дій, який означає ця структура: щоб додати 
число до суми, спочатку потрібно обчислити суму.

63. Бачити структуру— важливе вміння учнів, 
які переходять до старших класів. Коли учень 
бачить «f (x) = 5 + (x — 3)2» як «f (x) — це сума 5  
і квадрату значення в дужках», і коли x = 3, то цей 
квадрат дорівнює 0, він/вона розуміє, що мінімаль-
не значення f дорівнює 5. Таке розуміння закладає 
основу для функціонального мислення, про яке 
йдеться в наступному розділі цього рамкового до-
кумента з математики.

64. Математичні структури тісно пов'язані із 
символьним представленням. Використання сим-
волів є потужним математичним засобом, але  
в ньому є сенс тільки тоді, коли символи зберігають 
значення для людини, яка їх використовує. Бачити 
структуру — це спосіб знаходити й запам'ятовувати 
значення абстрактне представлення. Такі структу-
ри також дуже важливі для інтерпретації та програ-
мування дій комп’ютерної техніки. Уміння бачити 
структуру надає суттєву концептуальну допомогу 
під час використання процедурних знань.

65. Як пов’язана математична структура з прав-
доподібним узагальненням математичного поняття 
та мислення? Як показує вище наведений прикла-
ді, бачення структури в абстрактних математичних 
об'єктах — це спосіб замінити аналітичні правила, 
які можуть бути використані комп'ютером, такими 
концептуальним зображенням цих об'єктів, які ро-
блять їх властивості чіткими. Об'єкт, який таким 
чином утримується в голові, піддається осмислен-
ню на більш високому рівні, ніж просто маніпулю-
вання символами.

66. Високий рівень уміння відчувати математич-
ну структуру також допомагає в математичному 
моделюванні. Якщо досліджувані об'єктине є аб-
страктними математичними об'єктами, а об'єктами 
реального світу, які математично моделюються, то 
математичні структури скеровують процес моделю-
вання. Учні/студенти також можуть застосовувати 
структури до нематеріальних об'єктів, щоб зробити 
їх предметом математичного аналізу. Апроксима-
цію неправильної форми можна зробити за допо-
могою простих фігур, площа яких відома. Геоме-
тричний візерунок можна зрозуміти з а допомогою 
припущення про наявність в ньому трансляційної, 
обертальної або дзеркальної трансформації та си-
метрії, що абстрактно поширює структуру візерун-
ку на весь простір. Статистичний аналіз нерідко 
полягає в застосуванні структури до набору даних, 
наприклад, припускаючи, що він походить від нор-
мального розподілу.

Функціональні залежності між значеннями кіль-
кості

67. Учні початкової школи стикаються із задача-
ми, у яких вони мають знайти конкретну кількість. 
Наприклад, з якою швидкістю вони мають їхати, 
щоб дістатися з м. Туксона до м. Фенікса, які зна-
ходяться на відстані 180 км, за 1 годину 40 хвилин? 
Такі задачі мають конкретну відповідь: для того, 
щоб проїхати 180 км за 1 годину 40 хвилин, потріб-
но їхати зі швидкістю 108 км на годину.

68. На певному етапі навчання учні починають 
працювати із ситуаціями, коли кількість є зміною, 
тобто в яких вона може приймати цілий ряд зна-
чень. Наприклад, яке співвідношення між подола-
ним шляхом d, у кілометрах, та часом їзди t, в годи-
нах, якщо ви їдете з постійною швидкістю 108 км 
на годину? Такі завдання вимагають знання функ-
ціональних залежностей. У цьому випадку співвід-
ношення, виражене рівнянням d = 108t, — це про-
порційна залежність, яка є базовим прикладом і, 
можливо, найважливішим типом залежності для 
загальних знань.

69. Залежності між значеннями кількості мо-
жуть бути виражені в різні способи: рівняннями, 
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графіками, таблицями або словесними описами. 
Вилучення з цих способів представлення поняття 
самої функції як абстрактного об'єкта такого пред-
ставлення є важливим кроком у навчанні учнів/
студентів. Ключовими аспектами цієї концепції  
є домен, з якого вибираються вхідні дані, кодомен, 
у якому знаходяться результати, і процес для отри-
мання результатів із вхідних даних.

70. Явне виявлення домену та кодомену дозволяє 
застосування поняття функції в багатьох різних 
ситуаціях. Параметрична крива — це функція, до-
мен якої є підмножиною дійсних чисел, а її кодо-
мен — дво- або тривимірний простір. Арифметич-
ні операції можна розглядати як функції, доменом 
яких є набір упорядкованих пар чисел. Геометричні 
формули для кола, площі, площі поверхні й об'єму 
можуть розглядатися як функції, доменом яких  
є набір геометричних об'єктів. Геометричні пере-
творення, такі як трансляція, обертання, віддзерка-
лення та дилатація можуть розглядатися як функ-
ції, які відображають простір.

71. Більш формальне визначення функції як 
сукупності впорядкованих пар є одночасно і про-
блемним, і корисним для навчання математики  
в навчальних закладах середньої освіти. Воно є 
проблемним, оскільки усуває динамічний аспект 
концептуалізації функції учнями/студентами: 
функції як процесу, відображення або координації 
двох різних значень кількості. Така концептуаліза-
ція корисна в багатьох загальних випадках вико-
ристання функцій у науці, інформатиці, суспільстві 
та повсякденному житті. З іншого боку, визначення 
на основі впорядкованих пар підкреслює інваріант-
ність функції як самостійного об'єкта, незалежно 
від різних методів обчислення його результатівза 
допомогою вхідних даних. Отже, різні форми для 
вираження квадратної функції, наприклад, f (x) =  
(x — 1) (x — 3) і f (x) = (x — 2)2 — 1, висвітлюють різні 
властивості одного об'єкта: одна показує його нулі, 
інша — його мінімальне значення.

72. У графіку функції можуть співіснувати два 
погляди на функцію — простий як процес і більш 
абстрактний як об’єкт. Графік можна сприймати як 
набір упорядкованих пар — це прояв об'єкта. Але 
читання графіка, який координує значення на осях, 
також має динамічний аспект або аспект процесу. 
Графік функції є важливим інструментом для ви-
вчення поняття швидкості змін. Графік — це візу-
альний інструмент для розуміння функції як спів-
відношення між різними величинами.

Погляд на реальний світ крізь лінзу математич-
ного моделювання

73. Моделі представляють концептуалізацію 
явищ. Моделі — це спрощення реальності, у якому 
висувають на передній план певні властивості яви-

ща, при цьому апроксимуючи або ігноруючи інші. 
Таким чином, «усі моделі є неправильними, але де-
які є корисними» (Box and Draper, 1987, p. 424 [24]). 
Корисність моделі випливає з її пояснювальної та/
або прогностичної сили (Weintrop et al., 2016 [15]). 
У цьому сенсі моделі є абстракціями реальності. 
Модель може представляти концептуалізацію, яка 
розуміється як наближення, робоча гіпотеза щодо 
об'єкта або навмисне спрощення. Математичні мо-
делі формулюються математичною мовою та вико-
ристовують широкий спектр математичних інстру-
ментів і результатів (наприклад, арифметичних, 
алгебраїчних, геометричних тощо). По суті, вони 
використовуються як спосіб точного визначення 
концептуалізації чи теорії явища як для аналізу й 
оцінки даних (чи відповідає модель даним?), так  
і для прогнозування. Моделями можна оперувати: 
їх створюють для тривалого застосування або для 
використання з різними вхідними даними, таким 
чином отримуючи симуляцію. За допомогою си-
муляції можна робити прогнози, вивчати наслідки  
й оцінювати релевантність і точність моделей.  
У процесі моделювання необхідно враховувати ре-
альні параметри, які впливають на модель і рішен-
ня, розроблені за допомогою моделі.

74. Комп'ютерні моделі забезпечують здатність 
перевіряти гіпотези, генерувати дані, вводити ви-
падковість тощо. Математична грамотність вклю-
чає в себе здатність розуміти, оцінювати й робити 
висновки на основі комп’ютерних моделей.

Випадкова величина як ключове поняття ста-
тистики

75. Як живі істоти, так і неживі речі дуже різ-
няться за багатьма характеристиками. Унаслідок 
такого надзвичайного розмаїття в світі важко роби-
ти узагальнення, не характеризуючи міру таких уза-
гальнень. У статистиці врахування варіативності є, 
мабуть, ключовим визначальним аспектом, навколо 
якого створено цю дисципліну. У сучасному світі 
люди часто стикаються із ситуаціями, у яких вони 
просто ігнорують варіативність, пропонуючи над-
то широкі узагальнення, які зазвичай є неточними,  
а іноді й хибними, отже, вони можуть бути дуже не-
безпечними. У соціології упередженість виникає, 
як правило, якщо не враховується мінливий харак-
тер предмету обговорення.

76. Суть статистики полягає в урахуванні варіа-
тивності або її моделюванні, яка вимірюється дис-
персією випадкових величин або у випадку декіль-
кох змінних — коваріантною матрицею. Це забезпе-
чує ймовірнісне середовище для розуміння різних 
явищ, а також прийняття відповідних рішень. Ста-
тистика здебільшого полягає в пошуку закономір-
ностей у дуже варіативному контексті: це спроба 
знайти сигнал, який вказує на «істину» на тлі вели-
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кої кількості випадкових шумів. Поняття «істина» 
наведено в лапках, оскільки це не та істина, яку, за 
Платоном, може надати математика, а тільки оці-
нювання істини, встановленої в імовірнісному кон-
тексті, яке супроводжується оцінюванням похибки  
у відповідному процесі. У кінцевому підсумку, лю-
дина, яка приймає рішення, ніколи точно не дізна-
ється, що є істиною. У кращому випадку визначаєть-
ся діапазон можливих значень, і чим краще викона-
но оцінювання, тим менший діапазон можливих 
значень, хоча уникнути діапазону неможливо.

Розв’язання задач

77. У визначенні математичної грамотності 
йдеться про здатність людини формулювати, засто-
совувати й інтерпретувати (й оцінювати) матема-
тику. Ці три слова — формулювати, застосовувати  
й інтерпретувати — забезпечують корисну та зна-
чущу структуру організації математичних проце-
сів, які описують, що людина робить для поєднання 
контексту проблеми з математикою і, таким чином, 
для розв’язання проблеми. У кожному з математич-
них завдань тестування PISA-2021 приділятиметь-
ся увага або математичному мисленню, або одному  
з трьох математичних процесів:

• формулювання ситуацій математично;
• застосування математичних понять, фактів, 

процедур і міркування;
• інтерпретація, застосування й оцінювання ма-

тематичних результатів.
78. Для всіх, хто дотичний до щоденного навчан-

ня учнів/студентів, дуже важливо розуміти, наскіль-
ки ефективно учні/студенти здатні брати участь  
у кожному із цих процесів циклу/моделі розв'язання 
задач. Процес формулювання показує, наскільки 
ефективно вони можуть розпізнавати можливості 
використання математики в проблемних ситуаціях 
і далі задіювати відповідну математичну структуру, 
щоб представити певну контекстоцентровану про-
блему в математичній формі. Процес застосування 
показує, наскільки добре учні/студенти можуть ви-
конувати обчислення й операції, а також викорис-
товувати відомі їм математичні поняття й факти 
для розв’язання проблеми, сформульованої мате-
матично. Процес інтерпретації (й оцінювання)по-
казує, наскільки ефективно учні/студенти можуть 
аналізувати математичні розв’язки або висновки, 
інтерпретувати їх у контексті проблеми з реального 
життя й визначати обґрунтованість результату(-ів) 
або висновку(-ів). Здатність учнів/студентів корис-
туватися математикою для розв’язання різних про-
блем і застосовувати її в різних ситуаціях залежить 
від умінь, пов’язаних з усіма цими трьома проце-

сами циклу/моделі розв'язання задач; розуміння 
ефективності учнів/студентів у кожній категорії 
може допомогти в прийнятті важливих освітніх рі-
шень як на загальнодержавному рівні, так і на рівні 
політики, яку проводить навчальний заклад.

79. Крім того, знайомство учнів з математични-
ми процесами розв’язування проблем за допомогою 
інструментів та методів комп’ютерного мислення 
заохочує учнів до тренування вмінь передбачення, 
рефлексії й відлагодження (Brennan and Resnick, 
2012 [25]). Використання нових блокових мов про-
грамування, призначених для надання більшої до-
ступності складним концепціям за допомогою візу-
альних засобів (наприклад, кольору й форми), допо-
магає учням подолати синтаксичні труднощі, даючи 
змогу більшій кількості учнів глибше розуміти мате-
матичні ідеї через діяльність, яка включає елементи 
програмування (Benton et al., 2017 [21]; Resnick et al., 
2009 [18]; Weintrop and Wilensky, 2015 [26]).

Формулювання ситуацій математично

80. Під словом формулювати у визначенні мате-
матичної грамотності йдеться про здатність особи 
бачити й виявляти можливості використання мате-
матики й далі надавати контексто центрованій про-
блемі необхідної математичної структури в певній 
формі. У процесі математичного формулювання си-
туацій особа вирішує, чи може вона відшукати ма-
тематичну сутність проблеми з метою її аналізу та 
розв’язання. Вона переносить проблему з обставин 
реального життя в домен математики й наділяє ре-
альну життєву проблему математичною структурою 
та представляє її в певній формі. Далі вона обмір-
ковує проблему й знаходить у ній певні обмеження  
й припущення. Зокрема такий процес математично-
го формулювання ситуацій включає такі дії:

• вибирати з переліку відповідну модель3;
• визначати математичні аспекти проблеми, яка 

описана в контексті реального життя, і виявляти 
значущі змінні;

• розпізнавати математичну структуру (зокрема 
закономірності, залежності та послідовності) у про-
блемах або ситуаціях;

• спрощувати проблему або ситуацію з метою 
зробити її придатною для математичного аналізу;

• установлювати для математичної моделі обме-
ження й припущення, які випливають із контексту;

• представляти ситуацію математично, вико-
ристовуючи відповідні змінні, символи, діаграми  
й стандартні моделі;

• представляти проблему в інший спосіб, зокре-
ма організовувати її згідно з математичними понят-
тями й робити відповідні припущення;

3 Ця дія включена до списку, ураховуючи необхідність включеннятестових завдання, які будуть доступними учням у 
нижній частині шкали результатів PISA.
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• розуміти й пояснювати зв’язок між специфіч-
ною мовою проблеми, тобто мовою, що відповідає 
контексту, і формальною мовою та символами, по-
трібними для представлення цієї проблеми в мате-
матичній формі;

• перекладати проблему математичною мовою 
або репрезентувати її в інший спосіб;

• визначати аспекти проблеми, які відповідають 
відомим задачам або математичним поняттям, фак-
там або процедурам;

• вибирати й застосовувати найефективніші 
комп’ютерні інструменти для відображення мате-
матичної залежності, яка є невід’ємною частиною 
контекстоцентрованої математичної задачі;

• створювати впорядковані серії (послідовних) 
інструкцій для розв’язання задач.

Застосування математичних понять, фактів, 
процедур і міркування

81. Під словом застосовувати у визначенні мате-
матичної грамотності йдеться про здатність особи 
використовувати математичні поняття, факти, про-
цедури й міркування для розв’язування сформу-
льованих математичною мовою задач й отримання 
математичних висновків. У процесі використання 
математичних понять, фактів, процедур і проведен-
ня міркувань для розв’язування задач особа здій-
снює математичну діяльність, необхідну для отри-
мання результатів і знаходження математичного 
розв’язання(наприклад, виконання арифметичних 
обчислень, розв’язування рівнянь, отримання ло-
гічних висновків із математичних припущень, ви-
конання операцій у символьній формі, зчитування 
математичної інформації з таблиць і графіків, зо-
браження фігур у просторі й операції з ними, ана-
ліз даних тощо). Особа працює з моделлю проблем-
ної ситуації, виявляє закономірності, установлює 
зв’язки між математичними об’єктами, а також на-
водить математичну аргументацію. Відповідні про-
цеси застосування математичних понять, фактів, 
процедур і міркувань включають зокрема такі дії:

• виконувати прості обчислення4**;
• робити прості висновки**;
• вибирати з переліку відповідну стратегію**;
• розробляти й реалізовувати стратегії для зна-

ходження математичних розв’язань;
• використовувати математичні інструменти, 

зокрема комп’ютерні технології, для знаходження 
точних і наближених результатів;

• застосовувати математичні факти, правила, алго-
ритми й структури в процесі знаходження розв’язань;

• виконувати операції з числами, графічними й 
статистичними даними й інформацією, алгебраїч-
ними виразами й рівняннями, а також геометрич-
ними образами;

• будувати діаграми, графіки й геометричні кон-
струкції, видобувати з них математичну інформацію;

• використовувати різні види представлення ін-
формації й здійснювати переходи між ними в про-
цесі знаходження розв’язань;

• робити узагальнення на основі результатів за-
стосування математичних процедур із метою зна-
ходження розв’язань;

• осмислювати математичну аргументацію й по-
яснювати та доводити обґрунтованість математич-
них результатів;

• оцінювати значущість моделей, які спостеріга-
ються (або пропонуються) і закономірностей у да-
них.

Інтерпретація, застосування й оцінювання ма-
тематичних результатів

82. Під словом інтерпретувати (й словом оці-
нювати) у визначенні математичної грамотності 
йдеться про здатність людини осмислювати й під-
давати сумніву математичні розв’язання, результа-
ти або висновки й інтерпретувати їх у контексті тих 
проблем реального життя, які стояли на початку 
циклу розв’язання задач. Цей процес включає по-
вернення до контексту проблеми й визначення об-
ґрунтованості результатів і їхнього сенсу в контек-
сті проблеми. Процес інтерпретації, використання 
й оцінювання математичних результатів охоплює 
елементи як «інтерпретації», так і «оцінювання»  
у циклі математичного моделювання. Особам, за-
лученим до цих процесів, може бути запропоно-
вано сконструювати розв’язок і надати пояснен-
ня й міркування в контексті проблеми, одночасно 
осмисливши і процес моделювання, і його резуль-
тати. Подібний процес інтерпретації, використан-
ня й оцінювання математичних розв’язань зокрема 
включає такі дії:

• інтерпретувати інформацію, представлену  
в графічній формі і /або у формі діаграм5**;

• оцінювати математичний результат у термінах 
контексту задачі**;

• інтерпретувати математичний результат у кон-
тексті реального світу;

• оцінювати обґрунтованість математичного 
розв’язання в контексті реальної проблеми;

• розуміти, як реальна ситуація зумовлює на-
слідки застосування математичних процедур або 

4 Ці дії (з поміткою **) включені до списку, ураховуючи необхідність включеннятестових завдання, які будуть доступ-
ними учням у нижній частині шкали результатів PISA.
5 Ці дії (з поміткою **) включені до списку, ураховуючи необхідність включеннятестових завдання, які будуть доступ-
ними учням у нижній частині шкали результатів PISA.
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моделей, що вможливлює формулювання суджень 
щодо контексту про те, яким чином отримані ре-
зультати можуть бути скориговані або застосовані;

• пояснювати причини наявності або відсутнос-
ті сенсу в математичному результаті або висновку, 
зважаючи на певний контекст розглядуваної про-
блеми;

• розуміти обсяг і межі математичних понять  
і математичних розв’язань;

• критично осмислювати й установлювати межі 
моделі, використаної для розв’язування проблеми;

• використовувати математичного мислення  
і комп'ютерного мислення для прогнозування, до-
ведення аргументів, перевірки й порівняння запро-
понованих розв'язань.

Змістові категорії математики

83. Для життя в сучасному світі дуже важливи-
ми є розуміння математики й здатність застосову-
вати це розуміння й знання для розв’язування зна-
чущих контекстоцентрованих проблем. Це означає, 
що математично мислити й розв’язувати проблеми 
й інтерпретувати ситуації, сформульовані в осо-
бистісних, професійних, суспільних і наукових кон-
текстах, необхідно з опорою на певне математичне 
розуміння й певні знання.

84. Оскільки метою PISA є оцінювання матема-
тичної грамотності, було запропоновано таку ор-
ганізаційну структуру для знань математичного 
змісту, яка базується на математичних явищах, що 
лежать в основі широких класів задач. Такий спо-
сіб організації змісту не є новим. Інші його прикла-
ди можна зайти у двох відомих публікаціях: «На 
плечах гігантів: нові підходи до вміння рахувати» 
(Steen, 1990[27]) і «Математика: наука про законо-
мірності» (Devlin, 1994[28]).

85. Перелік змістових категорій математики  
у поточній версії рамкового документа(раніше ви-
користаний у 2012 р.) знову використовується для 
дослідженні PISA в 2021 р. з метою відображення 
математичних явищ, що лежать в основі широких 
класів задач, загальної структури математичного 
домену й основних тем навчальних програм. Ці чо-
тири категорії характеризують математичний зміст, 
який є основним для цієї дисципліни, та ілюстру-
ють широкі змістові групи тестових завдань в ін-
струментах PISA-2021 (які включатимуть завдання 
проекту PISA-D для збільшення можливостей шка-
лювання учнів/студентів з низькими результатами 
PISA):

• зміни й залежності;
• простір і форма;
• кількість;
• невизначеність і дані.
86. Завдяки цим чотирьом категоріям матема-

тичний зміст може бути організований у такий спо-

сіб, який забезпечить охоплення різних тем у тес-
тових завданнях, зосередження наважливих мате-
матичних явищах і водночас дасть змогу уникнути 
надмірно детальної класифікації тестових завдань, 
яка заважатиме зосереджено аналізувати важливі й 
цікаві задачі, в основі яких лежать реальні ситуації.

87. Хоча поділ за змістовими категоріями має 
велике значення для розроблення й відбирання 
тестових завдань, а також для звітування про ре-
зультати оцінювання, варто зауважити, що деякі 
тестові завдання з математики можуть належати до 
більше ніж однієї змістової категорії. Наприклад,  
в опублікованому завданні «Піца» необхідно визна-
чити, ціна якої з двох круглих піц різного діаметра 
й різної вартості, але однакової товщини є більш ви-
гідною (для ознайомлення із цим завданням і його 
аналізом див. додаток Б). На це завдання можна ди-
витися з різних поглядів. З одного боку, його мож-
на аналізувати за допомогою вимірювання й кіль-
кісної оцінки (співвідношення «гроші—кількість», 
тобто вигідність покупки, міркування з викорис-
танням пропорцій та арифметичні обчислення).  
З іншого боку, на нього можна дивитися з погляду 
ситуацій зі змінами й залежностями (залежності 
між змінними й те, як вони змінюються залежно 
від розмірів піци). Разом із тим цю задачу було від-
несено до категорії «зміни й залежності», тому що 
її розв’язування передбачає здатність учнів/студен-
тів установити співвідношення між зміною площі 
кожної з двох піц (за зміни їх діаметрів) із відпо-
відною зміною ціни. Зрозуміло, що інше завдання, 
пов’язане з площею круга, може бути віднесене до 
категорії завдань «простір і форма».

88. Національні навчальні програми з матема-
тики, як правило, є організованими навколо низки 
змістових ліній (наприклад, числа, алгебра, геоме-
трія) і детальних списків тем, які визначають чіткі 
очікування щодо сформованості знань учнів/сту-
дентів. Як правило, навчальні програми з матема-
тики розробляють таким чином, щоб забезпечити 
учнів/студентів знанням та уміннями, які стосу-
ються основних математичних явищ, які і є пред-
ставленими змістом тестових завдань PISA. Отже, 
діапазон змісту, що виникає в математичному тес-
туванні PISA внаслідок саме такої його організації, 
є тісно пов’язаним із тим змістом, який зазвичай 
міститься в національних навчальних програмах із 
математики. У цьому рамковому документі перера-
ховані деякі математичні теми, які (на основі аналі-
зу національних програм і стандартів одинадцяти 
країн) важливі для оцінювання математичної гра-
мотності 15-річних підлітків.

89. У цьому розділі описані широкі категорії ма-
тематичного змісту й більш конкретні теми змісту, 
які підходять для 15-річних учнів/студентів. Ці ка-
тегорії й теми відображають рівень і широту зміс-
ту, який підходить для оцінювання в рамках до-
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слідження PISA в 2021 р. Кожну категорію описано 
з погляду її змісту та відповідність математичним 
процесам (математичному мисленню й процесам 
циклу розв’язання чіткої задачі), після чого нада-
ються більш конкретні визначення типів змісту, які 
підходять для включення в оцінювання математич-
ної грамотності 15-річних учнів/студентів і 15-річ-
них підлітків, які не навчаються у формальних на-
вчальних закладах.

90. Для оцінювання математичної грамотнос-
ті в 2021 р. було визначено чотири додаткові теми. 
Ці теми не є новими для змістових категорій мате-
матики. Наразі вони включені до існуючих змісто-
вих категорій PISA і потребують особливої уваги.  
У публікації «Математика в PISA-2021» (Mahajanetal. 
"PISA Mathematics 2021", (2016 [29])) автори предста-
вили ці чотири теми не тільки як ситуації, які часто 
зустрічаються в дорослому житті людини, але й як 
математика, необхідна для нових економічних галу-
зей, наприклад, для високотехнологічного вироб-
ництва тощо. До цих чотирьох тем входять явища 
зростання, геометричні апроксимації, комп'ютерне 
моделювання й умовне прийняття рішень. Кожну 
тему висвітлено разом із відповідною категорією 
змісту математики:

• явища зростання (зміни й залежності);
• геометричні апроксимації (простір і форма);
• комп'ютерна симуляція (кількість);
• умовне прийняття рішень (невизначеність і дані).

Зміни й залежності

91. Як у реальному, так і в змодельованому сві-
ті між предметами й обставинами наявна вели-
чезна кількість тимчасових і постійних залеж-
ностей, у яких зміни відбуваються в системах 
взаємопов’язаних об’єктів або в тих випадках, коли 
елементи здійснюють вплив одне на одного. У ба-
гатьох випадках ці зміни відбуваються з плином 
часу, в інших — зміни в одному об’єкті або величині 
пов’язані зі змінами в іншому об’єкті або величині. 
Деякі з цих змін мають дискретний характер, інші 
відбуваються безперервно. Грамотність у галузі 
змін і залежностей передбачає розуміння фунда-
ментальних типів змін і здатність визначати, коли 
вони відбуваються, для використання відповідної 
математичної моделі з метою опису й прогнозуван-
ня змін. У математичному сенсі це означає моделю-
вання змін і залежностей за допомогою відповідних 
функцій або рівнянь, а також створення, інтерпре-
тацію та графічне й символьне представлення за-
лежностей і перехід від одної форми представлення 
до іншої.

92. Зміни та залежності можна спостерігати  
в багатьох різноманітних явищах, наприклад,  
у зростанні кількості організмів, сезонних змінах 
і циклах, у погодних закономірностях, у рівнях за-

йнятості населення й в економічних умовах. Такі 
аспекти традиційного математичного змісту, як 
функції та алгебра, зокрема алгебраїчні вирази, 
рівняння й нерівності, табличні й графічні пред-
ставлення, є головними в описі, моделюванні й 
інтерпретації змін. Комп’ютерні інструменти за-
безпечують засоби візуалізації та оперування змі-
нами й залежностями. Здатність розпізнавати, як 
і коли комп’ютерні інструменти можуть доповню-
вати математичні поняття, є важливою складовою 
комп’ютерного мислення. 

93. Опис представлення даних і залежностей за 
допомогою статистики також часто застосовують 
для зображення й інтерпретації змін і залежностей. 
Крім того, важливим для визначення й інтерпрета-
ції змін і залежностей є чітке усвідомлення понять 
числа та одиниць вимірювання. Деякі цікаві залеж-
ності можна виявити під час геометричних вимі-
рювань, наприклад, як може змінюватися периметр 
фігури зі зміною її площі, або які залежності є між 
довжинами сторін трикутників. 

94. Явища зростання. Усвідомлення небезпеч-
них наслідків епідемій грипу, спалахів бактеріаль-
них захворювань, а також загроз, пов’язаних зі змі-
нами клімату, вимагає від людей думати не тільки 
з погляду лінійних залежностей, але й визнавати, 
що такі явища потребують нелінійних (часто екс-
поненціальних, а також інших) моделей. Лінійні 
залежності дуже поширені, їх легко розпізнавати 
та розуміти, але припускати лінійність у всьому— 
небезпечно. Гарним прикладом лінійності є визна-
чення пройденої відстані в різні проміжки часу під 
час подорожі з певною швидкістю, яка, ймовірно, 
використовується кожною людиною. Таке викорис-
тання лінійності забезпечує обґрунтовану оцінку 
в тих ситуаціях, коли швидкість залишається від-
носно постійною. Але, наприклад, у ситуації з епі-
демією грипу такий лінійний підхід суттєво недо-
оцінює кількість хворих через 5 днів після початку 
епідемії. Тут ключовим буде розуміння нелінійного 
(в тому числі квадратичного та експоненціального) 
зростання і того, як швидко може поширюватися 
інфекція, з огляду на критичну швидкість щоден-
ного зростання. Поширення інфекції Зіка є важли-
вим прикладом експоненціального зростання: ви-
знання такої моделі цього захворювання допомогло 
медикам зрозуміти загрозу від неї та необхідність 
швидких дій.

95. Визначення явищ зростання як ключової 
теми в категорії змін і залежностей не означає очі-
кувань щодо попереднього вивчення учнями/сту-
дентами, які братимуть участь у дослідженні PISA-
2021, експоненціальної функції, і тестові завдання 
PISA, звичайно, і не вимагатимуть знання про неї. 
Натомість очікується введення таких завдань, які 
передбачатимуть визнання учнями того, що:

(а) не всі приклади зростання є лінійним; 
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(б) нелінійне зростання має особливі та глибокі 
наслідки для розуміння людиною певних ситуацій;

(в) «експоненціальне зростання» характеризу-
ється надзвичайно швидким темпом зростання  
і вимагає певної інтуїтивної оцінки. Так, напри-
клад, під час застосування шкали для вимірювання 
сили землетрусу слід усвідомлювати, що кожне її 
підвищення на одиницю за шкалою Ріхтера не озна-
чає, що збільшення його наслідків відбуватимуться 
пропорційно, а натомість будуть більші у 10, 100 або 
1000 разів тощо.

Простір і форма

96. Категорія «простір і форма» охоплює широ-
кий спектр явищ нашого візуального та фізичного 
світу: моделі, властивості предметів, розташування 
й орієнтації, представлення предметів, кодуван-
ня й декодування візуальної інформації, навігація 
й динамічна взаємодія з реальними формами та 
їх представленнями, рух, переміщення і здатність 
передбачати дії в космосі. Простір і форма лежать  
в основі геометрії, але ця змістова категорія виходить 
за межі традиційного змісту геометрії, її значення й 
методів і спирається на інші математичні підгалузі, 
приміром, просторову візуалізацію, вимірювання й 
алгебру. Наприклад, форми можуть змінюватися, а 
точка при русі описувати деяке геометричне місце 
точок, а отже, дослідження цих процесів потребує 
використання функцій. До цієї змістової категорії 
також входять упізнавання форм, їх перетворення 
й інтерпретація, що потребує застосування різних 
інструментів — від програм динамічної геометрії до 
систем глобального позиціонування (GPS).

97. Програмою PISA передбачено, що розуміння 
низки основних понять і наявність певних умінь 
мають важливе значення для тих аспектів мате-
матичної грамотності, які стосуються простору  
й форми. Математична грамотність у питаннях про-
стору й форми включає цілу низку математичних 
процесів, наприклад, розуміння перспективи(як  
у живописі), складання та читання карт, перетво-
рення форм за допомогою технологій і без них, ін-
терпретація видів тривимірних сцені з різних пози-
цій і побудова зображень геометричних форм.

98. Геометрична апроксимація. Сьогоднішній 
світ має справи з формами, які не відповідають ти-
повим моделям регулярності або симетрії. Оскільки 
прості формули не оперують з несиметричностями, 
стало важче розуміти, що ми бачимо, і знаходити 
площу або об’єм таких конструкцій. Наприклад, 
визначення потрібної площі килимового покриття  
в будівлі, де приміщення мають гострі кути разом із 
кривими переходами, потребує іншого підходу, ніж 
у звичайному прямокутному приміщенні.

99. Визначення геометричної апроксимації як 
ключової теми категорії простору й форми означає, 

що учні мають бути здатними застосовувати своє 
розуміння традиційних понять простору й форми 
для низки типових ситуацій.

Кількість

100. Кількість, можливо, є найпоширенішим  
і найважливішим математичним поняттям, що 
стосується взаємодії зі світом і функціонуванням 
у ньому. Воно включає в себе визначення кількості 
атрибутів об’єктів, залежностей, ситуацій у світі, ро-
зуміння різноманітних представлень таких визна-
чень кількостей, а також оцінювання інтерпретацій 
та аргументів на основі кількості. Для визначення 
кількості будь-чого в реальному житті необхідно 
розуміти процес вимірювання, робити обчислен-
ня, знати одиниці вимірювань, числові тенденції й 
закономірності тощо. З погляду категорії кількості 
головними аспектами математичної грамотності 
є аспекти кількісного обґрунтування, наприклад 
числові значення, різні представлення чисел, точ-
ність обчислень, усні розрахунки, оцінювання об-
ґрунтованості результату.

101. Квантифікація — це основний метод описуй 
вимірювання різноманіття властивостей певних ас-
пектів світу. Ця дія дає змогу моделювати ситуації, 
перевіряти зміни та залежності, описувати простір 
і форму та маніпулювати ними, організовувати й 
інтерпретувати дані, вимірювати й оцінювати неви-
значеність тощо. У межах математичної грамотнос-
ті категорія кількості охоплює знання чисел і чис-
лових операцій, застосовуваних у різноманітних 
умовах

102. Комп'ютерна симуляція. Як у математиці, так 
і в статистиці є проблеми, які непросто розв’язати  
з різних причин: математика в них може бути надто 
складною, пов'язаною з великою кількістю чинни-
ків, які діють в одній системі, або просто з етичних 
питань, які стосуються впливу на живі істоти чи 
їхнє навколишнє середовище. У сучасному світі для 
розв’язання таких проблем все частіше застосову-
ють комп'ютерну симуляцію, керовані відповідно 
до певних алгоритмів. Гарним прикладом вико-
ристання такої симуляції є допомога працівникам  
у плануванні їхнього виходу на пенсію з метою за-
безпечення їхніх фінансових потреб і досягнення 
цілей у пенсійному віці. Кількість чинників для 
аналізу є дуже великою. Вони включають доходи, 
вік виходу на пенсію, очікувані витрати, прибутки 
від інвестицій, ціни на фондовому ринку, прогнозу-
вання віку смерті, роль дітей у наданні фінансової 
підтримки тощо. Значення таких чинників вима-
гають певних припущень, які повинні бути зробле-
ні індивідуально або за допомогою комп'ютерної 
програми. Зміна одного або декількох із цих при-
пущень дає різні результати, які потім можуть бути 
статистично агреговані для надання загальної оцін-
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ки того, наскільки бажане пенсійне забезпечення 
можливе з урахуванням наведених цілей. Корис-
тувачам такої програми моделювання потрібно на 
певному рівні зрозуміти як вона працює, щоб ін-
терпретувати результати щодо ймовірного впливу 
їхніх припущень.

103. Визначення комп'ютерної симуляції як клю-
чової теми категорії кількості свідчить про те, що  
в контексті комп'ютерного тестування з матема-
тики, яке проводитиметься в рамках дослідження 
PISA з 2021 року, існує широка категорія складних 
задач, включаючи бюджетування й планування,  
у яких учні зможуть аналізувати змінні за допомо-
гою комп'ютерної симуляції безпосередньо під час 
виконання тестового завдання.

Невизначеність і дані

104. У науці, техніці й повсякденному житті не-
визначеність є звичним явищем. Отже, невизна-
ченість — це явище, яке міститься в центрі мате-
матичного аналізу багатьох проблемних ситуацій. 
Щоб дослідити такі ситуації, було винайдено теорію 
ймовірності та статистику, а також методи пред-
ставлення й опису даних. Категорія «невизначеність 
і дані» охоплює визначення місця змін у процесах, 
усвідомлення кількісної оцінки цих змін, визнання 
невизначеності й похибки у вимірюваннях і знання 
про ймовірність. Крім того, до неї входять форму-
вання, інтерпретація й оцінювання висновків, зро-
блених у ситуаціях, для яких характерна невизна-
ченість. Представлення й інтерпретація даних — це 
ключові поняття цієї категорії (Moore, 1997[30]).

105. Невизначеність є в науковому прогнозуван-
ні, результатах опитувань громадської думки, про-
гнозах погоди та в економічних моделях. Варіатив-
ність стосується виробничих процесів, результатах 
тестів і досліджень; випадковість має принципове 
значення в багатьох заходах, пов’язаних із відпо-
чинком. У традиційні й навчальній програмі теми 
ймовірності й статистики забезпечують формальні 
засоби опису моделювання й інтерпретації конкрет-
ного класу явища невизначеності, а також навчають 
робити відповідні умовиводи. Крім того, знання чи-
сел та аспектів алгебри (наприклад, графіків і сим-
вольного представлення) допомагає успішно вирі-
шувати проблеми в рамках цієї змістової категорії.

106. Умовне прийняття рішень. Відвідуван-
ня лікаря нерідко закінчується необхідністю ви-
рішувати, що робити далі. «Чи приймати ліки?» 
«Враховуючи мій вік, лікар каже, що я житиму ще 
двадцять років.» «Виникає питання — чи мушу я 
щоденно приймати малу дозу аспірину?» Визначе-
ність у таких рішеннях неможлива. Проте, процес 
прийняття рішень можна полегшити, додатково за-
питавши лікаря: «Наскільки довго я можу прожити 
без серцевих нападів, якщо матиму припустимий 

рівень тиску крові, частоту пульсу, рівень холесте-
рину й відсоток жиру в організмі?» На питань та-
кого типу формулювати відповіді сліду термінах 
умовної ймовірності. Така ймовірність або визна-
чення такої ймовірності спирається на інформацію 
про поточний стан здоров’я пацієнта за результата-
ми аналізів крові й інших показників. Якщо існує 
взаємозв’язок між тиском крові, рівнем холестери-
ну, результатами аналізів і ймовірністю серцевого 
нападу, діапазон значень умовного прогнозу щодо 
тривалості життя людини може бути від 20 до 5 ро-
ків, у залежності від рішення пацієнта стосовно що-
денного вживання аспірину. По своїй суті, умовне 
прийняття рішення забезпечує нетехнічний підхід 
до регресійного аналізу.

107. Дихотомічні або політомічні за своєю при-
родою випадкові величини мають аналізуватись 
інакше, ніж безперервні випадкові величини, на-
приклад, тиск крові або вік. Такі питання як «Чи 
обов’язково люди з блакитними очима мають бути 
блондинами?» або «Скільки існує способів з 20 осіб 
утворити команду з 11 гравців для гри у футбол?» 
є прикладами задач, коли основні закони комбіна-
торики можуть допомогти у прийняті рішень. Для 
розуміння генетичних фенотипів критично важли-
вим є розуміти те, що в ситуаціях, де відбувається 
перехресна класифікація змінних із різних кате-
горій, наприклад, «очі блакитного/іншого кольо-
ру належать блондину/не блондину», результати 
обчислення (відсотки) можуть дуже відрізнятися,  
і що саме ці результати означають. Комбінаторика, 
яка шукає відповіді на такі запитання, як «Скіль-
кома різними способами можна впорядкувати  
5 об’єктів?», «Скільки різних комбінацій існує для 
розміщення 16 елементів по 2?» тощо, також допо-
магає зрозуміти і загально поширені ситуації. Ігро-
ва теорія як більш формальний підхід може бути 
застосована для прийняття рішень між різними ка-
тегорійними варіантами, наприклад, «перемога або 
програш», з використанням багатьох із зазначених 
підходів разом із умовними ймовірностями. 

108. Визначення умовного прийняття рішень 
як ключової теми категорії невизначеності й даних 
означає, що від учнів/студентів слід очікувати усві-
домлення ними того, як припущення в певних умо-
вах впливають на можливі висновки, а також того, 
що різні припущення можуть породжувати різні 
висновки. У програмах для комп’ютерних моделей 
умовна логіка є явною. Такі комп’ютерні вирази мо-
жуть бути корисними в представленні умовних рі-
шень у складних процесах. 

Математичні теми, важливі для оцінювання 
математичної грамотності 15-річних учнів

109. Нижче наведений перелік математичних 
тем відображає спільні риси національних на-
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вчальних програм (і очікувань від учнів/студентів) 
з математики в багатьох різних країнах світу. Для 
визначення цього переліку проводилося спеціальне 
дослідження, у рамках якого ці теми розглядалися 
як свідчення того, чого навчають на уроках матема-
тики в цих країнах, а також як показники того, які 
знання й уміння освітні системи різних країн вва-
жають важливими для підготовки 15-річних учнів/
студентів до повноцінної участі в житті суспільства 
XXI століття у якості творчих, активних і мислячих 
громадян.

110. Ефективне розуміння й розв’язування кон-
текстоцентрованих проблем, пов’язаних зі змінами 
й залежностями, простором і формою, кількістю та 
невизначеністю й даними, потребує опори на різні 
математичні поняття, процедури, факти й інстру-
менти на належному рівні глибини й досвіду. Ор-
ганізатори тестування математичної грамотності 
PISA прагнуть оцінити рівень і структуру матема-
тичних знань, необхідних 15-річним учням/студен-
там, щоб ті могли стати творчими, активними та 
мислячими громадянами ХХІ століття, здатними 
формулювати обґрунтовані судження та прийма-
ти аргументовані рішення. Одночасно з цим про-
грама PISA, хоча й нерозроблена з метою перевір-
ки навчальних стандартів або програм, відбиває ті 
математичні теми, які 15-річні учні/студенти мали 
можливість на цей час вивчити.

111. Під час розробки рамкового документа з ма-
тематики для дослідження PISA в 2012 р., його авто-
ри прагнули створити оцінювання, яке є одночасно 
спрямованим на майбутнє, але відображає матема-
тику, якої 15-річні учні мали можливість навчатися. 
Для цього в одинадцяти країнах вивчалися зразки 
бажаних результатів навчання, які допомогли ви-
значити і те, чого навчають учнів/студенів на уро-
ках математики в різних країнах світу, і те, що краї-
ни вважають реалістичним і важливим у підготов-
ці учнів/студентів до початку професійного життя 
або вступу до навчального закладу вищої освіти. 
На підставі спільних рис різних країн, визначених  
у цьому аналітичному дослідженні, і за погоджен-
ням експертів з математики було створено перелік 
математичних тем, який був доцільним для вклю-
чення в оцінювання математичної грамотності 
15-річних учнів/студентів у дослідженні PISA-2012.
Застосування цього переліку продовжується і в до-
слідженні PISA-2021.

112. Під час підготовки до PISA-2021 цей перелік 
було доповнено ще чотирма ключовими математич-
ними темами. Проте він все одно не є вичерпним. 
Він тільки надає уявлення про математичний зміст 
тестових завдань дослідження PISA:

• Явища зростання: різні типи зростання: ліній-
не, нелінійне, квадратичне і експоненціальне (зрос-
тання системи, у якій кількість додається пропо-
рційно до вже наявної кількості).

• Геометрична апроксимація: апроксимація ха-
рактеристик і властивостей нерегулярних або не-
знайомих форм і об’єктів через їх розбиття на більш 
знайомі форми й об’єкти, для яких існують форму-
ли і інструменти.

• Комп’ютерна симуляція: дослідження ситуацій 
(наприклад, бюджетування, планування, розпо-
діл населення, розповсюдження інфекції, експери-
ментальна ймовірність, моделювання часу реакції 
тощо) за допомогою змінних і впливу цих змінних 
на результат.

• Умовні прийняття рішень: застосування умов-
ної ймовірності й базових принципів комбінаторики 
для інтерпретації ситуацій і створення прогнозів.

• Функції: поняття функції; переважну увагу 
приділено лінійним функціям, їх властивостям, 
різним формам їх опису й задавання. Зазвичай ви-
користовують такі способи задавання функцій —
словесний, символьний, табличний і графічний.

• Алгебраїчні вирази: словесна інтерпретація та 
перетворення алгебраїчних виразів, що включають 
числа, символи, арифметичні операції, степені й ко-
рені.

• Рівняння й нерівності: лінійні рівняння й не-
рівності та ті, що зводяться до них, прості ква-
дратні рівняння, аналітичні й неаналітичні методи 
розв’язання.

• Системи координат: представлення й опис да-
них, їх розташування й залежності між ними.

• Плоскі й об’ємні геометричні фігури, залеж-
ності між ними та між їхніми елементами: співвід-
ношення між елементами фігур(наприклад, теоре-
ма Піфагора для прямокутного трикутника), вза-
ємне розташування, подібність і конгруентність, 
динамічні відношення, пов’язані з перетворенням  
і рухом фігур, а також відповідність між плоскими 
та об’ємними фігурами.

• Вимірювання: кількісне визначення характе-
ристик фігур та об’єктів, наприклад, вимірювання 
кутів, довжин відрізків, відстаней, периметрів, до-
вжин кіл, площ й об’ємів.

• Числа й одиниці вимірювання: поняття чис-
ла та системи числення (включаючи перетворення 
чисел однієї системи в іншу), представлення чисел, 
властивості цілих і раціональних чисел, уявлення 
про ірраціональні числа; вимірювання часу, вар-
тості, маси, температури, відстані, площі й об’єму; 
одиниці вимірювання цих величин, їхні похідні та 
зв’язок між ними.

• Арифметичні операції: зміст і властивості 
арифметичних операцій та їхні позначення.

• Відсотки, відношення та пропорції: числовий 
опис величини за допомогою порівняльної мірки; 
застосування пропорцій і пропорційних міркувань 
для розв’язування задач.

• Принципи підрахунків: прості комбінації та 
перестановки.
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• Наближені обчислення: наближені оцінювання 
кількостей і значень числових виразів, включаючи 
значущі цифри й округлення.

• Збір, представлення й інтерпретація даних: 
характер і походження різних типів даних, їх збір  
і різні способи їх представлення й інтерпретації.

• Дисперсія даних та її опис: поняття дисперсії, 
розподіл і центральні тенденції наборів даних, спо-
соби опису й інтерпретації їх у кількісному вира-
женні.

• Вибірки: поняття вибірки, утворення вибірки 
із сукупності даних, зокрема прості виведення на 
основі властивостей вибірки.

• Випадковість і ймовірність: поняття випадко-
вих подій і випадкових змін та їх представлення, 
частота і ймовірність; основні аспекти поняття ймо-
вірності.

Контексти тестових завдань і компетентності 
ХХІ століття

113. Визначення математичної грамотності за 
оновленою концепцією PISA охоплює два важливі 
аспекти, які необхідно враховувати під час розроб-
ки тестових завдань PISA. По-перше, визначення 
чітко вказує на застосування математичної гра-
мотності в контекстах реального світу. По-друге,  
у ньому йдеться про те, що математична грамот-
ність допомагає людині зрозуміти роль математи-
ки в світі, робити обґрунтовані умовиводи й при-
ймати рішення, необхідні творчому, активному  
і мислячому громадянину ХХІ століття. У цій час-
тині документа обговорюється, як впливають кон-
тексти реального світу й компетентності ХХІ сто-
ліття на тестові завдання PISA.

Контексти

114. Важливим аспектом математичної грамот-
ності є те, що математику залучають до розв’язання 
проблем, заданих у конкретному контексті. Кон-
текст — це аспект особистісного світу індивідуума, 
у якому розглядають проблеми. Вибір відповідних 
математичних стратегій і представлень нерідко за-
лежить від контексту, у якому виникає проблема,  
і для розробки її математичної моделі необхідно ви-
користовувати знання, які використовуються в кон-
тексті реального світу. Уміння працювати в межах 
контексту є дуже значущим і ставить перед особою, 
яка розв’язує задачі, додаткові вимоги (Watson and  
Callingham, (2003[31]). Для дослідження PISA велике 
значення має використання широкого спектру кон-
текстів, що надає можливості залучати максималь-
но широкий діапазон особистих інтересів і ситуа-
цій, у яких діють люди у ХХІ столітті.

115. З огляду на кількість країн, які братимуть 
участь у дослідженні PISA-2021, на збільшення 

кількості країн-учасниць із низьким або середнім 
рівнем доходу на душу населення та на можли-
вість участі в дослідженні 15-річних підлітків, які 
не навчаються у формальних навчальних закладах, 
укладачі математичного тесту повинні приділяти 
особливу увагу контекстам тестових завдань, які 
мають бути доступними для надзвичайно широ-
кого кола учасників. У зв’язку із цим також дуже 
важливо зберегти помірне навантаження тестових 
завдань із погляду читання, що дозволить викорис-
товувати математичне тестування суто для оціню-
вання математичної грамотності. 

116. У рамковому документі з математики для 
PISA-2021 визначено чотири контекстні категорії, 
які використовувалися для класифікації тестових 
завдань у 2012 р. Вони служитимуть орієнтиром 
для розробників тестових завдань і для циклу PISA-
2021. При цьому очікується, що в процесі розробки 
тестових завдань суперечок стосовно цих контек-
стів не виникатиме.

117. Особистісна. Проблеми, які входять до 
цієї категорії, сконцентровані навколо діяльності 
окремої особи, родини або групи людей. До типів 
контекстів, які розглядають як особистісні, нале-
жать, наприклад, гра, приготування їжі, покупки, 
здоров’я людини, власний транспорт, спорт, подо-
рожі, складання особистого розкладу, планування 
особистого бюджету тощо.

118. Професійна. Завдання цієї категорії зосе-
реджені на світі праці. Завдання, які належать до 
цієї категорії, можуть містити інформацію про таку 
діяльність працівника, як вимірювання, оцінка 
вартості й замовлення матеріалів для будівництва, 
нарахування заробітної плати й бухгалтерський об-
лік, контроль якості, планування й інвентаризація, 
проведення дизайнерських та архітектурних робіт, 
прийняття рішення стосовно робочих питань тощо. 
У професійних контекстах може йтися про робочу 
силу будь-якого рівня — від некваліфікованих пра-
цівників до спеціалістів найвищої кваліфікації, 
проте завдання дослідження PISA мають бути зро-
зумілими для15-річних підлітків.

119. Суспільна. Завдання цієї категорії зосеред-
жені на певній громаді (місцевій, національній або 
світовій). До цієї групи контекстів увіходять теми 
стосовно виборчих систем, громадського транспор-
ту, урядування, соціальної політики, демографії, ре-
клами, національної статистики й економіки тощо. 
Хоча людина задіяна в цих процесах на особистіс-
ному рівні, у межах категорії суспільних контекстів 
у центрі проблем, пов’язаних із цими процесами,  
є саме суспільство.

120. Наукова. Завдання цієї категорії передба-
чають застосування математики для аналізу явищ 
природного світу й наукових і технологічних пи-
тань і тем. Такі контексти охоплюють теми на зра-
зок погода й клімат, екологія, медицина, наука про 
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космос, генетика, вимірювання й власне світ мате-
матики тощо. Суто математичні завдання, у яких усі 
елементи стосуються світу математики, також нале-
жать до категорії наукових контекстів.

121. Групи тестових завдань у дослідженні PISA 
об’єднані спільними стимульними матеріалами, 
тому зазвичай усі завдання групи належать до од-
нієї контекстної категорії. Але бувають і винятки: 
наприклад, у межах однієї групи водному із завдань 
стимул може бути розглянутий із погляду особис-
тості, а в іншому — з погляду суспільства. Коли до 
завдання входять тільки математичні елементи без 
посилання до контекстних елементів групи завдань, 
до якої воно належить, його відносять до контек-
стної категорії всієї групи. У небагатьох випадках, 
коли завдання має суто математичні складники й 
немає жодного посилання до контексту за межами 
математики, завдання зараховується до наукової 
контекстної категорії.

122. Використання цих контекстних категорій 
забезпечує основу для відбору різних за контекстом 
завдань, і таким чином оцінювання відбиває широ-
кий спектр способів використання математики, які 
варіюються від щоденного особистого використан-
ня до наукового використання для розв’язування 
глобальних проблем. Більш того, важливо, щоб 
кожну контекстну категорію було представлено за-
вданнями різного рівня складності. Оскільки голо-
вна мета цих контекстних категорій — це виклик 
учням/студентам розв’язувати проблеми в різних 
контекстах, кожна з категорій робить суттєвий вне-
сок у вимірювання математичної грамотності. Не 
може бути так, що рівень складності тестових за-
вдань, що представляють одну контекстну катего-
рію, систематично є вищим або нижчим, ніж рівень 
складності тестових завдань, що стосуються іншої 
категорії.

123. Визначаючи актуальні контексти, надзви-
чайно важливо враховувати, що головна мета тес-
тування PISA — оцінити здатність використовува-
ти математичні знання, процеси й уміння, якими 
15-річні підлітки оволоділи на цей час. Отже, кон-
тексти тестових завдань обирають з урахуванням 
відповідності інтересам і життю підлітків, а також 
вимог, які будуть ставити до підлітків на час їх 
увіходження до суспільства як творчих, активних  
і мислячих громадян. До обговорення ступеня та-
кої актуальності керівництво проекту залучає на-
ціональних координаторів програми із країн, що 
беруть участь у міжнародному дослідженні PISA.

Компетентності ХХІ століття

124. Світова увага до компетентностей ХХІ сто-
ліття дедалі зростає, збільшуючи шанси на їх ін-
тегрування до освітніх процесів у різних країнах 
світу. ОЕСР видала публікацію, у центрі уваги якої 

стоять такі компетентності, та власними кошта-
ми впровадила дослідницький проект під назвою 
«Майбутнє освіти й компетентностей: рамковий 
документ ОЕСР на період до 2030 р.», у якому бе-
руть участь близько 25 країн. На меті цього міжна-
родного проекту — вивчення навчальних програм 
країн-учасниць та ступеню інтегрування в них ком-
петентностей ХХІ століття. Основну увагу організа-
тори проекту надають навчальним програмам май-
бутнього: якими вони будуть, зокрема з точки зору 
навчання математики.

125. Упродовж останніх 15 років багато публі-
кацій присвячують обговоренню й міркуванням 
щодо компетентностей ХХІ століття. Публікація 
ОЕСР «Математика в PISA-2021: широкий погляд» 
[EDU/PISA/GB(2017)17] пропонує ознайомитись із 
висновками ключових наукових робіт у цій галу-
зі та із узагальненим формулюванням концепції 
компетентностей ХХІ століття. Ретельно проаналі-
зувавши відповідну літературу, автори публікації 
рекомендують розглянути можливість потужного 
впровадження компетентностей ХХІ століття в де-
які конкретні дисципліни. Наприклад, дуже важ-
ливим стає навчати учнів/студентів робити помір-
ковані аргументації й бути упевненим у своїй рації. 
Їхні аргументи мають бути математично точними, 
мати міцні теоретичні обґрунтування й бути до-
статньо сильними, щоб витримати критику. При 
цьому в ситуаціях із такими аргументами учні/
студенти повинні уникати посилань до будь-яких 
інформаційних джерел, наприклад, «так написано 
в Інтернеті», окрім ситуацій, коли це неможливо. 
Ця складова загальної компетентності людини до-
зволяє їй робити незалежні судження й відповіда-
ти за них (OECD,2005[32]). У суспільному контексті 
тільки мати рацію — недостатньо, тому що людина 
має бути здатною та готовою представляти докази й 
доводити їх. Процес навчання математики забезпе-
чує ідеальні можливості для практики й розвитку 
вміння використовувати такі докази, оскільки сáме 
в математичній галузі надаються чіткі контексти, на 
належному рівні акцентуються логічні міркування 
й точність.

126. Так само важливо забезпечувати сучасних 
учнів/студентів інструментами, які вони можуть 
застосовувати для власного захисту від неправди-
вої інформації. Нерідко застосування нескладних 
логічних міркувань буде достатнім для такого за-
хисту. Неправдива інформація зазвичай міститься 
за певною прихованою суперечкою. Найпростіший 
спосіб розвивати пильність молодих осіб щодо 
можливих суперечок — це якісне навчання матема-
тики в навчальному закладі.

127. З метою логічного поєднання загальних 
компетентностей ХХІ століття і пов’язаних із ними 
предметних компетентностей, які є невід’ємною 
частиною навчання цього предмета/дисципліни,  
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у рамковий документ для PISA-2021включено пере-
лік цих важливих компетентностей ХХІ століття:

• Критичне мислення
• Креативність
• Допитливість й дослідництво
• Самостійність, ініціативність, наполегливість 
• Використання інформації
• Системне мислення
• Комунікативність 
• Рефлексія
 
ОЦІНЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТ-

НОСТІ

128. У цьому розділі визначено підхід до засто-
суванняо писаних вище елементів рамкового доку-
мента з математики для PISA-2021 з погляду:

- структури математичного компонента дослі-
дження PISA;

- бажаного розподілу балів за виконання за-
вдань з математики за процесами математичного 
мислення й розв’язання задач;

- розподілу балів за виконання завдань за зміс-
товими категоріями;

- обговорення діапазону складності завдань;
- структури інструмента дослідження;
- ролі комп’ютерного тестування з математики;
- розробки тестових завдань;
- звітності про рівні оволодіння математичною 

грамотністю.

Структура оцінювання з математики у дослі-
дженні PISA-2021

129. Згідно з визначенням математичної грамот-
ності всі тестові завдання дослідження PISA стосу-
ються певного контексту. Завдання передбачають 
застосування важливих математичних понять, 
знань, міркувань і вмінь (володіння математичним 
змістом) на відповідному для 15-річних підлітків 
рівні згідно з описом, наведеним вище. Надзвичай-
но важливо, щоб інструменти дослідження містили 
належним чином урівноважену кількість завдань, 
які відбивають усі елементи рамкового документа, 
розробленого для оцінювання математичної гра-
мотності 15-річних учнів/студентів. Таким чином, 
рамковий документ визначає структуру та зміст 
тестування.

Розподіл балів відповідно до математичних 
процесів(математичного мислення й процесів ци-
клу розв’язання задач)

130. Усі тестові завдання дослідження PISA-2021 
можна розподілити за математичними процесами, 
які включають математичне мислення й три про-
цеси, які пов’язані з розв’язанням задач. Під час 

розробки тесту зусилля мають бути спрямовані на 
досягнення рівноваги між двома процесами, які 
включають встановлення зв’язків між реальним 
світом і світом математики, і процесами матема-
тичного мислення та застосування, які залучають 
учнів/студентів до роботи з математично сформу-
льованою проблемою (задачею). Незважаючи на те, 
що математичне мислення супроводжує кожен із 
процесів формулювання, інтерпретації й застосу-
вання, кожне тестове завдання має бути спрямо-
ване на оцінювання тільки одного з математичних 
процесів. 

Таблиця 1. Приблизний розподіл балів
відповідно до математичних процесів у PISA-2021

 
Відсоток балів  

у тесті PISA-2021
Математичне мислення Близько 25

Розв’язання 
математичної 

задачі

Математичне 
формулювання 

ситуацій

Близько 25

Застосування 
математичних 
понять, фактів, 

процедур  
і міркувань

Близько 25

Інтерпретація, 
використання 
й оцінювання 
математичних 

розв’язків

Близько 25

Усього 100

131. Варто зауважити, що завдання, які відпові-
дають кожному з процесів, мають бути різної склад-
ності та вимагати різних математичних знань і дій 
(див. таблицю 3).

Розподіл балів відповідно до змістових катего-
рій тестових завдань

132. Відбір математичних завдань для досліджен-
ня PISA проводять таким чином, щоб вони відбива-
ли знання математичного змісту, які було описано 
вище в цьому документі. Трендові завдання для ма-
тематичного тестування PISA-2021 охоплюють усі 
чотири змістові категорії (див. таблицю 2). Під час 
розроблення тесту його укладачі прагнуть досягти 
такої рівноваги між балами за завдання, яка забез-
печить приблизно однакові пропорції між змісто-
вими категоріями, оскільки всі вони мають важли-
ве значення в житті творчих, активних і мислячих 
громадян.
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Таблиця 2. Приблизний розподіл балів 
відповідно до змістових категорій тестових завдань  

у PISA-2021

Змістова категорія Відсоток балів у тесті  
PISA-2021

Зміни й залежності Близько 25

Простір і форма Близько 25

Кількість Близько 25

Невизначеність і дані Близько 25

Усього 100

133. Варто зауважити, що завдання за кожною зі 
змістових категорій, мають бути різної складності 
та вимагати різних математичних знань і дій (див. 
таблицю 3).

Діапазон складності завдань

134. Математичне тестування в межах досліджен-
ня PISA-2021 включає завдання широкого діапазону 
складності, який відбиває діапазон можливостей 
15-річних підлітків. Тест включає і складні завдан-
ня, із якими можуть впоратися лише найбільш зді-
бні учні/студенти, і простіші, що підходять для менш 
підготовлених учнів/студентів, які беруть участь  
у математичному оцінюванні. Із психометричної по-
зиції, дослідження, яке призначене для оцінювання 
певної сукупності осіб, є найбільш виваженим та 
ефективним тоді, коли складність тестових завдань 
відповідає рівню підготовленості суб’єктів оціню-
вання. Більш того, шкала з описом рівнів математич-
ної грамотності, якій приділено головну увагу при 
звітуванні про результати PISA, може містити ко-
рисні відомості про всіх учнів/студентів лише в тому 
випадку, коли завдання, за допомогою яких складено 
опис усіх рівнів математичної грамотності, охоплю-
ють увесь описаний діапазон умінь.

135. У таблиці 3 описано дії учнів/студентів під 
час виконання математичних процесів — матема-
тичного мислення й трьох процесів розв’язання 
математичної задачі. У цьому переліку наведено 
дії, яких вимагає виконання тестових завдань PISA.  
У кожній з категорій деякі дії мають таку позна-
чку — «**», яка означає, що цю дію очікують від 
учнів, які отримають кількість балів, що відповідає 
рівням 1a, 1b, 1c і рівню 2 за шкалою математичної 
грамотності PISA. Укладачі тестів мають забезпе-
чити достатню кількість завдань для диференціації 
нижчих рівнів математичної грамотності, що на-
дасть можливість учням з низькими результатами 
PISA краще показати свої здібності.

136. Для отримання корисної інформації щодо 
нововведених нижчих рівнів математичної грамот-
ності 1b і 1c,надзвичайно важливо, щоб контексти 
й мови тестових завдань не заважали безпосеред-
ньому оцінюванню математики. Тому контексти й 

мову для тестових завдань з математики необхідно 
ретельно вибирати, одночасно забезпечуючи за-
вдання певною цікавинкою, яка не дасть учням/сту-
дентам уникнути його виконання через відсутність 
інтересу до запропонованої інформації.

137. Контексти завдань для рівнів 1b і 1c не пови-
нні виходити за межі повсякденних для учнів/сту-
дентів ситуацій. Це, наприклад, ситуації, пов’язані 
з грошима, температурою, їжею, часом, датами, ва-
гою, розміром і відстанню. Усі завдання мають бути 
конкретними (не абстрактними). У центрі уваги 
таких завдань повинна бути тільки математика. Ви-
конання завдання не повинне заважати розумінню 
його контексту.

138. Усі тестові завдання необхідно формулю-
вати за допомогою найпростішої термінології. Ре-
чення мають бути короткими й чіткими. Слід уни-
кати використання складних та умовних речень, 
а також складних іменників. Лексику в завданнях 
необхідно ретельно перевіряти, щоб переконатися в 
можливості учнів/студентів зрозуміти, чого від них 
вимагають. Ще один важливий аспект підготовки 
тестових завдань — це перевірка відсутності в них 
додаткової складності через надмірну текстову за-
вантаженість або незнайомий учням/студентам 
контекст, який не відповідає їхньому життєвому й 
культурному досвіду.

139. Завдання, які розробляються для рівня 1c, 
повинні вимагати тільки простих (однокрокових) 
операцій. Однак варто зауважити, що такі прості 
операції не обов’язково мають бути представлені 
арифметичними діями. Завдання може полягати  
в тому, щоб учень/студент зробив вибір або визна-
чив певну інформацію. Для оцінювання математич-
ної грамотності учнів/студентів на рівнях 1b і 1c ма-
ють застосовуватися всі математичні процеси — ма-
тематичне мислення, й усі три процеси розв’язання 
математичних задач.
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Таблиця 3. Дії учнів/студентів під час виконання математичних процесів
(математичного мислення й процесів циклу розв’язання задач)

Мислення
** Робити прості висновки
** Вибирати відповідне обґрунтування 
** Пояснювати, чому математичний результат або висновок має сенс/не має сенсу в контексті конкретної задачі 
Представляти задачу в іншій формі: організовувати її відповідно до математичних понять і робити відповідні 
припущення

Використовувати визначення, правила й формальні системи, а також застосовувати алгоритми й комп’ютерне 
мислення 
Пояснювати й доводити обґрунтованість визначеного або розробленого представлення ситуації з реального життя 
Пояснювати або доводити обґрунтованість процесів і процедур або симуляцій, які були використані для зна-
ходження математичного результату або розв’язку
Визначати межі моделі, використаної для розв’язання задачі 
Розуміти визначення, правила або формальні системи, а також застосування алгоритмів і комп’ютерного мислення
Надавати обґрунтування визначеного або розробленого представлення ситуації з реального життя 
Надавати обґрунтування процесів і процедур, які були використані для знаходження математичного результату 
або розв’язку
Осмислювати математичні докази у процесі пояснення й обґрунтування математичного результату 
Критично оцінювати межі моделі, використаної для розв’язання задачі
Інтерпретувати математичний результат назад в контекст реального світу з метою пояснення значення результатів
Пояснювати залежності між мовою конкретного контексту задачі й мовою символів та формальною мовою, які 
потрібні для математичного представлення задачі 
Осмислювати математичні докази у процесі пояснення й обґрунтування математичного результату 
Осмислювати математичні розв’язки й розробляти пояснення й докази для їх підтримки або спростування в 
контексті математичної задачі 
Аналізувати подібності й відмінності між комп’ютерною моделлю й математичною задачею (моделюванням) 
Пояснювати, як працює простий алгоритм; визначати й виправляти помилки в алгоритмах і програмах 

Формулювання Застосування Інтерпретація
**Вибирати математичний опис або 
форму представлення, яке описує 
задачу 

**Виконувати прості розрахунки **Інтерпретувати математичний 
результат у контексті проблеми 
реального світу в постановці задачі

**Визначати ключові змінні в моделі **Вибирати з переліку потрібну 
стратегію 

**Визначати, чи математичний ре-
зультат або висновок має сенс/не має 
сенсу в контексті конкретної задачі 

**Вибирати з переліку форму пред-
ставлення, яка відповідає контексту 
задачі 

**Застосовувати певну стратегію для 
визначення математичного розв’язку 

** Визначати межі моделі, викорис-
таної для розв’язання задачі

Читати й розуміти висловлювання, 
питання, завдання, об’єкти або зо-
браження, надавати їм сенсу з метою 
моделювання ситуації

**Будувати математичні діаграми, 
графіки, конструкції або комп’ютерні 
об’єкти

Використання математичних інстру-
ментів або комп’ютерних симуляцій 
для встановлення обґрунтованості 
математичного розв’язання та його 
обмежень з огляду на контекст задачі

Розпізнавати математичну струк-
туру, у тому числі закономірності, 
залежності й типові елементи в 
проблемах і ситуаціях 

Розуміти й використовувати кон-
струкції на основі визначень, правил 
і формальних структур, а також за-
стосовувати відомі алгоритми

Інтерпретувати математичні резуль-
тати в різних форматах відповідно до 
ситуації або способу їх використан-
ня; порівнювати або оцінювати дві 
(або більше) форми представлення 
відповідно до ситуації
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Розпізнавати й описувати матема-
тичні структури проблемних ситу-
ацій реального життя, у тому числі 
визначати важливі змінні

Створювати математичні діаграми, 
графіки, конструкції або комп’ютерні 
об’єкти й отримувати з них матема-
тичну інформацію

Використовувати знання про вплив 
реального світу на результати й 
розрахунки, отримані внаслідок ви-
конання математичної процедури 
або моделювання, з метою скласти 
контекстні судження щодо коригу-
вання результатів та їх застосування, 

Спрощувати або розкладати ситуа-
цію або проблему з метою зробити 
її доступною для математичного 
аналізу 

Виконувати операції з цифрами, гра-
фічними й статистичними даними та 
інформацією, алгебраїчними вираза-
ми й рівняннями та геометричними 
формами представлення 

Вибудовувати й надавати пояснення 
та докази в контексті задачі

Розпізнавати аспекти  проблеми, які 
відповідають відомим задачам або 
математичним поняттям, фактам  
і процедурам

Описувати розв’язання, демонстра-
цію і/або надання підсумків і пред-
ставлення проміжних математичних 
результатів

Визначати, демонструвати, інтер-
претувати, пояснювати]область 
застосувань і межі математичних 
понять /конструкцій і математичних 
результатів

Переводити проблему в стандартну 
математичну форму або алгоритм

Використовувати математичні ін-
струменти, включаючи технології, 
симуляції й комп’ютерне мислення, 
які допомагають знайти точні або 
приблизні розв’язки

Розуміння зв’язку між контекстом 
проблеми й представленням матема-
тичного розв’язання; використання 
цього розуміння для полегшення ін-
терпретації розв’язання в контексті, 
оцінки здійсненності й можливих 
обмежень цього розв’язання

Застосовувати математичні інстру-
менти й комп’ютерні засоби (із ви-
користанням потрібних змінних, 
символів, діаграм) для описування 
математичних структур і/або за-
лежностей в задачі

Осмислення різних форм представ-
лення інформації, інтеграція й вико-
ристання їх при розв’язуванні задачі

Застосовувати математичні інстру-
менти й комп’ютер для зображення 
математичних залежностей 

Переключатися між різними форма-
ми представлення в процесі пошуку 
розв’язків

Визначати обмеження, спрощення й 
припущення в математичній моделі 

Використовувати багатокрокові 
процедури для знаходження мате-
матичного розв’язку, результату або 
узагальнення 
Використовувати розуміння контек-
сту задачі для управління процесом 
її математичного розв’язування 
або його прискорення, наприклад, 
робота на тому рівні точності, який 
відповідає контексту
Робити узагальнення на основі 
результатів застосування матема-
тичних процедур для розв’язування 
задачі
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Структура інструмента дослідження

Комп’ютерне тестування математичної гра-
мотності

140. Комп’ютерне тестування буде основною 
формою оцінювання з математики в дослідженні 
PISA у 2021 р. Переходу на комп’ютерне тестуван-
ня передували спеціальні дослідження з режимів 
тестування, за допомогою яких під час циклів 2015 
і 2018 років вивчалися особливості такого переходу. 
З метою збереження трендів для забезпечення по-
рівнюваності із попередніми циклами дослідження, 
оцінювання PISA-2015 і PISA-2018 були нейтраль-
ними щодо комп’ютерного формату, незважаючи 
на використання комп'ютерного тестування. По-
вний перехід на комп’ютерне тестування з 2021 р. 
надає організаторам PISA низку можливостей для 
актуалізації оцінювання математичної грамотнос-
ті відповідно до природного розвитку математики  
в сучасному світі, одночасно гарантуючи збере-
ження трендів для забезпечення порівнюваності із 
попередніми циклами дослідження. Такі можли-
вості дають змогу розробляти нові форми завдань 
(наприклад, перетягування варіанта відповіді); на-
давати учням реальні дані (наприклад, великий за 
обсягом набір даних для сортування); створювати 
математичні моделі або симуляції, які учні/студен-
ти можуть досліджувати, змінюючи значення змін-
них; виконувати апроксимацію кривих і викорис-
товувати «найкращу» криву для прогнозування. На 
додаток до збільшення спектру типів завдань і ма-
тематичних можливостей, комп’ютерне тестування  
з математики також забезпечує умови для прове-
дення адаптивного оцінювання.

141. Упровадження адаптивного оцінювання в 
комп’ютерному тестуванні з математики, яке рані-
ше вже було впроваджене в оцінюванні читацької 
грамотності в дослідженні PISA, дозволяє краще 
описати, на що саме здатні учні/студенти на обох 
кінцях шкали результатів PISA. Шляхом забез-
печення учнів/студентів більш індивідуальними 
комбінаціями тестових завдань відповідно до їхніх 
попередніх відповідей та оцінок, дослідження PISA 
збирає більш детальну інформацію про характе-
ристики діяльності учнів/студентів на обох кінцях 
шкали результатів PISA.

142. Удосконалення, що стали можливими за-
вдяки комп’ютерним технологіям, зумовили ство-
рення тестових завдань, які є більш цікавими, різ-
номанітними й легшими для розуміння. Напри-
клад, учням/студентам може бути запропоновано 
динамічні стимули, тривимірні об’єкти, які можна 
обертати, або більш гнучкий доступ до відповід-
ної інформації. Нові формати завдань, наприклад, 
ті, де учням/студентам треба «перетягти» інформа-
цію або використати опцію «перемикач» на екрані 

комп’ютера (вибір одного елемента із представленої 
групи), дають можливість залучити учнів/студен-
тів до більшої активності, запропонувати їм більше 
типів відповідей і надати повнішу картину матема-
тичної грамотності. Головною складністю реаліза-
ції цих задумів є забезпечення того, щоб відповідні 
тестові завдання оцінювали саме математичну гра-
мотність і щоб залучення непритаманних матема-
тичній галузі елементів було мінімальним.

143. Дослідження показують, що в робочих про-
цесах потреба у використанні математики все час-
тіше виникає за наявності електронних техноло-
гій, тому математична грамотність і використання 
комп’ютера вже стали єдиним цілим (Hoylesetal., 
2002[33]). Для працівників усіх рівнів сьогодні ха-
рактерною є взаємозалежність між математичною 
грамотністю та використанням комп’ютерних тех-
нологій. Ключова проблема полягає в тому, щоб від-
різнити математичні вимоги комп’ютерних завдань 
PISA від вимог, не пов’язаних із математичною ком-
петентністю, наприклад, вимог до тестових завдань 
із погляду інформаційних і комунікаційних тех-
нологій та формату їх представлення. Виконання 
тестових завдань PISA в комп’ютерному форматі за-
мість виконання їх на папері переносить тест PISA  
в реальність ХХІ століття та відповідає його вимо-
гам.

144. Для комп'ютерного тестування та оціню-
вання безперервно еволюціонуючої математичної 
грамотності добре підходять завдання таких типів:

• симуляція (комп’ютерна інтерактивна модель), 
у якій реалізована математична модель ситуації, і де 
учні/студенти можуть змінювати значення змінних 
і досліджувати вплив змінних для побудови «опти-
мального розв’язання»;

• апроксимація кривої (вибір кривої з обмеже-
ного набору наведених кривих) до заданого набору 
даних або геометричного образу, щоб визначити та 
використати результуючу «найкращу» криву для 
визначення відповіді на запитання стосовно ситу-
ації;

• бюджетування (наприклад, інтернет-магази-
ну) — ситуації, у яких учні/студенти мають вибра-
ти комбінації товарів для досягнення низки цілей  
у межах певного бюджету;

• симуляція покупки, у якій учні/студенти ви-
бирають різні варіанти позик і відповідних схем 
погашення кредиту, здійснюючи покупку в кредит 
у межах певного бюджету; виклик такого типу за-
вдань полягає в розумінні взаємодії між змінними;

• завдання на візуальне програмування для до-
сягнення заданої послідовності дій.

145. Незважаючи на те, що комп’ютерне тесту-
вання надає дослідженню вище описані можливос-
ті, надзвичайно важливо зберігати сфокусованість 
комп’ютерного тестування з математики на оціню-
ванні математичної грамотності, а не переносити 
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уваги до оцінювання вмінь, які стосуються інфор-
маційно-комунікаційних технологій (англ. ICT, 
Informationand Communication Technology). Також 
дуже важливо, щоб нововведені завдання — симу-
ляції та інші — не були надто «галасливими» і не 
спричиняли втрати в них необхідності математично 
мислити й виконувати процеси розв’язання задач.

146. Крім того, комп’ютерне тестування має збе-
рігати деякі функції паперового тестування, напри-
клад, можливість переглядати завдання, які учень/
студент вже намагався опрацювати раніше, хоча  
в контексті адаптивного тестування ця потреба 
буде обмежена групою завдань, над якою учень/сту-
дент у цей час працює.

Розробка тестових завдань з математики для 
PISA-2021

147. Для тестування математичної грамотності  
в межах програми оцінювання PISA використо-
вують три формати завдань: завдання з розгорну-
тою або короткою відповіддю, а також завдання 
множинного вибору із запропонованих варіантів 
(MCQ).

• Завдання з відкритими відповідями потребу-
ють від учнів/студентів надання в довільній формі 
певної розгорнутої відповіді в письмовому вигляді. 
У таких завданнях учням/студентам також можуть 
запропонувати показати хід своєї роботи або по-
яснити, яким чином було знайдено відповідь. Для 
перевірки цих завдань потрібні кваліфіковані екс-
перти, які вручну кодуватимуть відповіді учнів/
студентів. Для впровадження адаптивного оціню-
вання в комп’ютерному тестуванні з математики 
необхідно мінімізувати кількість тестових завдань, 
відповіді на які вимагають ручного кодування ква-
ліфікованими експертами.

• Завдання з короткими відповідями забезпечу-
ють більш стандартизовані варіанти представлення 
розв’язання задач; відповіді учнів/студентів на такі 
завдання легко оцінювати як правильні або непра-
вильні. Часто відповіді цього типу може бути вне-
сено до спеціального програмного забезпечення й 
закодовано автоматично. Найчастіше відповідями 
на такі завдання бувають окремі цифри. 

• У завданнях із варіантами відповідей учні/сту-
денти мають обрати одну або більше відповідей із 
запропонованих варіантів. Зазвичай ці відповіді 
обробляють автоматично. Для створення інстру-
ментів дослідження використовують приблизно од-
накову кількість завдань кожного із форматів.

148. Математичний тест PISA складається з груп 
тестових завдань, що містять словесний матеріал-
стимул і, зазвичай, іншу інформацію, наприклад, 
таблиці, графіки, діаграми тощо та одне або більше 
завдань, пов’язаних із цим матеріалом-стимулом. 
Такий формат надає учням/студентам можливість 

більш детально зрозуміти контекст або проблему, 
виконуючи низку пов’язаних завдань.

149. Широкий діапазон умінь учнів/студентів, 
які беруть участь у дослідженні PISA, покривається 
різними рівнями складності завдань, обраних для 
тестування. Крім того, усі найважливіші категорії 
оцінювання (змістові категорії, категорії матема-
тичних процесів — математичне мислення й про-
цеси циклу розв’язання задач, контекстні категорії, 
компетентності ХХІ століття) максимально пред-
ставлені завданнями широкого діапазону склад-
ності. Складність завдань установлено як один зі 
значущих параметрів вимірювання для пілотного 
етапу оцінювання, який попередньо проводять із 
метою вибору завдань для основного дослідження 
PISA. Завдання для інструментів тестування PISA 
відбирають з урахуванням їх відповідності катего-
ріям рамкового документа та їхніх вимірювальних 
властивостей.

150. Додатково за розроблення та відбирання за-
вдань значну увагу приділяють такому аспекту, як 
рівень оволодіння читанням, необхідний для успіш-
ної роботи над завданнями. Під час розроблення за-
вдань важливою метою є сформулювати їх макси-
мально зрозуміло. Також ураховують і необхідність 
уникати таких контекстів завдань, які б могли ви-
кликати культурні упередження, для чого всі обрані 
варіанти завдань перевіряють національні команди 
проекту PISA. Спеціалісти проекту ретельно пере-
кладають тестові завдання на багато мов, а також 
виконують їх зворотний переклад і забезпечують 
дотримання багатьох інших протоколів.

151. Для циклу PISA-2021 буде впроваджено ін-
струмент, який дасть учасникам змогу вводити свої 
відповіді та показувати хід своєї роботи, що вкрай 
потрібно для оцінювання математичної грамот-
ності. Цей інструмент дає можливість учасникам 
тестування вводити і текст, і математичні символи. 
Натискаючи кнопку, учні/студенти можуть увести 
дріб, квадратний корінь або показник степеня. Та-
кож доступні додаткові символи, наприклад, сим-
вол π та символи «більше» і «менше», та знаки мате-
матичних дій, такі як «множення» й «ділення» (див. 
зразок на схемі 3 нижче).

Схема 3. Зразок інструмента для редагування 
(PISA-2018)
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калькулятор. Він включає операції додавання, від-
німання, множення й ділення, а також квадратний 
корінь, число π, дужки, показник степеня, квадрат, 
дріб (y/x), обернену величину (1/x). Калькулятор за-
програмований таким чином, щоб відповідати за-
гальноприйнятому порядку виконання математич-
них операцій.

153. Учасники паперового тестування можуть 
використовувати портативний калькулятор, який 
схвалено для застосування 15-річними учнями/
студентами у відповідних системах навчальних за-
кладів.

Оцінювання тестових завдань

154. Хоча більшість завдань оцінюють дихото-
мічно, тобто відповідь або зараховують, або незара-
ховують, відкриті завдання іноді потребують оці-
нювання частковим балом, що надає можливості 
оцінювати відповіді різного ступеня «правильнос-
ті» і одночасно враховувати різні ступені активнос-
ті учнів/студентів у процесі розв’язання задач. Оці-
нювання частковим балом має особливе значення 
для перевірки завдань, спрямованих на математич-
не мислення. Саме в цих завдання відповідь рідко 
надаватиметься у вигляді чисел і часто — за допо-
могою одного або більше елементів.

Рівні математичної грамотності

155. Звітність про результати математичного 
тестування в межах дослідження PISA реалізують  
у різні способи. Після отримання результатів об-
числюють середні показники загальної математич-
ної грамотності досліджуваної вибірки для кож-
ної з країн-учасниць, визначають кількість рівнів 
математичної грамотності учнів/студентів та для 
кожного визначеного рівня створюють типові опи-
си відповідно до отриманих результатів. Для PISA-
2021 визначені в попередніх циклах дослідження 
шість загальних рівнів математичної грамотності 
будуть доповнені: назву «рівень 1» змінять на «рі-
вень 1a»; таблицю з рівнями математичної грамот-
ності буде доповнено рівнями 1b і 1c та їх описами. 
Ці додаткові рівні забезпечать вищу точність зві-
тування про математичну грамотність учнів/сту-
дентів з низькими результатами в математичному 
тестуванні PISA.

156. Після пілотного етапу дослідження PISA-
2021 до шкали загальної математичної грамотності 
будуть додатково розроблені й оприлюднені окремі 
описові шкали рівнів математичної грамотності за 
процесами математичного мислення і розв’язання 
математичних задач (математичного формулюван-
ня ситуацій; застосування математичних понять, 
фактів, процедур і міркувань; інтерпретації, вико-
ристання й оцінювання математичних розв’язків).

Запитання стосовно математичної грамотнос-
ті в анкетах PISA-2021

157. Починаючи з першого циклу дослідження 
PISA, анкети для учнів і для вчителів виконують 
дві взаємопов’язані функції, зорієнтовані на оціню-
вання систем освіти різних країн. По-перше, анкети 
забезпечують контекст для інтерпретації результа-
тів учнів/студентів у тестуваннях PISA як у межах 
окремих систем освіти, так і між ними. По-друге, 
анкетування спрямоване на надійне й валідне вимі-
рювання окремих індикаторів освіти, які самостій-
но можуть надати суттєву інформацію для галузі 
освітньої політики й освітніх досліджень.

158. Оскільки математика є провідною галуззю 
дослідження в циклі PISA-2021, анкетування зби-
ратиме не тільки трендові дані. За допомогою ан-
кет буде зібрано багато інформації щодо очевидних 
інновацій, включених у рамковий документ з ма-
тематики для PISA-2021. Зокрема, планується чіт-
ко висвітлити математичну грамотність з погляду 
аналізу математичних контекстуальних складни-
ків, а також із погляду деяких категорій освітньої 
політки, зосереджених, наприклад, навколо інди-
відуальних даних учасників тестування щодо їхніх 
демографічних, соціальних або емоційних харак-
теристик або навколо даних навчальних закладів 
щодо їхніх педагогічних практик, політики й інф-
раструктури (OECD, 2018[34]).

159. У процесі підготовки до математичного оці-
нювання 2012 р. особливий інтерес виник стосовно 
двох широких категорій ставлення учнів/студентів 
до математики, які сприяють їхній продуктивності 
й активності під час виконання математичних за-
вдань. Ці категорії включають інтерес учнів/студен-
тів до математики та їхнє бажання активно вивчати 
й застосовувати її. В анкетуванні 2021 р. вивчення 
цих аспектів планується продовжувати.

160. Інтерес людини до математики включає еле-
менти, які пов’язані з її теперішньою та майбутньою 
діяльністю. Відповідні запитання в анкеті зосеред-
жені на інтересі учнів/студентів до математики  
в навчальному закладі, на тому, чи вважають вони її 
корисною в реальному житті, чи мають вони намір  
і далі навчатися математики й вибрати математичну 
професію. Цей аспект має надзвичайну міжнародну 
актуальність, оскільки в багатьох країнах-учасни-
цях спостерігається одночасне скорочення частки 
випускників, які планують і далі навчатися матема-
тики, й зростання потреби в тих, хто продовжува-
тиме вивчати цю дисципліну.

161. Бажання учнів/студентів працювати з мате-
матикою пов’язане з їхнім ставленням, емоціями та 
упевненістю в своїй компетентності, що або допо-
магає, або заважає їм використовувати набуту ма-
тематичну грамотність. Учні/студенти, які зазвичай 
отримують задоволення від математичної діяль-
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ності й відчувають упевненість у власних здібнос-
тях, частіше розглядають ситуації, із якими вони 
стикаються в житті, яку навчальному закладі, так 
і поза ним, з математичної точки зору. Складники 
анкетування PISA, пов’язані із цим аспектом, вклю-
чають відчуття задоволення, упевненості й тривоги 
(або її відсутності) через математику, а також упев-
неність у своїх здібностях (самооцінка й самоефек-
тивність). Серед австралійців, які в 15-річному віці 
отримали низькі результати PISA, згодом провели 
дослідження їхнього подальшого прогресу в житті. 
За результатами цього дослідження виявилося, що 
ті учасники, хто в 15 років визнавав цінність мате-
матики для їхнього успіху в подальшому житті, як 
правило, дійсно стали успішними, про що свідчить 
їхня задоволеність багатьма аспектами свого осо-
бистого життя, власними досягненнями й профе-
сією (Hillman and Thomson, 2010, p. 31[35]). Згідно  
з цим дослідженням зосередженість на практично-
му застосуванні математики в повсякденному житті 
може позитивно впливати на життєві погляди учнів/
студентів із низькими результатами навчання.

162. Відповідно до очевидних інновацій у рамко-
вому документі з математики для PISA-2021 виділя-
ють як мінімум чотири аспекти, щодо яких можна 
зібрати багато даних за допомогою анкетування. Ці 
аспекти включають математичне мислення, роль су-
часних технологій у математичній діяльності й у на-
вчанні математики, комп’ютерне мислення та ком-
петентності ХХІ століття в контексті математики.

163. У рамковому документі з математики для 
PISA-2021 висвітлено важливість математично-
го мислення, яка ґрунтується на розумінні шести 
«великих математичних ідей»: кількість, числові 
системи, абстрактне й символічне представлення, 
структура математики, функціональні залежності 
між значеннями кількості, математичне моделю-
вання та статистична дисперсія. З метою оцінити 
роль математичного мислення, в тесті PISA змістові 
категорії математики фокусують на комп’ютерному 
симулюванні, явищах зростання, умовному при-
йнятті рішень і геометричній апроксимації, тоді 
як за допомогою анкет вимірюються можливості 
учнів/студентів навчатися цих понять як у навчаль-
ному закладі, так і поза ним. Опитування вчителів 
щодо їхнього викладання математики збирає ін-
формацію про їхню оцінку загальної ролі мислення 
в математиці та його значення конкретно в їхній ви-
кладацькій практиці й у застосованих ними прак-
тиках оцінювання. У питаннях анкети для учнів/
студентів основна увага приділяється глибині їх-
нього мислення та можливостям, які вони мають 
для активних дій в рамках математичного мислен-
ня як у навчальному закладі, так і поза ним.

164. Цей рамковий документ, який визначає 
математичну грамотність для дослідження PISA 
в 2021 р., звертає увагу на різноманітні наслідки 

впливу сучасних комп’ютерних технологій на світ, 
у якому ми живемо, і зміну значення математи-
ки в контексті реальних життєвих ситуацій. Але 
одночасно ці тенденції забезпечують більшу до-
ступність до детальних даних. Ключові запитання 
в анкетах дослідження спрямовані на глибоке ро-
зуміння двох тенденцій: по-перше, як змінюєть-
ся математичний досвід і математична діяльність 
учнів (якщо такі зміни відбуваються); по-друге, як 
еволюціонує навчальний процес в умовах впли-
ву комп’ютерних технологій на взаємодію людини  
з математикою й математичними об’єктами, а та-
кож що означає математична діяльність. Опиту-
вання учнів збирає інформацію про вплив нових 
технологій на результати навчання учнів — дослі-
дження цього питання описано в частині про ви-
конання завдань у рамковому документі з анкету-
вання. Дослідження педагогічних питань описано 
в частинах рамкового документа з анкетування, які 
стосуються навчального часу й навчальної програ-
ми та навчальних практик.

165. Комп’ютерне мислення швидко еволюціонує 
та розширює межі як математики, так і математич-
ної грамотності. Рамковий документ з математики 
для PISA-2021 ілюструє вплив комп’ютерного мис-
лення на математичну діяльність. Анкетування 
PISA надає можливість дослідити досвід учнів/сту-
дентів, який має стосунок до ролі комп’ютерного 
мислення в їхній математичній діяльності (див. 
частину рамкового документа з анкетування про 
цінності й переконання щодо навчання та неуперед-
женість й широту кругозору).

166. Уперше в рамковому документі з матема-
тики представлено перелік вибраних компетент-
ностей ХХІ століття, які одночасно є і результатом 
сучасних тенденцій в математиці, і центральним 
об’єктом математичної галузі. Анкетування дозво-
лить зібрати детальну інформацію стосовно двох 
пов’язаних питань: по-перше, чи сприяє математи-
ка підвищенню рівня цих компетентностей в учнів/
студентів і, по-друге, чи акцентують на них увагу 
навчальні практики в різних країнах. Наявність 
цих компетентностей у поточних навчальних про-
грамах, затверджених у різних системах освіти, до-
сліджується анкетою PISA в частині про навчальний 
час і навчальні програми.

167. Також з минулих циклів анкета учнів/сту-
дентів включає запитання про їхні можливості  
в навчальному процесі. Деякі запитання анкети 
стосуються досвіду учнів/студентів у розв’язанні 
різних задач прикладної математики, їхнє знання 
назв математичних понять, досвід розв’язання на 
заняттях у навчальному закладі задач, подібних до 
тестових завдань PISA. Таке вимірювання дозво-
ляє проводити глибокий аналіз результатів PISA. 
У 2021  р. можна продовжувати вивчення цієї теми.
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168. Результати анкетування PISA-2021 забезпе-
чить політиків, освітян, дослідників і всі інші за-
цікавлені сторони в країнах, які братимуть участь 
у наступному циклі дослідження, важливою ін-
формацією про результати їхніх систем освіти які 
з погляду навчальних досягнень, так і з погляду 
ставлення до навчання. Отримати повну картину 
з досліджуваною інформацією дозволить кінцеве 
узагальнення результатів дослідження PISA, а саме 
математичного тестування й анкетування щодо 
ставлення, емоцій і переконань учнів/студентів — 
чинників, які зумовлюють застосування ними ма-
тематичної грамотності, а також щодо впливу на 
навчання математики чотирьох вище описаних ін-
новацій дослідження PISA-2021.
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169. У рамковому документі з математики для 
PISA-2021 зберігається узгодженість із попередніми 
рамковими документами для оцінювання матема-
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тає попит на математично грамотних громадян, 

здатних математично мислити, а не тільки відтво-
рювати вивчені математичні прийоми. 

170. Метою програми PISA з оцінювання мате-
матичної грамотності є розробка індикаторів, які 
показують, наскільки ефективно країни готують 
своїх учнів/студентів до використання математики 
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визначення математичної грамотності та структуру 
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ним ступенем умонтованого керування та структу-
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виконуючи які учні мають показати своє мислення. 
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головний редактор журналу «Вісник. Тестування і моніторинг в освіті»,  
офіційний представник України в Управлінській Раді програми PISA

Аналітична записка

45 Засідання управлінської ради програми PISA 
(PGB PISA) відбулося у строгій відповідності до по-
рядку денного, який було затверджено за місяць до 
наради, доведено до всіх учасників наради разом із 
робочими матеріалами наради. Ці документи зібра-
ні в архіві 45th PGB Presentations, який додається 
до аналітичної записки й включає такі документи:

• Презентації 1 Дня засідання — файл 45th 
PGB — Day 1 — Monday 23 April 2018.pdf

• Презентації 2 Дня засідання — файл 45th 
PGB  — Day 2 — Tuesday 24 April 2018.pdf

• Презентації 3 Дня засідання — файл 45th 
PGB  — Day 3 — Wednesday 25 April 2018.pdf

• Порядок денний — файл GB-A(2018)1 Draft 
Agenda — 45th PGB meeting — Stockholm, Sweden.pdf

• Список учасників — файл Participants list 45th 
PGB Stockholm — post event.pdf

• Політика конфіденційності даних PISA — файл 
PISA Data Confidentiality and Security.pdf

Аналітична записка впорядкована за циклами 
досліджень PISA 2015, 2018, 2021, 2024 років, які об-
говорювалися на 45 засіданні PGB PISA: спочатку 
наведено коротку інформацію і посилання на відпо-
відні документи, а потім — висновки і пропозиції. 

Перший розділ аналітичної записки — вступ-
ний, він стосується загальних питань дослідження 
PISA, вони відображені в двох системних докумен-
тах OECD, які також включені до архіву 45th PGB 
Presentations, що додається до аналітичної запис-
ки — їх переклади українською мовою, які були 
опубліковані на сторінках журналу Вісник. Тесту-
вання і моніторинг в освіті (ТІМО № 2—3 (2018)):

• Засади навчання 2030 (OECD)2 — стаття Заса-
ди навчання OECD 2030. Майбутнє освіти і компе-
тентностей (ТІМО № 2-3 (2018), С.24—39)

• Система освітніх проектів OECD — стаття Ді-
яльність ОЕСР. Освіта й компетентності (ТІМО  
№ 2-3 (2018), С.12-23). 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
PISA 

1.1. Засади навчання3 OECD 2030
Провідною ідеєю для освітніх програм OECD  

є Засади (Концепція, Фреймворк) навчання OECD 
2030. Під цим кутом презентувалися і обговорюва-
лися практично всі питання 45 наради PGB PISA  

Цю діаграму можна трактувати таким чином:
• Індивідуальне і суспільне благополуччя спря-

мовують учіння 
• Головним суб’єктом учіння є учні
• Учні навчаються у середовищі, яке охоплює од-

нокласників, вчителів, батьків та інші спільноти
• Учень спирається у своєму учінні на грамот-

ність: мовну, математичну, інформатичну, а також 
грамотність у галузі даних і здоров’я (одночасно ця 
грамотність формується в процесі навчання)

• Процес учіння є колективним і супроводжу-
ється творенням нових цінностей, взяттям відпо-
відальності, доланням протиріч і вибором варіантів

• Реалізується учіння через прогнозування, ді-
яльність і рефлексію учнів 

• Двигуном навчання є компетентності, які є си-
нергією:

— Знань (Предметних, Міжпредметних, Епісте-
міологічних, Процедурних)

1 Засідання Управлінської Ради Програми PISA відбулося у м. Сольна (Швеція), 23—25 квітня 2018 року.
2 OECD Work on Education and Skills (Режим доступу: http://www.oecd.org/education/Directorate-for-education-and-skills-
brochure.pdf).
3 Назва документа і його зміст фокусуються на учінні як діяльності учнів з набуття компетентностей — знань, умінь, 
системи цінностей і ставлень у процесі навчання. 
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— Умінь (Когнітивних і Мета-когнітивних, Со-
ціальних і Емоційних, Фізичних і Практичних)

— Ставлень і цінностей (Особистісних, Місце-
вих, Громадянських, Глобальних) 

Коментар 
Для докладного осягнення поточного стану За-

сад учіння OECD 2030 (удосконалення Засад продо-
вжується) слід звернутися до оригіналу його опи-
су (position paper) від директорату ОЕСР на сайті 
OECD4, переклад якого українською мовою опубліко-
вано в журналі ТІМО5.

1.2. Система освітніх програм ОЕСР 
1.2.1. Діяльність ОЕСР у галузі освіти здійсню-

ється за чотирма довготривалими програмами, що 
знаходяться під наглядом комісії з освіти ОЕСР, яка 
на операційному рівні спирається на Директорат  
з освіти і компетентностей ОЕСР на чолі з її дирек-
тором професором Андреасом Шлейхером:

• PISA — Програма міжнародних вимірювань 
учнів

• TALIS — Програма міжнародних досліджень 
навчання та учіння

• PIAAC — Програма міжнародних досліджень 
компетентності дорослих

• CERI — Центр досліджень та інновацій в галузі 
освіти

Кожна з цих програм має окремий бюджет  
і окремі плани і керівні органи, проте їх спрямо-
ваність є спільною: вивчення світового досвіду  
і знаходження ефективних чинників і методик на-
вчання і учіння для забезпечення набуття компе-
тентностей 21 сторіччя громадянами різних країн. 
Усе більшої популярності набувають крос-проекти 
на основі комплексного дослідження даних, отри-
маних у рамках різних програм, зокрема результати 
кількох таких крос-проектів були представлені на 
45 засіданні PGB PISA:

• «Задоволення вчителів природничих дисци-
плін: Свідчення за результатами опитування вчи-
телів PISA 20156» (Робочі матеріали OECD No. 168) 
(45th PGB — Day 1 — Monday 23 April 2018.pdf, Сто-
рінка 192) 

Рисунок 1. Засади навчання OECD 2030

4 Режим доступу: http://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf 
5 Засади навчання OECD 2030. Майбутнє освіти і компетентностей. — Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. — 2018, 
№ 2—3. — С.24—39.
6 Ключові знахідки невдоволення вчителів природничих дисциплін за результатами дослідження: 
• «Вчителі шкіл з більш вимогливими учнями менш невдоволені навчанням, якщо в школі сприятливе навчальне серед-
овище, позитивний клімат і достатньо навчальних ресурсів», 
• «Участь у більш ніж трьох видах професійного розвитку упродовж останнього року сприяє задоволенню вчителів»,
• «Позитивний дисциплінарний клімат у школі пов'язаний із задоволенням вчителів своєю професійною діяльністю». 
((45th PGB - Day 1 - Monday 23 April 2018.pdf, Сторінки 192-194))
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• «Ефективна політика учителя: інсайти PISA 
2015»7

• «Рівність в освіті та соціальна мобільність»8 
1.2.2. Коментарі
 1.2.2.1. Презентації цих досліджень пред-

ставлені на сторінках матеріалів 45 засідання  
(1 день)

 1.2.2.2. За результатами додаткових спе-
ціальних досліджень PISA на сайті OECD у віль-
ному доступі розміщені звіти (всього 176 звітів на 
01.05.2018 р.)

 1.2.2.3. Коротка презентація результатів 
цих досліджень викладається в спеціальних — 
4-сторінкових брошурах серії «PISA у фокусі»

 1.2.2.4. Результати досліджень «PISA у фо-
кусі» на основі даних PISA 2015 перекладені співро-
бітниками відділу аналітики і досліджень УЦОЯО  

і опубліковані на сайті PISA в Україні та на сторін-
ках журналу ТІМО 

 1.2.2.5. Доцільно розглянути питання участі 
України в усіх чотирьох дослідженнях у галузі осві-
ти ОЕСР (більшість країн — учасниць проекту PISA 
беруть участь у всіх освітніх програмах ОЕСР).

1.3. TALIS (Відео дослідження і глобальна ві-
део бібліотека навчальних практик) 

1.3.1. Це новий дослідницький метод призначе-
ний для того, щоб краще зрозуміти як вчителі на-
вчають у різних національних контекстах і як різні 
навчальні практики взаємопов’язані, а також як різ-
ні аспекти навчання співвідносяться з досягнення-
ми учнів (стор. 56 (Звіт за День 1)). 

1.3.2. Коментар
1.3.2.1. Цікаво порівняти з методологією 

і результатами дослідження (MET — Measure of 
Effective Teaching (Вимірювання ефективного на-
вчання)9)

1.3.2.2. Ідея — вдосконалювати систему освіти  
і запроваджувати інновації в освіті зверху на основі 

аналізу зразків ефективних освітніх практик через 
головну організацію, у даному випадку — через Ди-
ректорат з Освіти і компетентностей OECD

1.3.2.3. Уявляється більш продуктивною ідея 
створення соціальної мережі шкіл для взаємного 
обміну ідеями і ефективними практиками осві-
ти: розробками уроків, відеозаписами уроків, екс-

7 Звіт OECD за результатами дослідження «Ефективна політика учителя: інсайти PISA 2015» буде опублікований  
11 червня 2018 року. 
8 Графік підготовки звіту за результатами дослідження «Рівність в освіті та соціальна мобільність»:
• 9 квітня: Перший проект поділився з PGB
• 20 квітня: крайній термін надання країнам коментарів щодо першого проекту
• 25 червня: Другий проект розповсюджений з PGB
• 6 липня: крайній термін подання коментарів для другого проекту
• 9 жовтня: запуск
9 Дослідження Фонду Біла і Мелінди Гейтс, 2012-2015 р.р. (див. статтю С.А. Раков. До питання компетентнісних по-
казників якості учителя: аналіз результатів проекту МЕТ фонду Біла і Мелінди Гейтс у контексті освітніх реформ  
в Україні.— Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. — 2017, № 9—10. — С. 63—70)
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пертизою уроків колегами і науковцями на основі 
стандартизованих опитувальників, а також відгуки 
учнів на основі стандартизованих анкет10 

 
2. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2015 
(фокус дослідження — природнича компетент-

ність)
2.1. На засіданні було представлено низку звітів 

за результатами додаткових досліджень на основі 
даних PISA 2015 (досліджень, які доповнюють осно-
вне дослідження, результати якого опубліковані  
у 5 томах основного звіту)

3. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2018 
(фокус дослідження — мовна грамотність)
3.1. Обговорено хід виконання графіку дослі-

дження PISA 2018
3.2. Підготовка національних звітів за результа-

тами дослідження PISA 2018
3.3. Коментар
Досягнуто про робочі контакти з представни-

ками Словені щодо вивчення їх досвіду підготовки  
і використання національних звітів за результа-
тами досліджень PISA для формування національної 
освітньої політики на різних рівнях.

4. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2021 
(фокус дослідження — математична компе-

тентність)
4.1. Дослідження PISA 2021 буде вже третім до-

слідженням, яке матиме фокусом математику (по-
передні дослідження проводились у 2003 і 2012 
роках) і матиме такі головні відмінності від попере-
дніх досліджень:

4.1.1. Удосконалений фреймворк з математики  
з розширеним і поглибленим акцентом на:

 4.1.1.1. Місце математики в сучасному світі, 
зокрема як інструмента математичного мислення 
для подолання впливу фейкових новин «постправ-
ди» на світосприйняття і прийняття рішень 

 4.1.1.2. Невизначеність як властивість ре-
альності: математичні методи статистики і теорії 
ймовірності як інструменти моделювання і дослі-
дження дійсності

 4.1.1.3. Взаємний вплив ІКТ і математики 
 4.1.1.4. Комп’ютерні математичні системи 

(КМС) як засоби математичного моделювання, до-
слідження і побудови автоматичних розв’язувателів 
задач

4.1.2. Коментар
Фахівці з України можуть прийняти активну 

участь у вдосконаленні фреймворку PISA 2021 з ма-
тематики і підготовки модельних завдань з мате-
матики (див. відповідні висновки і пропозиції)

4.2. Обговорені зміст і деталі додаткових дослі-
джень PISA 2021 (опції):

• Teacher questionnaire — Опитування учителів 
(Благополуччя вчителів і успішність учнів)

• Parents questionnaire — Опитування батьків
• Global Competence — Глобальна компетентність
• Student’s well-being — Благополуччя учнів
• ICT Competence — ІКТ-компетентність
• Financial Literacy — Фінансова грамотність
4.2.1. Коментар
Пропозиції і їх обґрунтування подані в відповід-

ному розділі висновків 

5. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2024 
(фокус дослідження — природнича компетент-

ність)
5.1. Затверджено графік підготовки дослідження 

PISA 2024: 
PISA 2021 PISA 2024

2018 Підготовка

2016 Підготовка 2019 Оголошення тендерів

2017 Оголошення 
тендерів

2020 Розробка 
інструментарію

2018 Розробка 
інструментарію

2021

2019 Адаптація  
і переклад

2022 Адаптація  
і переклад

2020 Польові 
дослідження 
(Апробація)

2023 Польові дослідження 
(Апробація)

2021 Головне 
обстеження

2024 Головне обстеження

2022 Звітування 2025 Звітування

Рисунок 2. Пропонований графік підготовки дослідження 
PISA 2024 у порівнянні з графіком підготовки 

дослідження PISA 2021

5.2. Затверджено графік підготовки інновацій-
них доменів для дослідження PISA 2024: 

Дата Захід

Червень 
2018

Члени PGB направляють вихідні ідеї і до 
пропозиції Секретаріату OECD

Серпень 
2018 

Секретаріат OECD опрацьовує ідеї, пропо-
зиції і поширює їх до групи PGB зі стратегіч-
ного розвитку (SDG) для розгляду і відповіді

Вересень 
2018

SDG обговорює пропозиції та їх відповідність 
програмі 

Жовтень 
2018 

PGB отримує опрацьовані пропозиції  
з оцінкою їх здійсненності, відповідності  
й інноваційного потенціалу

Листопад 
2018

PGB розглядає пропозиції на 46 засіданні  
в Празі

Рисунок 3. Пропонований графік підготовки 
інноваційних доменів для дослідження PISA 2024 

10 Теоретичну модель відповідної соціальної мережі шкіл «Відкрита школа» наведено в статті: Раков С.А. Потенціал оці-
нювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл. — Освітня 
аналітика України, Київ.— № 2, С. 63—71.
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Висновки і пропозиції

1. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІНІ ПИТАННЯ ДО-
СЛІДЖЕННЯ PISA 

(фокус дослідження — математика)
1.1. Директорат з Освіти і компетентностей 

ОЕСD свою діяльність проводить комплексно за 
чотирма напрямками:

1.1.1. PISA — Програма міжнародних вимірю-
вань учнів

1.1.2. TALIS — Програма міжнародних дослі-
джень навчання та учіння

1.1.3. PIAAC — Програма міжнародних дослі-
джень компетентності дорослих

1.1.4. CERI — Центр досліджень та інновацій  
в галузі освіти

1.1.5. Пропозиції
 1.1.5.1. Розглянути доцільність участі Укра-

їни у всіх освітніх проектах ОЕСD (як це робиться  
у більшості країн — учасниць проекту PISA)

 1.1.5.2. Cтворити при МОНУ міжвідомчу 
робочу групу «Освіта і компетентності» для під-
вищення результативності участі України в між-
народних дослідженнях якості освіти PISA, інших 
освітніх міжнародних дослідженнях й інноваційного 
розвитку системи освіти на компетентнісних за-
садах і справедливості; до складу якої включити фа-
хівців МОНУ, УЦОЯО, НАПНУ, ІОА, представників 
асоціації шкіл України, асоціації ЗВО України, асоці-
ації вчителів України тощо.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2015 
(фокус дослідження — природнича грамотність)
2.1. Обговорені три останні звіти Директорату 

з Освіти і Компетентностей ОЕСР за тематичними 
дослідженнями на основі даних PISA-2015

2.1.1. Пропозиції
 2.1.1.1. Продовжити практику перекладу 

українською мовою й публікацію для широкого за-
галу підсумків-проспектів тематичних досліджень 
«PISA у фокусі»

3. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2018 
(фокус дослідження — мовна грамотність)
3.1. Затверджено засади і графік підготовки звітів
3.1.1. Пропозиції
 3.1.1.1. Визначити зміст і графік підготовки 

національного звіту України за результатами дослі-
дження PISA-2018 на основі дослідження міжнародно-
го досвіду підготовки національних звітів PISA попе-
редніх циклів (Грузія, Польща, Словенія, Німеччина 
тощо) та відповідно до національних пріоритетів 

4. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2021 
(фокус дослідження — математична компетент-

ність)
 4.1.1.1. Завдяки традиціям фундаменталь-

ності шкільної математичної освіти, а також на-
явності шкіл з поглибленою підготовкою в галузі 
математики і інформатики, Україна може зробити 
вагомий внесок в підготовку Дослідження PISA 
2021, починаючи з удосконалення математичного 
фреймворку і підготовки модельних задач і з

4.1.2. Пропозиції
 4.1.2.1. Подати офіційну заявку на участь 

України в дослідженні PISA 2021, яка має фокусом до-
слідження компетентностей з математики

 4.1.2.2. Направити офіційний лист МОНУ 
на ім’я проф. Андреса Шлейхера, керівника Директо-
рату з Освіти та Компетентностей ОЕСР про на-
міри України взяти участь у дослідженні PISA 2021 

 4.1.2.3. Направити офіційний лист МОНУ 
на ім’я проф. Андреса Шлейхера з пропозиціями на 
вибір додаткових опцій (тем) у рамках дослідження 
PISA 2021 

 4.1.2.4. Взяти активну участь у підготовці 
дослідження PISA 2021 з математики:

  4.1.2.4.1. Широко обговорити в нау-
ковому і освітянському середовищах Концепцію PISA 
2021 з математики, для чого:

  4.1.2.4.1.1. Перекласти фреймворку 
українською мовою

   4.1.2.4.1.2. Опублікувати 
переклад фреймворку українською мовою на сай-
ті PISA (Україна), у спеціальних виданнях, зокрема  
в журналі ТІМО («Вісник. Тестування і моніторинг 
в освіті») тощо

   4.1.2.4.1.3. Організувати об-
говорення фреймворку на освітянських на регіональ-
ному і державному рівнях 

  4.1.2.4.2. забезпечити участь фа-
хівців України у підготовці модельних (демонстра-
ційних) завдань відповідно до Концепції PISA 2021  
з математики

  4.1.2.4.3. Направити на школу роз-
робників завдань з математики для дослідження 
PISA 202111  представника України12 

4.2. Додаткові опції дослідження PISA 2021
4.2.1. Презентації додаткових опцій досліджен-

ня PISA 2021 був присвячений третій день засідан-
ня (всі презентації представлені в файлі 45th PGB 
— Day 3 — Wednesday 25 April 2018 — PowerPoints 
(without closed sessions).pdf )

11 Контрактор з підготовки тестів (ETS) проводить дві школи за однаковими програмами: 1 школа у травні (Прінтон, 
США), 2 школа у червні в Брюселі).
12 Одна з перспективних кандидатур — Захарійченко Л.І., к.ф.-м.н., методист відділу змісту УЦОЯО, досвід 10 років роз-
робки завдань для ЗНО з математики, володіє вільно англійською мовою, має біометричний паспорт.
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Рисунок 4. PISA 2021 (Опції) Попередній вибір країн — 45th PGB — Day 3- 25.04.2018 (p.5)

1. Teacher questionnaire — Опитування учителів 
(Благополуччя вчителів і успішність учнів)

2. Parents questionnaire — Опитування батьків
3. Global Competence — Глобальна компетент-

ність

4. Student’s well-being — Благополуччя учнів
5. ICT Competence — ІКТ-компетентність
6. Financial Literacy — Фінансова грамотність

Попередній вибір України (лютий 2018 р.):

Option Yes No Maybe Comments
Financial literacy 
assessment

X

Student Well-Being 
questionnaire

X

Teacher questionnaire X Ukraine has rather high results and traditions in STEM education and the 
crucial role in this belongs to teachers. One of the perspective direction 
for improving the STEM education is The Competence Approach with ICT 
Support .Thus the methodological, educational, technological aspects for its 
implementation are very interesting and important questions for Ukraine.
Україна має досить високі результати і традиції в в галузі STEM — освіти 
(природничі дисципліни, технології, інженерія, математика) і ключова 
роль у цьому належить вчителям. Одним з перспективних напрямків 
удосконалення STEM — освіти є Компетентнісний підхід з ІКТ — 
підтримкою. Таким чином, методологічні, методичні, технологічні аспекти 
його запровадження є надзвичайно цікавим і важливим питанням для 
України.

Parent questionnaire X

ICT familiarity 
questionnaire

X

Global Competence 
questionnaire

X Development of the Global Competencies as a tool for creating the effective 
educational environment in class, school, region, country and the whole world 
are very interesting and important question for Ukraine and its citizens as the 
preposition for success in the Modern Global World .
Формування глобальних компетентностей як інструменту створення 
ефективних освітніх середовищ класу, школи, регіону, країни, всього світу 
є надзвичайно цікавим і важливим питанням для України та її громадян 
як передумова успішності у сучасному глобалізованому світі.
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4.2.2. Коментар
4.2.2.1. Частина додаткових досліджень PISA 

2021 є безкоштовною, частина платною:

technological aspects for its implementation 
are very interesting and important questions 
for Ukraine. 
Україна має досить високі результати і 
традиції в в галузі STEM — освіти 
(природничі дисципліни, технології, 
інженерія, математика) і ключова роль у 
цьому належить вчителям. Одним з 
перспективних напрямків удосконалення 
STEM — освіти є Компетентнісний підхід з 
ІКТ — підтримкою. Таким чином, 
методологічні, методичні, технологічні 
аспекти його запровадження є надзвичайно 
цікавим і важливим питанням для України. 
 

Parent questionnaire   X  

ICT familiarity 
questionnaire   X  

Global Competence 
questionnaire 
 

X   

Development of the Global Competencies as a 
tool for creating the effective educational 
environment in class, school, region, country 
and the whole world are very interesting and 
important question for Ukraine and its citizens 
as the preposition for success in the Modern 
Global World .  
Формування глобальних компетентностей 
як інструменту створення ефективних 
освітніх середовищ класу, школи, регіону, 
країни, всього світу є надзвичайно цікавим і 
важливим питанням для України та її 
громадян як передумова успішності у 
сучасному глобалізованому світі. 
  

4.2.2. Коментар 
4.2.2.1. Частина додаткових досліджень PISA 2021 є безкоштовною, частина 

платною: 

 
4.2.2.2. З урахуванням усіх аспектів участі України в додаткових 

дослідженнях (коштовність, ускладнення в підготовці і обробці 
результатів) уявляється доцільним обмежитись у дослідженні PISA 
2021 тільки двома безкоштовними опціями:  
 Фінансова грамотність 
 ІКТ-компетентність. 

 
 
 
5. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2024  

(фокус дослідження — природнича компетентність) 
5.1. Затверджено продовження циклу підготовки циклу дослідження PISA з 3 до 4 

років (два роки замість одного відвести на розробку інструментарію 
дослідження) 

4.2.2.2. З урахуванням усіх аспектів участі 
України в додаткових дослідженнях (коштовність, 
ускладнення в підготовці і обробці результатів) уяв-
ляється доцільним обмежитись у дослідженні PISA 
2021 тільки двома безкоштовними опціями: 

• Фінансова грамотність
• ІКТ-компетентність.

5. ДОСЛІДЖЕННЯ PISA 2024 
(фокус дослідження — природнича компетент-

ність)
5.1. Затверджено продовження циклу підготовки 

циклу дослідження PISA з 3 до 4 років (два роки за-

мість одного відвести на розробку інструментарію 
дослідження)

5.2. Пропозиції
5.2.1. Активно працювати для входження пред-

ставника України до групи стратегічного розвитку 
проекту (PSG PISA), 

5.2.2. Україні взяти субстантивну роль у розви-
тку цілей засад і інструментів дослідження PISA-
2024, яке має своїм фокусом природничі дисципліни.

 

Додаток 1
 ДЕКІЛЬКА ВАЖЛИВИХ ЕКРАНІВ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 45 ЗАСІДАННЯ PGB PISA 

Останні публікації ОЕСD 45th PGB — Day 1-23.04.2018 (p.73)

Рисунок 5. Останні публікації OECD

• Результати PISA 2015 року
 • Том V: Колективне розв’язування задач
 • Технічний звіт
• Освітні можливість для всіх: подолання нерів-

ності через Курс Життя
• Навички для Ibero-America: Знахідки PISA 2015 

року

• Цінування наших вчителів та підвищення їх 
статусу (Довідковий звіт ISTP)

• Навчання майбутньому: ефективні навчальні 
практики для трансформації освіти

• Залучення маленьких дітей: уроки з досліджень 
про якість навчання та догляд у ранньому віці
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Ключові контрактори дослідження PISA 2021 — 45th PGB — Day 1- 23.04.2018 (p.111)

Рисунок 6. Ключові контрактори дослідження PISA 2021

Коментар
Зміст і інструменти дослідження PISA визначають: ETS, ACT, RTI.

PISA 2021 Розробка Математичного фреймворку — 45th PGB — Day 2- 25.04.2018 (p.34)
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Необхідно:
• Підвищити роздільну здатність тестів PISA на нижній границі розподілу вправності учнів
• Охопити більш широкий спектр соціальних і економічних контекстів
• Інкорпорувати позашкільних 14-16 — річних. 

PISA 2021 Розробка Математичного фреймворку — 45th PGB — Day 2- 25.04.2018 (p.34)

Треба усвідомити:
• Як математика використовується для розв’язування проблем в існуючих і перспективних індустріях і 

що означає «мислити як математик» у 2021 році?
• Що випливає з визначення математичної грамотності?
• Які отримати переваги від нових технологій для кращого оцінювання математичної грамотності?

Наступні наради PGB PISA — 45th PGB — Day 3- 25.04.2018 (p.5)
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пРиВатНі шКоЛи: хто отРимУє КоРисть?

● Учні приватних шкіл зазвичай отримують 
значно вищі результати в тестуванні PISA, ніж учні 
шкіл державної форми власності. Разом із тим учні 
державних навчальних закладів, які мають сприят-
ливі соціально-економічні передумови для навчан-
ня, також зазвичай отримують високі результати  
в тестуванні PISA.

● Країни з великою кількістю приватних на-
вчальних закладів не показують кращих результа-
тів у тестуванні PISA. 

● У пошуку найкращих освітніх можливос-
тей для своїх дітей батьки готові дорого платити 
за ті ресурси, які пропонують приватні школи. Але 
такі ресурси можуть бути доступними і в держав-
них школах, які надають освітні послуги учням зі 
сприятливими соціальними-економічними переду-
мовами для навчання. 

Рано чи пізно більшість батьків замислюється 
над тим, чи варто віддати свою дитину до приват-
ного навчального закладу. Із точки зору батьків, 
приватні школи пропонують особливе навчання, 
яке не надається у звичайних загальноосвітніх шко-
лах. Багато приватних шкіл, у свою чергу, намага-
ються привабити учнів з високими навчальними 
досягненнями й залучити кращих учителів. Через 
це в батьків виникає думка про те, що віддати свою 
дитину до приватної школи — це отримати гарантії 
найкращої освіти для неї. 

Системи освіти деяких країн пропагують при-
ватні школи. У цих системах передбачається, що 
позитивні характеристики приватних шкіл, а саме 
гнучкість і автономність у розробці навчальних 
програм і розподілі ресурсів, можуть стимулюва-
ти всю систему освіти до інновацій. Для того, щоб 
залишатися конкурентоспроможними, державні 
школи змушені переглядати підходи до надання 
освітніх послуг.   

Супротивники приватних шкіл уважають, що, 
стягуючи плату з батьків, приватні навчальні за-
клади посилюють соціальну сегрегацію учнів у кра-
їні, це також загострює нерівність у доступності й 
справедливості освіти, що оскільки, маючи більші 
фінансові ресурси, ці школи здатні приваблювати й 
залучати найкращих учнів і вчителів. 

Які переваги приватних шкіл?

Учні приватних шкіл мають кращі результати 
в тестуванні PISA, ніж учні шкіл державної фор-
ми власності (узагальнені дані по 16 країнах ОЕСР  
і 10 партнерських країнах ОЕСР й економіках). Та-
кий висновок було зроблено за результатами PISA 
із читання: учні приватних шкіл отримали в се-
редньому на 30 балів більше, ніж учні державних 
шкіл (порівняння проводилося серед країн ОЕСР 
і її партнерів). Таку різницю в результатах можна 
отримати, якщо додатково навчати учнів у школі 
три чверті одного навчального року.   
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Приблизно на 10% така перевага приватних 
шкіл над державними є результатом їхньої кон-
курентоспроможності й високого рівня автономії 
в розробці навчальних програм і розподілі ресур-
сів. Але більше 75% різниці результатів із читання 
між учнями приватних і державних шкіл виникло 
внаслідок того, що приватним школам легше при-
ваблювати до навчання в своїх стінах учнів, які ма-

ють сприятливі соціально-економічні передумови 
для навчання. До того ж, ці школи мають більше 
шансів, що до них прийдуть навчатися учні, які вже 
мають високі навчальні досягнення, і що вони залу-
чать кращі ресурси до своєї роботи. Факти свідчать 
про те, що: 

— у більшості країн учні приватних шкіл ма-
ють більш сприятливі соціально-економічні пере-
думови для навчання; 

— такі школи краще забезпечені матеріальни-
ми ресурсами; 

— у них рідше не вистачає вчителів;
— поведінковий клімат у приватних школах 

значно кращий, ніж у державних навчальних за-
кладах тих самих країн.      

Але переваг може виявитися менше, ніж зда-
ється

Після врахування соціально-економічних пере-
думов для навчання учнів, а також інших чинників, 
пов’язаних із перевагами приватних шкіл, напри-
клад, таких, як наявність у цих школах додаткових 
ресурсів і більш кваліфікованих учителів, можна 
бачити незначну позитивну різницю між результа-
тами учнів приватних і державних шкіл. Однак вона 
пов’язана із більшим рівнем автономності приват-
них шкіл і з тим, що вони можуть самостійно розпо-
діляти ресурси, але ні в якому разі не з тим, що такі 
школи є кращими. Під час дослідження PISA було 
виявлено, що у разі надання відповідної автономії 
державним школам і навчання в них учнів зі спри-
ятливими соціально-економічними передумовами 
для навчання різниця між навчальними досягнен-
нями учнів приватних та державних шкіл перестає 
бути очевидною (виявлено для 13 країн ОЕСР із 16, 
у яких результати учнів приватних шкіл перевищи-
ли результати учнів державних шкіл).

Державні загальноосвітні навчальні заклади 
(державні школи, школи державної форми власнос-
ті) підпорядковуються відповідним органам управ-
ління освітою.

Приватні навчальні заклади (приватні школи) 
підпорядковуються неурядовим організаціям, на-
приклад, церквам, професійним спілкам або при-
ватним установам. Усі приватні школи мають не-
залежне від уряду керування, але в деяких із них 
основне фінансування (на 50% або більше) здійсню-
ється за рахунок держави. За цією ознакою приват-
ні школи поділяють на фінансово залежні й фінан-
сово не залежні від уряду.  

PISA визначає приватні школи виключно за фор-
мою керування, незалежно від джерел їх фінансу-
вання. За цим визначенням приватні школи можуть 
зараховувати дітей на навчання як платно, так і без-
оплатно. 
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У багатьох випадках саме від учнів залежить 
місце школи в рейтингах 

Батьки, які мають вибір, зупиняються на тій 
школі для своєї дитини, що показує найкращі на-
вчальні результати. Але навчальні результати, за 
якими обирають школу, залежать не тільки від 
якості освітніх послуг у ній, але також від харак-
теристик самих учнів цієї школи. Результати до-
слідження вказують: коли до школи ходять учні 
із більш сприятливими соціально-економічними 
передумовами для навчання, незалежно від форми 
власності ця школа (стосується шкіл на території 
країн ОЕСР і партнерських країн ОЕСР і економік) 
має такі характеристики:

— має краще матеріальне забезпечення на-
вчального процесу; 

— в ній рідко не вистачає вчителів;
— має сприятливий для навчання поведінко-

вий клімат (такий клімат зумовлено позитивним 
ставленням учнів зі сприятливими соціально-еко-

номічними передумовами для навчання до освіти 
взагалі). 

— Отже, причини, із яких батьки обирають 
приватну школу для своєї дитини, можуть бути та-
кими:

— насправді, вони обирають більшу ймовір-
ність того, що їхня дитина буде вчитися в класі зі 
своїми однолітками із сімей такого ж або ще вищого 
соціально-економічного статусу;

— вони очікують більш якісного матеріально-
го забезпечення навчального процесу (кращі вчите-
лі й навчальні матеріали та обладнання);

— вони сподіваються, що в класі не буде про-
блем із дисципліною, а заняття надихатимуть їхню 
дитину.

Дослідження PISA показало, що державні школи 
із тією ж категорією учнів, яка ходить і до приват-
них шкіл, теж пропонують освітні послуги висо-
кої якості. Але державні школи, у яких склад учнів 
менш однорідний, зазвичай не гарантують вищена-
ведених освітніх переваг.

По-перше, усі школи, незалежно від форми влас-
ності, можуть бути конкурентоспроможними, ав-
тономними в питаннях, пов’язаних із навчальни-
ми програмами й розподілом ресурсів. По-друге, 
кількість учнів зі сприятливими соціально-еко-
номічними передумовами для навчання є постій-
ною в системі освіти. По-третє, уплив таких учнів 
на якість освітніх послуг є однаковим в усіх типах 
шкіл, незалежно від форми власності. Таким чином, 
дослідження PISA встановило відсутність залеж-
ності навчальних результатів країни від відсотка 
приватних шкіл в її системі освіти.  

Узагальнення: Від приватних шкіл отримують 
користь самі учні, які в них навчаються. Але таку ж 
користь отримують також учні державних шкіл, які 
мають сприятливі соціально-економічні передумо-
ви для навчання. Отже, дослідження не виявило до-
казів того, що приватні школи в цілому сприяють 
підвищенню рівня навчальних результатів у тій чи 
іншій країні.     

За більш детальною інформацією звертайтеся до Гільєр-
мо Монта (Guillermo Montt, Guillermo.Montt@oecd.org)

Ознайомтеся із PISA 2009 Results: What Makes a School 
Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV)

Відвідайте сайт: www.pisa.oecd.org
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Чи УЧНі сьоГоДНі Читають ДЛя ЗаДоВоЛеННя?

● Близько двох третин учнів у країнах ОЕСР 
повідомляють про те, що вони читають для задово-
лення щодня.

● У період 2000—2009 рр. у більшості країн 
ОЕСР відсоток учнів, які повідомили про те, що 
вони читають для задоволення щодня, зменшився. 
Але є і такі країні, у яких частка таких учнів зросла. 

● У ході дослідження PISA було встановлено 
зв’язок між щоденним читанням для задоволення й 
кращими результатами в тестуванні читацької гра-
мотності. 

● Дані свідчать про те, що дівчата частіше чи-
тають для задоволення, ніж хлопці. Також учні зі 
сприятливими соціально-економічними передумо-
вами для навчання часто читають для задоволення. 
У період 2000—2009 рр. різниця результатів PISA 
із читання як між хлопцями і дівчатами, так і між 
учнями зі сприятливими й несприятливими соці-
ально-економічними передумовами збільшилася.   

Учні, які з великим зацікавленням виконують 
різноманітні завдання із читання, зазвичай ста-
ють найкращими учнями в класі. У ході досліджен-
ня PISA також було виявлено стійкий взаємозв’язок 
між практикою читання, мотивацією й рівнем 
оволодіння читацькою грамотністю серед дорос-
лих. Читацька грамотність дуже важлива для кож-
ної людини; вона допомагає нам осмислювати світ,  
у якому ми живемо, а також навчатися впродовж 
усього життя. 

Більше дівчат, ніж хлопців, читають для задо-
волення 

У 2009 р. 37% учасників тестування в країнах 
ОЕСР повідомили, що вони не читають для задо-
волення. Виявилося, що для задоволення не читає 
більше половини опитаних 15-річних учнів Австрії 
й партнерської країни ОЕСР Ліхтенштейн. В Алба-
нії, Казахстані, Таїланді й Шанхаї (Китай) більше 
90% учнів відповіли навпаки, що вони читають для 
задоволення. В усіх країнах й економіках, окрім 
Кореї, дівчата читають більше, ніж хлопці. У серед-
ньому по країнах ОЕСР дівчат, які читають для за-
доволення, на 20% більше, ніж хлопців. У Канаді, 
Чеській Республіці, Естонії, Фінляндії, Німеччині, 
Італії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Слове-
нії й у партнерських країнах ОЕСР Латвії, Литві й 
Уругваї різниця результатів із читання між дівча-
тами й хлопцями становить 25% або більше. У Кореї 
результати свідчать про те, що однакова кількість 
дівчат і хлопців читає для задоволення. Також роз-
біжності в результатах із читання між хлопцями і 
дівчатами виявилися незначними в Японії, у парт-
нерських країнах ОЕСР Албанії, Азербайджані, 
Індонезії, Йорданії, Казахстані, Киргизстані, Перу, 
Таїланді й в економіках Гонконг (Китай) і Шанхай 
(Китай).       
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Учні з високим соціально-економічним стату-
сом* теж часто читають для задоволення 

По країнах ОЕСР у середньому 72% учнів зі 
сприятливими для навчання соціально-економіч-
ними передумовами повідомили про те, що вони 
щоденно читають для задоволення. Серед учнів  
з менш сприятливими соціально-економічними пе-
редумовами тільки 56% повідомили про часте чи-
тання для задоволення. Узагалі по країнах ОЕСР 
різниця результатів з читання для задоволення між 
учнями зі сприятливими й менш сприятливими 
для навчання передумовами є більшою, ніж в парт-
нерських країнах ОЕСР й економіках. У 10 країнах 
ОЕСР (Австралії, Австрії, Бельгії, Естонії, Франції, 
Німеччині, Ірландії, Кореї, Люксембурзі й Швей-
царії) різниця між такими групами учнів складає 
більше 20%.    

Часте читання для задоволення сприяє кра-
щим результатам тестування PISA із читання 

Читання для задоволення позитивно впливає на 
читацьку грамотність узагалі. Аналіз результатів 
учнів у дослідженні читацької грамотності показав, 
що суттєву роль у різниці між високими й низькими 
результатами PISA відіграє щоденне читання учня-
ми для задоволення, а не те, скільки часу загалом 
вони витрачають на читання. Учні, які читають для 
задоволення щодня, отримують значно вищі бали 
порівняно з результатами тих, хто не читає для за-
доволення часто й регулярно. Середню різницю 
результатів між такими учнями можна подолати, 
якщо учні з нижчими результатами навчатимуться 
додатково в школі ще 1,5 роки.  

У більшості країн тенденція стосовно читання 
для задоволення не є обнадійливою

Ставлення 15-річних учнів до читання у 2009 р. 
змінилося не в кращий бік (порівняно із результа-
тами PISA-2000). Задоволення учнів від читання 
очевидно зменшилося. Ця тенденція особливо по-
мітна серед хлопців. За цей період у країнах ОЕСР 
частка учнів, які щодня читають для задоволення, 
зменшилася, в середньому, на 5%. Так, у 2000 р. 69% 
учнів повідомили про те, що вони щоденно читають 
для задоволення, але в 2009 р. частка таких учнів 
становила лише 64%. У період 2000—2009 рр. відсо-
ток таких учнів знизився у 22 країнах. 

* Під високим соціально-економічним статусом слід ро-
зуміти належність учнів до верхніх 25% у рейтингу учас-
ників тестування в тій чи іншій країні за економічними, 
соціальними й культурними показниками відповідно до 
шкали PISA. Учні з високим соціально-економічним ста-
тусом мають сприятливі соціально-економічні передумо-
ви для навчання (заувага перекладача). 
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У період 2000—2009 рр. не відбулося жодних 
змін у читанні для задоволення в 10 із 16 країн 
ОЕСР. У Канаді ж, Греції, Японії, партнерських кра-
їнах ОЕСР Болгарії, Таїланді й економіці Гонконг 
(Китай) у 2009 р. 15-річні учні стали більше читати 
для задоволення порівняно з 2000 р.

У той же період (2000—2009 рр.) відсоток учнів, 
які читають для задоволення, знизився також у 
деяких країнах, де загальна частка таких учнів 
здебільшого є великою порівняно з іншими краї-
нами. У Фінляндії, Мексиці, Португалії й партнер-
ській країні ОЕСР Латвії такий відсоток знизився 

із 75% і більше (у 2000 р.) на 10 і більше пунктів (у 
2009 р.). 

Лише в Японії порівняно з попередніми дани-
ми відбулося значне збільшення частки учнів, які 
читають заради задоволення (у 2009 р. така частка 
зросла на 11% і становила трохи менше двох третин 
від усіх опитаних учасників тестування в країні). 
Оскільки ж у 2000 р. в Японії була зареєстрована 
найменша кількість учнів, які читають для задо-
волення, то навіть за такого суттєвого збільшення 
їхня частка залишилася однією з найменших серед 
усіх країн, які брали участь у PISA-2009.     

За результатами дослідження, дівчата значно 
частіше читають для задоволення, ніж хлопці. При 
цьому із 2000 р. до 2009 р. у країнах ОЕСР різниця 
між кількістю дівчат і кількістю хлопців, які чита-
ють для задоволення, збільшилася на 3%: у 2000 р. 
60% хлопців і 77% дівчат читали для задоволення, 
до 2009 р. ці показники знизилися відповідно до 
54% і 74%. Цікаво, що збільшення різниці між кіль-

кістю дівчат і кількістю хлопців, які читають для 
задоволення, виникло через значне зменшення цьо-
го показника для хлопців. Інакше кажучи, порівня-
но із 2000 р. у 2009 р. і дівчат, і хлопців, які читають 
для задоволення, стало менше, при цьому кількість 
хлопців, які читають для задоволення, різко змен-
шилася, тоді як серед дівчат ця тенденція була не 
настільки помітною, як серед хлопців.      
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Узагальнення: Сьогодні менше учнів стало чи-
тати для задоволення, незважаючи на те, що по-
всякденне читання для задоволення сприяє кра-
щим результатам у навчанні й більш високому рів-
ню читацької грамотності в дорослому віці. Батьки 
мають навчити дітей отримувати задоволення від 
читання, і це є складним і надважливим завданням 
для них. Вирішити його допоможуть ті матеріали 
для читання, які учні вважатимуть цікавими й ак-
туальними для себе.      

За більш детальною інформацією звертайтеся до Фран-
чески Боргонові (Francesca Borgonovi, Francesca.Borgonovi@
oecd.org) 

Ознайомтеся із PISA-2009 Results: Learning to Learn: 
Student Engagement, Strategies and Practices (Volume III) 
and PISA 2009 Results: Learning Trends: Changes in Student 
Performance Since 2000 (Volume V) 

Відвідайте сайт: www.pisa.oecd.org 

Чи ВпЛиВають аВтоНомНість, а таКож піДЗВітНість шКоЛи  
На НаВЧаЛьНі ДосяГНеННя УЧНіВ?

● У країнах, де школам надають більше авто-
номії щодо змісту навчання й системи оцінювання 
навчальних досягнень, в учнів спостерігається тен-
денція отримувати кращі результати PISA.

● У деяких країнах школи публічно звітують 
про навчальні досягнення своїх учнів. Коли ці шко-
ли одночасно мають ще й автономність у розподі-
лі ресурсів, їхні учні показують кращі результати 
в навчанні порівняно з учнями тих шкіл, де такої 
автономії й підзвітності немає. У країнах, де відсут-
ня практика оприлюднення результатів навчання, 
учні школи з ширшою автономністю в розподілі ре-
сурсів мають гірші результати PISA.         

 
Типи автономності шкіл та її ступінь суттєво 

відрізняються по країнах

Останнім часом велика кількість шкіл перетво-
рилася на більш автономні організації. Також шко-
ли частіше стали звітувати перед учнями, їхніми 
батьками й громадою за багатьма різними показни-
ками. Дані PISA вказують на те, що вдале поєднан-
ня автономності й підзвітності школи позитивно 
впливає на результати учнів у навчанні. 

Найбільшою автономією в розподілі ресурсів 
користуються школи таких країн, як Чеська Респу-
бліка, Нідерланди, партнерська країна ОЕСР Болга-
рія й економіка Макао (Китай). В усіх цих країнах 
більше 90% учнів ходять до шкіл, де прийом на ро-
боту вчителів та їх звільнення здійснює керівник 
навчального закладу. Стільки ж учнів ходять до 
шкіл, де керівництво школи разом із регіональни-
ми/національними органами управління освітою 
несуть відповідальність за формування й розподіл 
власного бюджету. У Греції, Італії, Туреччині, парт-
нерських країнах Румунії й Тунісі ситуація проти-
лежна: 80% учнів ходять до шкіл, де така автоном-
ність відсутня, а виконувати згадані вище дії мають 
право тільки регіональні/державні органи управ-
ління освітою.                          

Найбільшої автономії школам надають уряди 
Чеської Республіки, Нідерландів, Великобританії 
й Макао (Китай). Школи в цих країнах приймають 
рішення стосовно навчальних програм, системи 
оцінювання учнів і розподілу ресурсів. Найменш 
автономними в прийнятті таких рішень є школи 
Греції, Туреччини, Йорданії й Тунісу. Дещо більша 
автономія надається школам у Японії, Кореї, Новій 
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Зеландії й Гонконгу (Китай). Більше 80% опитаних 
у ході дослідження PISA учнів у цих країнах навча-
ються в школах, які значною мірою відповідають 
за розробку системи оцінювання своїх учнів, вибір 
навчальних посібників і визначення переліку дис-
циплін для викладання. Проте їхня автономність 
не дуже поширюється на розподіл ресурсів. При 
цьому в Болгарії й Шанхаї (Китай) школи, навпаки, 
мають більшу автономію в розподілі ресурсів, але 
меншу — у розробці навчальних програм і системи 
оцінювання учнів.                    

Автономність школи впливає на результати 
навчання 

 
Чим більша кількість шкіл у країні відповідає за 

визначення й розробку своїх навчальних програм і 
систем оцінювання учнів, тим кращими є навчаль-
ні досягнення країни. Ця тенденція зберігається 
й після врахування національного доходу країни. 
Більш високі результати в тестуванні із читання 
PISA отримують ті країни, де школам дозволено на 
свій розсуд визначати системи оцінювання учнів, 
перелік дисциплін для викладання, зміст таких дис-
циплін і навчальні посібники для них. Незалежна 
розробка програм в окремих школах іноді не впли-
ває на результати навчання в них, але залежність на 
рівні країни все одно зберігається. 

Проте дослідження не встановило чіткого зв’язку 
між розподілом ресурсів і навчальними досягнен-
нями в країні. Можливо, розподіл ресурсів впли-
ває тільки на діяльність самих шкіл, і його зв’язку 
із результатами навчання на рівні країни може не 
виникати.                       

Дані PISA вказують на те, що в деяких країнах 
автономія окремих шкіл у розподілі ресурсів пози-
тивно впливає на результати навчання учнів, а в ін-
ших — негативно. Наприклад, у Чилі, Греції, Кореї 
й Перу більш автономні в розподілі ресурсів школи 
отримують більш високі результати в тестуванні 
PISA із читання, тоді як у Швейцарії, Колумбії, Хор-
ватії, Киргизстані й Таїланді школи із більшою ав-
тономією в тому ж аспекті не мають таких високих 
результатів.

       
АВТОНОМНІСТЬ СТОСОВНО НАВЧАЛЬ-

НИХ ПРОГРАМ І ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

У циклі PISA-2009 в анкеті для керівників на-
вчальних закладів було запитання про те, хто — ке-
рівник, учителі, керівна рада навчального закладу, 
регіональний/місцевий орган управління освітою 
або національний орган управління освітою — несе 
основну відповідальність за:

— визначення політики оцінювання учнів;
— вибір навчальних посібників для викорис-

тання; 
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— визначення переліку дисциплін для викла-
дання; 

— визначення змісту цих дисциплін.
За результатами опитування було обчислено 

співвідношення — кількість дій (із вищенаведених 
чотирьох у переліку), за які відповідають керівни-
ки й/або вчителі, до кількості дій, за які відповіда-
ють регіональні/місцеві й/або національні органи 
управління освітою.

Підзвітність школи посилює вплив її автоно-
мії на результати навчання учнів 

Результати дослідження PISA показали, що  
в країнах, де більшість шкіл офіційно оприлюд-
нюють дані про результати навчання своїх учнів 
й одночасно мають автономність стосовно розпо-
ділу ресурсів, середні результати в навчанні учнів 
є дещо вищими. У середньому 37% учасників тес-
тування в країнах ОЕСР ходять до шкіл, керівники 
яких повідомили про те, що вони оприлюднюють 
дані про результати навчання. Проте в деяких кра-
їнах менше 10% учнів навчаються в таких школах 
(а саме в Австрії, Бельгії, Фінляндії, Японії, Іспанії, 
Швейцарії, Аргентині, Панамі, Тунісі, Уругваї й в 
економіці Шанхаї (Китай). У Великобританії, США 

й партнерських країнах ОЕСР Азербайджані й Ка-
захстані, навпаки, більше 80% учнів навчаються  
в школах, які оприлюднюють дані про результати 
навчання.           

АВТОНОМНІСТЬ ЩОДО РОЗПОДІЛУ РЕ-
СУРСІВ

У циклі PISA-2009 в анкеті для керівників на-
вчальних закладів було запитання про те, хто — ке-
рівник, учителі, керівна рада навчального закладу, 
регіональний/місцевий орган управління освітою 
або національний орган управління освітою — несе 
основну відповідальність за:

— добір учителів для працевлаштування;
— звільнення вчителів;
— установлення заробітної плати для вчителів 

на початку їхньої роботи;
— призначення підвищення заробітної плати 

для вчителів;
— формування бюджету школи;
— прийняття рішень стосовно розподілу бю-

джету в межах школи.
За результатами опитування було обчислено 

співвідношення — кількість дій (із вищенаведених 
шести в переліку), за які відповідають керівники й/
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або вчителі, до кількості дій, за які відповідають ре-
гіональні/місцеві й/або національні органи управ-
ління освітою.

Таким чином, автономний розподіл ресурсів 
самими школами зазвичай позитивно впливає на 
загальні навчальні досягнення в тих країнах, де 
більшість шкіл оприлюднюють дані про результа-
ти навчання своїх учнів. Це дозволяє зробити ви-
сновок, що немає єдиної окремої політики, яка була 
б пов’язана із покращенням результатів у навчанні. 
Насправді, це має бути комбінація в декількох аспек-
тах політики автономності й політики звітування.       

Узагальнення: Автономність і підзвітність шко-
ли тісно пов’язані між собою. Чим більшою авто-

номією користується школа в розробці навчальних 
програм, формуванні системи оцінювання й роз-
поділі ресурсів, тим кращі навчальні досягнення 
учнів цієї школи. Найкращі результати навчання 
показують ті учні, у чиїх школах, окрім автономнос-
ті, є практика оприлюднювати дані про навчальні 
досягнення учнів.                   

За більш детальною інформацією звертайтеся до Міяко 
Ікеди (Miyako Ikeda,  Miyako.Ikeda@oecd.org) 

Ознайомтеся із PISA 2009 Results: What Makes a School 
Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV).

Відвідайте сайт: www.pisa.oecd.org 

Що можУть Робити батьКи, Щоб ДопомаГати сВоїм Дітям УспішНо 
НаВЧатися В шКоЛі?

● За результатами PISA-2009 було виявлено, 
що ті 15-річні учні, із якими батьки багато читали, 
коли вони навчалися в першому класі, досягають 
значно кращих навчальних результатів, ніж інші 
учні. 

● Незалежно від соціально-економічних пе-
редумов для навчання більш високі результати 
PISA мають ті учні, яким батьки багато читали в ди-
тинстві.

● Ті 15-річні учні, чиї батьки активно цікав-
ляться життям і навчанням своїх дітей, отримують 
значно кращі результати в тестуванні PISA. 

Інтуїтивно  більшість батьків розуміє, що прово-
дити більше часу із дітьми й брати активну участь в 
їхній освіті необхідно, щоб забезпечити їх певними 
перевагами перед іншими вже на початку життя. 

Але велика кількість батьків надто зайнята вико-
нанням своїх зобов’язань на роботі й удома, і часу 
на все, здається, не вистачає ніколи. З іншого боку, 
часто батьки не беруться допомагати своїм дітям із 
домашніми завданнями, вважаючи, що їм бракує 
певних умінь, які сприяли б успішності їхньої ди-
тини в школі.      

Однак батьків  можна заспокоїти: аналіз даних 
PISA показав, що для сприяння успішному навчан-
ню дитини в школі батькам не обов’язково мати ані 
ступені кандидата наук, ані безлічі вільного часу. 
Насправді кращі результати із читання отримують 
ті учні, які часто діють разом із батьками; така вза-
ємодія не вимагає від батьків багато часу і не по-
требує спеціальних знань. Що дійсно потрібно від 
батьків, так це  мати справжній активний інтерес до 
навчання й життя дитини. 
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Активна участь батьків у навчанні дітей з ран-
нього віку із часом приносить свої плоди    

Під час PISA-2009 анкетування проводилося не 
тільки серед учнів і керівників навчальних закла-
дів, але й серед батьків. Деякі запитання анкети 
пропонували батькам згадати час, коли їхні діти на-
вчалися в першому класі. У цих запитаннях йшло-
ся про різні дії, які тоді батьки виконували разом зі 
своїми дітьми. В інших запитаннях увагу було зосе-
реджено на взаємодії батьків із дітьми в 15-річному 
віці — на момент проведення дослідження.       

 
Відповіді батьків указують на стійку залежність 

результатів 15-річних учнів у тестах із читання від 
їхньої читацької активності в першому класі, а та-
кож від взаємодії батьків із ними під час читання  
й виконання домашніх завдань. У 2009 р. бали із чи-
тання. були значно вищими в тих учнів, чиї батьки 
повідомили, що вони «щодня або майже щодня» 
або «один-два рази на тиждень» читали зі своїми ді-
тьми, коли вони навчалися в першому класі. Учні, 
чиї батьки повідомили про те, що вони «ніколи 
або майже ніколи» не читали або тільки «один-два 
рази на місяць» читали зі своїми дітьми, отрима-
ли нижчі результати. У 14 країнах ОЕСР (для яких  
є порівнювані дані) середня різниця між резуль-
татами таких груп учнів становила 25 балів (що 
еквівалентно більш ніж половині року навчання  
в школі). Найменшою ця різниця виявилася в парт-
нерській країні ОЕСР Литві (4 бали), а найбіль-
шою — в Новій Зеландії (63 бали). 

        
Участь батьків у навчанні дітей позитивно 

впливає на їхні навчальні досягнення незалежно 
від соціально-економічних передумов

 
Різниця в результатах навчання учнів, пов’язана 

з участю в ньому батьків, частково відбиває і різни-
цю в соціально-економічних передумовах учнів. Це 
пояснюється тим, що учні із благополучних сімей 
мають сприятливіші соціально-економічні переду-
мови для навчання. До того ж, їхні батьки зазвичай 
частіше цікавляться навчанням своїх дітей. Проте 
в результаті порівняння групи учнів з однаковими 
соціально-економічними передумовами було вста-
новлено, що ті учні, чиї батьки регулярно читали  
з ними в дитинстві, отримують у тестуванні із чи-
тання в середньому на 14 балів більше, ніж ті учні, 
із ким батьки не читали часто.    

Цікаво зауважити, що різні форми взаємодії 
батьків із дітьми по-різному впливають на навчаль-
ні досягнення учнів. Наприклад, найбільша різниця 
в балах із читання пов’язана з такими формами вза-
ємодії батьків із дітьми, як читання разом, обгово-
рення того, чим вони займалися впродовж дня, усні 
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розповіді казок та історій дітям. Найменша різниця 
в балах пов’язана з такою формою взаємодії батьків 
і дітей, як спільна гра з метою вивчення алфавіту. 

Учні, чиїх батьків цікавить життя й навчан-
ня їхніх дітей, матимуть переваги перед іншими  
в будь-якому віці

Результати PISA також вказують на сталий 
зв’язок між певними формами взаємодії батьків 
зі своїми 15-річними дітьми й результатами учнів  
у тестуванні PISA із читання. Наприклад, ті учні, 
чиї батьки регулярно (щотижня або щодня) обго-
ворюють з ними політичні або соціальні питання,  
у середньому отримують на 28 балів більше, ніж інші 

учні. Найбільша перевага в результатах із читання 
(42 бали) спостерігається в Італії, а найменша (в 14 
балів) — в економіці Макао (Китай). При врахуван-
ні соціально-економічних передумов така перевага 
зменшується до 16 балів (і залишається значимою). 
Таке зменшення спостерігається в усіх країнах  
й економіках, які беруть участь у дослідженні PISA, 
окрім Угорщини. Отримані в дослідженні дані вка-
зують на позитивний вплив на результати навчання 
учнів ще деяких форм взаємодії батьків і дітей: об-
говорення книг, кінофільмів і телепередач, розмови 
про справи в школі, спільні сніданки й вечері за од-
ним столом, розмови на різні теми, які забезпечу-
ють приємне проведення часу разом.

Узагальнення: Усі батьки здатні допомогти своїм 
дітям повністю розкрити свій потенціал. Для цього 
їм просто слід проводити час разом із дітьми, чита-
ючи їм і розмовляючи з ними. Особливе значення 
така взаємодія має в ранньому віці дитини. Однією 
із задач учителів, школи й освітньої системи країни 
є пошук шляхів, які б сприяли тому, щоб занадто 
зайняті батьки брали активну участь в освіті своїх 
дітей, як шкільній, так і поза школою.                     

За більш детальною інформацією звертайтеся до Фран-
чески Боргонові (Francesca Borgonovi, Francesca.Borgonovi@
oecd.org)  

Ознайомтеся із PISA-2009 Results: Overcoming Social 
Background: Equity in Learning Opportunities and Outcomes 
(Volume II).

Відвідайте сайт: www.pisa.oecd.org 
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пРоГРамНі Засоби ДЛя обРобКи РеЗУЛьтатіВ тестУВаННя. 
пРоГРамНий ДоДатоК ShIny Item AnAlySIS

М. С. Мазорчук, кандидат технічних наук, доцент Національного аерокосмічного університету  
ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Процес обробки даних результатів тестувань  
є досить складним, особливо якщо мова йде про на-
ціональні тестування чи моніторингові досліджен-
ня. Процес обробки даних складається з декілька 
етапів, які стосуються безпосередньо збору й вве-
дення даних, попереднього аналізу й визначення 
результатів, аналізу надійності, справедливості  
й валідності результатів тестування. Якщо на пер-
ших етапах застосовуються стандартизовані про-
цедури й засоби, особливо під час національних 
тестувань, то на етапах оцінювання якості тестових 
завдань й формування розгорнутих звітів досить 
часто застосовують різні методи, підходи й інфор-
маційні засоби. Це обумовлено тим, що при оціню-
ванні часто використовують різні підходи: від про-
стих моделей і методів класичної теорії тестів в про-
цесі оцінюванні дихотомічних завдань до складних 
двовимірних моделей для політомічних завдань, які 
базуються на сучасній теорії тестування (IRT) [1-3]. 
І якщо обчислити основні показники якості тесто-
вих завдань на основі класичної теорії можливо, 
використовуючи функції Excel чи SPSS, то мето-
ди, які базуються на IRT-моделях, є доволі складні  

і в процесі обчислення параметрів необхідно вико-
ристовувати спеціальне програмне забезпечення. 

Сьогодні для дослідників доступні як комерцій-
ні програмні продукти, так і безкоштовні, які роз-
повсюджуються за відкритою ліцензійною угодою 
GNU GPL. Деякі програми є спеціалізовані і дозво-
ляють вирішувати лише окремі завдання обробки 
тестів, але у деяких —є великий набір функцій, які 
використовують для самих різних завдань обробки 
результатів тестування. Стислий опис найбільш ві-
домих спеціалізованих програмних середовищ для 
вирішення завдань оцінювання результатів тесту-
вання наведено в таблиці 1. Але доступних систем 
та пакетів для обробки даних з метою визначен-
ня тих чи інших психометричних характеристик 
тестів значно більше (https://en.wikipedia.org/wiki/
Psychometric_software). Вибір того чи іншого інстру-
ментарію залежить від мети й завдань, які визначені 
перед дослідником, а також його можливостей. Тому 
до вибору слід підходити системно, аналізуючи як 
функціональні можливості, так і обмеження вико-
ристання тих чи інших інструментів.

Таблиця 1. Спеціалізовані програмні засоби для обробки результатів тестувань

Назва Опис Функції Комерційна

IATA Спеціалізована програма для обробки 
тестів. Пропонується в книзі Дж. Шила, 
Ф. Картрайта «Аналіз даних національної 
оцінки навчальних досягнень» [4]. 
Посилання на завантаження інсталяційної 
версії системи доступно за посиланням 
https://polymetrika.com/Downloads

Аналіз дихотомічних й політомічних тестових 
завдань за класичною теорією тестів і на 
основі моделей IRT; вирівнювання тестових 
форм, вибір оптимальних тестових завдань 
за параметрами оцінювання; графічне 
відображення параметрів тестових завдань; 
формування тестів згідно стандартам, 
формування звітності у файлах Excel; аналіз 
діференцюючого функціонування завдань 
та інше.

Ні

Winsteps Спеціалізована програма для розрахунку 
багатьох психометричних характеристик 
тестів на основі моделей IRT. Сайт: http://
www.winsteps.com/index.htm. Повний опис 
функціоналу й роботи з пакетом Winsteps 
можна знайти в [5].

Аналіз дихотомічних й політомічних тестових 
завдань за сучасною теорією тестування 
на основі різних моделей IRT; вирівнювання 
тестових форм; розрахунок діфеернцюючого 
функціонування завдань; графічне 
подання спостережених й істинних балів; 
формування звітів у файлах Excel та інше.

Так
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jMetric Має досить великий функціонал для 
аналізу тестів (https://itemanalysis.com/)

Дозволяє аналізувати дихотомічні й 
політомічні завдання за класичною та 
сучасною теорію тестів, будувати графіки, 
створювати звіти у текстових файлах, 
вирівнювати бали двох різних тестових 
форм.

Ні

Iteman Професійний інструмент для розрахунку 
психометричних характеристик тесту 
з дихотомічними завданнями на 
основі методів класичної теорії тестів. 
Розповсюджується компанією Assessment 
Systems Corporation (http://www.assess.
com/iteman/).

Функції реалізують разрахунок параметрів 
тестових завдань та аналіз дистракторів для 
дихотомічних завдань. Формує звітність у 
форматі Word.

Так

Xcalibre Професійним інструментом для 
розрахунку психометричних 
характеристик тесту з політомічними 
завданнями на моделей IRT. 
Розповсюджується компанією 
AssessmentSystemsCorporation (http://
www.assess.com/xcalibre/).

Реалізує практично усі функції для обробки 
політомічних тестових завдань. Формує 
звітність у формі у форматі Word.

Так

ShinyItem 
Analysis 

Мобільний веб-додаток для розрахунку 
різних тестових параметрів за різними 
моделями. 
http://shiny.statest.cz:3838/
ShinyItemAnalysis/

Має набір функцій для обробки тестів з 
дихотомічними й полутомічними завданнями 
за різними моделями: класичної теорії, 
логістичними, IRT. Надає можливість 
формування звітності у форматі pdfі html.

Кожен з програмних інструментаріїв, наведе-
них у таблиці 1, має свої недоліки й переваги, але  
у дані роботі це питання не розглядається, оскільки 
для вирішення різних завдань може бути корисним 
різні функціональні можливості одних і тих самих 
інструментів. 

Особливу увагу у дані роботі приділено опису 
функціональних можливостей пакету Shiny Item 
Analysis, оскільки він є не тільки доступним без-
коштовно, але має значні переваги. Перш за все це 
розробка Чеських фахівців з психометрії (автори 
пакету: Patricia Martinkova, Adela Drabinova, Ondrej 
Leder, Jakub Houdek, Lubomir Stepanek) базується 
на використання функціоналу середовища для об-
робки даних й проведення обчислень й R, який  
є програмним середовищем з відкритим програм-
них кодом. По-друге, інструмент створений з вико-
ристанням R-пакету Shiny, що дозволяє створювати 
інтерактивні веб-додатки.

Опис інструментарію ShinyItem Analysis

ShinyItem Analysis забезпечує аналіз освітніх тес-
тів (таких як тести для вступу) та їх елементів, вклю-
чаючи:

● Вивчення загальних і стандартних оцінок на 
сторінці Summary.

● Структура кореляції й аналіз дієвості прогно-
зування на сторінці Validity.

● Аналіз тестових завдань і дистракторів на сто-
рінці Item Analysis.

● Аналіз тестових завдань за логістичними моде-
лями на сторінці Regression.

● Аналіз тестових завдань на основі теорії IRT на 
сторінці IRT models.

● Методи аналізу показників функції диференці-
ації тестових завдань (DIF) та функції диференціації 
дистракторів (DDF) представлені на сторінці DIF / 
Fairness.

Усі побудовані графіки можна завантажити у 
форматі .png. Крім того, на сторінці Reports можна 
створити звіт у форматі HTML або PDF. Практично 
всі вихідні додатки доповнюються кодом R, отже 
аналогічний аналіз може бути виконаний і модифі-
кований в середовище R.

На рисунку 1 наведена головна сторінка додатку 
Shiny Item Analysis.
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Рисунок 1. Головна сторінка інструментарію Shiny Item Analysis

Ресурс доступний онлайн за посиланням: http://
shiny.statest.cz:3838/ ShinyItemAnalysis/. Також ре-
сурс може бути завантажений у якості пакету  
з CRAN: https: //cran.r-project.org/ web/ packages/
ShinyItemAnalysis/index.html. 

У пакеті використано наступні бібліотеки R:
Library (corrplot) — функції побудови графіків 

кореляції на основі матриць;
Library (CTT) — функції класичної теорії тестів;
Library (data.table) — функції побудови таблиць;
Library (deltaPlotR) — пропонує набір функцій 

реалізація методу Delta Plot Angoff для виявлення 
дихотомічного DIF;

Library (DT) — за допомогою цієї бібліотеки 
об'єкти даних в R можуть бути перетворені у вигляді 
таблиць HTML (зазвичай через R-пакети Markdown 
або Shiny).

Library (difNLR) — набір функцій для виявлення 
DIF й DDF для дихотомічних тестових завдань на 
основі нелінійної регресійноїмоделі;

Library (difR) — забезпечує набір стандартних 
методів для виявлення DIF серед дихотомічних 
тестових завдань. Доступні методи рівномірного й 
неоднорідного DIF на основі класичних методів або 
методів IRT для порівняння двох або більше груп 
учасників тестування;

Library (ggplot2) — пакет для графічного відобра-
ження і візуалізації даних;

Library (grid) — забезпечує перезапис елементів 
та форм графічного макета, а також надає деяку під-
тримку взаємодій. Використовується для побудови 
форм інтерфейсу та графіків;

Library (gridExtra) — надає ряд функцій на рівні 
користувача для роботи з графікою «сітки», зокре-
ма, для розташування декількох сіткових ділянок на 
сторінці та нанесення таблиць;

Library (knitr) — універсальний інструмент для 
створення динамічного звіту в R, використовуючи 
технологію грамотного програмування;
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Library (latticeExtra) — на основі інфраструктури, 
наданої пакету lattice, цей пакет пропонує кілька но-
вих функцій і методів високого рівня, а також додат-
кові утиліти, такі як функції анотації панелей та осі;

Library (ltm) — функції для побудови одномірних 
моделей IRT;

Library (mirt) — функції для побудови багатови-
мірних моделей IRT;

Library (moments) — функції для обчислення де-
яких статистичних моментів розподілів (Pearson's 
kurtosis, Geary's kurtosis and skewness; tests related to 
them (Anscombe-Glynn, D'Agostino, Bonett-Seier));

Library (msm) — функції для встановлення без-
перервних марковських і прихованих марковських 
багатостаціонарних моделей до поздовжніх даних. 
Призначений для процесів, які спостерігаються  
у довільному режимі безперервного часу (панельні 
дані), але підтримуються і інші схеми спостережен-
ня.

Library (nnet) — програмнез абезпечення для не-
перервних нейронних мереж з єдиним прихованим 
шаром, а також для багатолінійних лог-лінійних мо-
делей;

Library (plotly) — можливість перевести графіки 
«ggplot2» на інтерактивну веб-версію та/або ство-
ріть власну візуалізацію на веб-сайті, використову-
ючи безпосередньо R. Після завантаження в «plotly» 
обліковий запис, графіки (і дані позаду них) можна 
переглянути й модифіковати в веб-браузері;

Library (psych) — функції психометричних й опи-
сових статистик тестів й опитувальників, включаю-
чи моделі IRT;

Library (psychometric) — містить функції, корисні 
для аналізу кореляції, мета-аналізу (обгрунтованос-
ті-узагальнення), надійності, аналізу тестових за-
вдань, надійності тестів;

Library (reshape2) — пакет для реструктуризації 
й агрегації даних, який має такі функції як melt — 

розплавлювання даних і cast— перетворення даних 
у матрицю;

Library (rmarkdown)— функції для роботи з до-
кументом HTML;

library (shiny) — пакет для створення інтерактив-
ного веб-додатку в R;

library (shinyjs) — пакет для створення інтерак-
тивного веб-додатку в R з використанням JavaScript;

library (stringr) — функції для забезпечення робо-
ти інтерфейсів в процесі передачі даних;

library (WrightMap) — потужний, але простий 
графічний інструмент, доступний у галузі психоме-
трії — карта Райта (також відома як карта тестових 
завдань або карта завдань тесту-учасників тестуван-
ня), яка відображає розташування як респондентів, 
так і завдань у тій же шкалі;

library (xtable) — експорт таблиць у формат 
toLaTeX і HTML таблиць.

Для демонстрації роботи інструментарію мож-
назавантажити доступні через пункти меню резуль-
тати тестів: GMAT (датасет результатів тестування 
для вступу до магістратури, 2000 досліджуваних, 20 
дихотомічних завдань), GMAT2 (згенерований на 
основі GMAT датасет з 20 тестовими завданнями з 
множинним вибором відповідей), MSAT-B (підмно-
жина реального тесту для вступу у медичну школу, 
1407 досліджуваних, 20 тестових завдань з різними 
дифірінцюючими здатностями), Medical 100 (реаль-
ний набір даних з тесту для вступу у медичну школу, 
2 392 досліджуваних, 100 тестових завдань з мно-
жинним вибором).

Власні тести для аналізу завантажуються у фор-
маті csv наступному вигляді:

1. Файл з відповідями учасників тестування (рис. 
2).Відповіді надаються у вигляді стовпчику. Для по-
літомчних (мультиномінальних) завдань — водній 
комірці вказується декілька вірних варіантів відпо-
відей.
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Рисунок 2. Вигляд файлу з відповідями учасника тестування

2. Файл з ключами (рис. 3). Відповіді на запитання надаються у першому стовбці файлу.

 Рисунок 3. Вигляд файлу з правильними відповідями на тестові завдання
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3. Якщо у наявності файл лише з перекодованими відповідями у форматі 0 — неправильна відповідь, 
1 — правильна, то файли з вхідними даними і ключами мають наступний вигляд (рис. 4 і 5).

 Рисунок 4. Вигляд файлу з перокодованими значеннями

 Рисунок 5. Вигляд файлу з ключами для перекодованого датасету



Моніторингові дослідження

 Вісник ТІМО № 04–05/2018 63

4. Файл для аналізу справедливості (обчислення показників DIFі DDF). Для кожного учасника зада-
ється, до якої групи його віднести. Кодується: 1 — фокусна група, 0 — референтна.

Рисунок 6. Вигляд файлу з визначенням груп для аналізу

Файл для аналізу валідності. У цьому файлі дані результатів навчання, наприклад, середній бал сесії піс-
ля першого семестру чи комплексна оцінка з інших тестів надаються у першому стовпчику.

Рисунок 7. Вигляд файлу з балами для оцінки валідності тесту
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На сторінці Data додатка Shiny Item Analysis можна встановити додаткові налаштовування, пов'язані з 
заголовками стовпців, знаком-роздільником даних (кома, крапка-кома, табуляція) й використанням лапків 
(рис. 9).

Рисунок 9. Додаткові налаштування для завантаження даних

Обробка даних здійснюється як для тестів з дихотомічними, так з категоріальними відповідями. Пра-
вильність завантаження даних можна проконтролювати на сторінці Data exploration (рис. 10).

Рисунок 10. Перегляд завантажених дата сетів зрезультатами тестування

На сторінці Summary/Totalscore виводяться основні описові статистики загальних тестових балів: мі-
німум, максимум, середнє, медіана, стандартна похибка середнього, коефіцієнти асиметрії й ексесу. Відо-
бражається гістограма розподілу сирих балів, можна налаштувати значення порогового балу (cut-score). Діа-
граму можна завантажити у вигляді малюнка в форматі png (рис. 11).

Також на кожній сторінці наведено програмний код на мові R (рис. 12). Якщо відтворити послідовність 
команд у середовищі R, встановив відповідні пакети, то можна отримати такі ж саме результати, як і на сто-
рінках додатку Shiny Item Analysis. Перевагою є те, що ці результати можна використати і надалі для будь-
яких інших розрахунків.
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Рисунок 11. Гістограма розподілу сумарних тестових балів з визначення порогу

Рисунок 12. Приклад послідовності команд R для побудови гістограми 

На сторінці Summary/StandartScores відображаються шкальовані бали загальної оцінки за тестом, а 
саме:

● Загальна оцінка (Totalscore), також відома як «сира» оцінка — це загальна кількість правильних від-
повідей. Цей показник може бути використаний для порівняння індивідуальної оцінки з нормальним роз-
поділом, наприклад якщо середнє значення становить 12, то індивідуальну оцінку можна порівняти, щоб 
побачити, чи вона нижча або вище цієї середньої.

● Процентіль (Percentile) вказує значення балу, нижче якого попадає відсоток учасників. Наприклад, 
бал учасника тестування на 80-му процентилі означає, що цей бал однаковий або вище, ніж бали 80% усіх 
учасників тестування.

● Рейтинг успіху (Successrate) — це відсоток успіху, наприклад, якщо максимальна кількість балів тесту 
дорівнює 20, а оцінка учасника 12, тоді показник успіху становить 12/20 = 0,6, тобто 60%.

● Z-оцінка (Z-score), або також стандартизований бал, є лінійним перетворенням загальної оцінки з 
середнім значенням 0 і дисперсією 1. Якщо X — загальна оцінка, M — середнє значення і стандартне відхи-
лення SD — тоді: Z-score = (X-M) / SD
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● T-оцінка (T-score) перетворюється в Z-оцінку з середнім значенням 50 і стандартним відхиленням 10. 
Якщо Z є Z-оцінка, то T-оцінка = (Z * 10) + 50.

На рисунку 13 наведено вигляд сторінки Summary/StandartScoresс таблицею бальних оцінок і їх опис. 

Рисунок 13. Вигляд сторінки Summary/StandartScores

На сторінці Validity/Correlationstructure відображаються дані щодо кореляції загальних тестових балів 
з іншими оцінками, наприклад, середніми балами за навчання у ВНЗ, чи іншими оцінками (рис. 14). Буду-
ється діагарама, що відображає поліхоричний коефіцієнт кореляції (цей коефіцієнт з пакету polycor). По-
ліхорічна кореляція — це методика оцінки кореляції між двома теоретичними нормально розподіленими 
неперервними латентними змінами з двох спостережуваних порядкових змінних. У пакеті polycor для ви-
значення коефіцієнту застосовується метод максимальної правдоподібності.

 

Рисунок 14 . Кореляційна діаграма тестових завдань із іншими бальними оцінками для визначено 
валідності тесту
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Також на цієї сторінці виводиться графік «каменістої осипі» (screeplot), який відображає кількість голо-
вних компонент, що обумовлені сумарною дисперсією, тобто показує кількість напрямків, які вимірюється 
тестом (рис. 15).Взагалі, Screeplot— цефункція, яка показує дисперсію, пояснювальну кожним фактором у 
факторному аналізі. Він використовується для оцінки оптимального числа факторів, які треба прийняти до 
уваги. Цей показник визначається так званим «ліктем» на графіку — точкою, яка переломлюється. Діаграма 
має два виміри: за вертикальною віссюнадається власне значення, що відображає пропорцію дисперсії для 
кожного основного компонента, тоді як горизонтальна вісь відображається кількість компонент. Основні 
компоненти сортуються у порядку зменшення дисперсії, тому найважливіша основна складова завжди пе-
релічена першою.

Рисунок 15. Графік Screeplot

Аналіз прогностичної валідності здійснюється на сторінці Validity/Predictivevalidity (рис 16). Валідність 
тесту визначається на основі графіка регресії, який відображає залежність критеріальної змінної (напри-
клад, середнього балу сесії, показника успішності учасника тестування у майбутньому) від загальної оцінки 
за тестом. Також розраховується коефіцієнт кореляції Спірмена і його рівень значущості, значення яких 
виводяться нижче графіка. Також виводиться показник S-value — стандартна похибка моделі регресії.

 

Рисунок 16. Аналіз прогностичної валідності тесту
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На закладці Item сторінки Validity/Predictivevalidity (рис. 17) можна оцінити валідність окремих запи-
тань тесту й провести аналіз дистракторів за групами успішності учасників тестування на основі критері-
альної змінної (критеріальна змінна визначає кількість груп за рівнем успішності досліджуваного і задаєть-
ся користувачем). В аналізі дистракторів на основі критеріальної змінної визначається, як тестувальники 
вибирають правильну відповідь і як дистриктують (неправильні відповіді) щодо групи на основі критері-
альної змінної.

Усіх учасників тестування можна поділити за групами (від 1 до 5). На графіку відображається відсоток 
учнів у кожній групі, котрі обрали дану відповідь (правильна відповідь або дистрактор). Правильну відпо-
відь слід частіше вибирати сильним учням, ніж студентам з нижчим загальним балом, тобто повна лінія 
повинна збільшуватися. Дистрактор повинен працювати в протилежному напрямку, тобто пунктирні лінії 
повинні зменшуватися.

Для завдань з множинним вибором відповіді кількість груп може бути встановлена лише у розмірі двох. 
За допомогою опції Комбінування (Combinations) відображаються всі шаблони вибору відповіді на політо-
мічне тестове запитання (наприклад, AB, ACD, BC). За допомогою опції Дістрактори (Distractors) відповіді 
розбиваються на distractors (наприклад, A, B, C, D) (рис. 18).

 

Рисунок 17. Аналіз прогностичної валідності дистракторів тестових завдань за групами
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Рисунок 18. Відображення результатів для політомічної відповіді

Повний аналіз тестових завдань доступний на сторінці Item analysis/Traditional item analysis і Item 
analysis/Distractors. На сторінці Itemanalysis/Traditionalitemanalysis (рис. 19) на першій діаграмі відобра-
жаються складність (червоний) та дискримінація (синій) для всіх тестових запитань. Завдання відсортовані 
за складністю. Складність (Difficulty) тестового завдання оцінюється як відсоток студентів, які правильно 
відповіли на це завдання. Дискримінація (Discrimination) за замовчуванням визначає відсотком правиль-
них відповідей у верхній та нижній третині студентів (верхній і нижній індекс, ULI). Показник індексу ULI 
(який відображає відсоток студентів у верхній і ніжній частині при трьох визначених групах) не повинні 
бути нижче за 0.2. Метод визначення дискримінації може бути налаштований, змінюючи кількість груп 
слабких, середніх і сильних учасників на полосі прокрутці, розташованій зверху ліворуч (см. рис. 18).
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Рисунок 18. Діаграма, що відображає складність й дискримінативність тестових завдань

Нижче на сторінці Item analysis/Traditional item analysis виводиться показник надійності тесту — альфа 
Кронбаха, а також характеристики тестових завдань (рис. 19). Серед основних характеристик, що виводять-
ся, є: складність (Difficulty) завдання, яке оцінюється як відсоток студентів, які правильно відповіли на 
це завдання. SD — стандартне відхилення, RIT — показник зв'язку Пірсона між тестовим завданням та її 
загальною оцінкою за тестом, RIR— показник зв'язку Пірсона між завданням та іншими тестовими завдан-
нями, ULI — верхній/нижній індекс, AlphaDrop — альфа-тест Кронбаха без даного тестового завдання, ін-
дивідуальна дискримінація (Customized Discrimination) — різниця між складностями тестових завдань, 
які визначаються для учасників тестування, які попали у групи з найбільшою й найменшою кількістю балів.

 Рисунок 19. Параметри тестових завдань
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Аналіз дистракторів здійснюється на сторінці Itemanalysis/Distractors. В аналізі дистракторів на основі 
загальної оцінки за тестом визначається, як тестувальники вибирають правильну відповідь і як дистрик-
тують (неправильні відповіді) щодо групи на основі сумарної оцінки за тест. Кількість груп можна обирати 
(від 1 до 5). Аналіз графіків здійснюється у наступному напрямку: на графіку відображається відсоток учнів 
у кожній групі, котрі обрали дану відповідь (правильну відповідь або дистрактори). Правильна відповідь 
частіше вибирається сильними учнями, ніж студентам з нижчим загальним балом, тобто повна лінія пови-
нна збільшуватися. Дистрактор повинен працювати в протилежному напрямку, тобто пунктирні лінії пови-
нні зменшуватися. Якщо лінії не розташовані таким чином, то слід звернути увагу на коректність тестового 
завдання.

За допомогою опції Комбінування (Combinations) відображаються всі шаблони вибору елемента (на-
приклад, AB, ACD, BC). За допомогою опції Дістрактори (Distractors) відповіді розбиваються на distractors 
(наприклад, A, B, C, D). На рисунку 20 показані основні елементи налаштування дистракторного аналізу і 
графіки за тестовим завданням для п’яти груп, які відображають успішність випробуваних.

Рисунок 20. Аналіз дистракторів тестових завдань

Крім графічного аналізу дистракторів тестових завдань на сторінці Itemanalysis/Distractors наводяться 
значення абсолютної кількості і пропорціональних оцінок за кожною обраною відповіддю, а також стовпча-
та діаграма, яка відображає загальний відсоток за варіантами відповідей (дистракторами) (рис. 21).

Остання діаграма — це гістограма розподілу загальної оцінки за тест з визначеними кольорами стовп-
чиків, які відповідають кількості учасників кожної групи (рис. 22). В таблиці нижче відображається макси-
мальне значення оцінки у кожній групи і відповідна кількість учасників.

Визначити основні описові статистики і побудувати діаграми за дистракторами у середовище R можна, 
використовуючи функції пакету Shiny Item Analysis та пакетів psychometric і psych, а саме:

ShinyItemAnalysis : DDplot, gDiscrim, DistractorAnalysis, plotDistractorAnalysis
psychometric:item.exam
psych: alpha
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Рисунок 21. Таблиці та діаграми вибору відповідей на тестові запитання

Рисунок 22. Гістограма розподілу загальної оцінки за тест з визначеними групами успішності студентів
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 Окремий напрямок в інструментарії Shiny Item Analysis займають регресійні моделі, які будуються на 
основі даних результатів тестування. За цими моделями можна визначити наскільки тестові завдання і тест 
взагалі є якісним і дозволяє робити висновки щодо успішність студентів. В інструменті реалізовано два 
типи моделей — моделі логістичної регресії та IRT (модель Раша, одно-, двох- та трьох-параметричні моделі).

Для опису властивостей тестових завдань більш детально можна встановити різні моделі регресії. Ло-
гістична регресія може моделювати залежність імовірності правильної відповіді на загальну оцінку за 
S-подібною логістичною кривою. Параметр b0 описує горизонтальну позицію даної кривої, параметр b1 
описує її нахил (рис. 23).

Рисунок 23. Аналіз тестових завдань за логістичною регресійною моделлю

Також доступні і інші моделі. Логістична регресія може моделювати залежність вірогідності правильної 
відповіді на стандартизовану загальну оцінку (Z-score) за S-образною логістичною кривою та можна будува-
ти нелінійну логістичну модель. Слід звернути увагу, що у деяких моделей змінені коефіцієнти параметриза-
ції. У двох логістичних моделях використовується параметризація IRT, де параметр b описує горизонтальне 
положення кривої (складність), параметр a описує нахил у точці перегину (дискримінація), а параметр c — 
псевдо-вгадування. Опис до кожної моделі наводиться зверху графіка (см. рис. 23).

Усі моделі можна порівняти за критеріями AIC і BIC на сторінці Regression/Modelcomparison. AIC — ін-
формаційний критерій Акаіке (ІКА, англ. Akaike information criterion, AIC), а BIC — інформаційний крите-
рій Байєса (ІKБ, Bayesian information criterion BIC)— це міри відносної якості статистичних моделей для за-
даного набору даних. Маючи сукупність моделей для цих даних, ІКА і ІКБ оцінюють якість кожної з моделей 
відносно кожної з інших моделей. Отже, ІКА і ІКБ пропонує засоби для обирання моделі (рис. 24).
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Рисунок 24, Порівняння логістичних моделей

У процесі порівняння моделей можуть бути використані різні методи коригування множинного порів-
няння на основі коефіцієнту правдоподібності chi-squared тесту. Рівень значущості встановлено на рів-
ні 0,05. Оскільки тести виконуються за тестовими завданнями, то можна скористатися кількома методами 
корекції порівняння (BH, Holm, Hocherg, Hommel, BY, FDR). Додаткову інформацію про ці методи можна 
знайти в [6-7]. 

 
Для мультиномінальних тестових завдань можна також отримати результати порівняння дистракторів 

за логістичною моделлю на сторінці Regression/Multinomial (рис. 25). Багатомірна регресія дозволяє одно-
часно моделювати ймовірність вибору даного дистриктора на стандартизовану загальну оцінку (Z-score). 
Точки на графіках представляють пропорцію обраної опції (правильної відповіді чи дистрактора) стосовно 
стандартизованої загальної оцінки. Їх розмір визначається кількістю учасників тестування, які досягли за-
даного рівня стандартизованої загальної оцінки і обрали даний варіант.

Для інтерпретування результатів нижче наводиться таблиця розрахованих параметрів для кожної від-
повіді й опис окремих відповідей за тестовим завданням — аналіз зменшення чи збільшення шансів отри-
мати правильну відповідь при зміні одно стандартного відхилення для кожної відповіді тестового завдання. 
Ця інформація допоможе дослідникам з’ясувати, наскільки доречно було використовувати тестове завдання 
з множинним вибором і чи усі дистрактори працюють належним чином.
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Рисунок 25. Аналіз тестових запитань з множинним вибором відповідей за логістичною моделлю
 
Побудова IRT моделей для тестових завдань і тесту взагалі дозволяє зробити аналіз психометричних 

характеристик на основі одно-, двох-, трьох параметричних моделей і моделі Раша. На сторінці IRT models/
Rasch відображаються характеристичні криві, інформаційні криві, й графік похибки (рис. 26—28). Усі зна-
чення характеристик тестових завдань за моделлю Раша виводяться у табличному вигляді (рис. 29). Також 
будується графік розсіювання факторних балів і стандартизованих загальних балів (рис. 30). Визначається 
коефіцієнт кореляції Пірсона між стандартизованою загальною оцінкою (Z-оцінка) та коефіцієнтом оцінки, 
який оцінюється за моделлю IRT. 
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 Рисунок 26. Характеристичні криві тестових завдань за моделлю Раша

 Рисунок 27. Інформаційні криві тестових завдань за моделлю Раша

Рисунок 28. Інформаційна крива й графік стандартної похибки тесту
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Рисунок 29. Таблиця з психометричними характеристиками тесту
 

Рисунок 30. Графік розсіювання зв'язку факторних оцінок і стандартизованої z-оцінки

На сторінці IRT models/PL1 — відображаються аналогічні графіки й значення характеристик тестових 
завдань, але ще й будується карта Райта. На сторінках IRT models/PL2 і IRT models/PL3 виводиться анало-
гічна інформація, але для моделей PL2 i PL3 відповідно.

Для моделей 1PL і Раша також будуються карти Райта (рис. 31). Карта Райта [8-9], що також називається 
картою об'єкт-людина, є графічним інструментом для відображення оцінок опитуванихй параметрів тес-
тових завдань. Сторона особи (ліворуч) представляє гістограму оцінок знань студентів. З боку тестового 
завдання (праворуч) відображаються оцінки складності окремих тестових елементів.
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 Рисунок 31. Карта Райта за моделлю Раша

Усі побудовані IRT-моделі, як і логістичні моделі, можна порівняти на сторінці IRTmodels/
Modelcomparison. Моделі IRT можна порівняти за кількома інформаційними критеріями: критерієм ін-
формаційного забезпечення AIC Akaike, критерієм AIC з корекцією для кінцевої вибірки AICc, критерієм 
Байєсівської інформації BIC та скоригованого критерію BIC за розміром вибірки SABIC (рис. 32).

Рисунок 32. Порівняння моделей IRT

Для завдань з мультиномінальними відповідями використовується інша модель — NRM. Номінальна 
модель відповіді (NRM) була запропонована Боком [9] як спосіб формування відповідей на тестові завдання 
з двома або більше номінальними категоріями. Ця модель підходить для оцінюваннятестових завдань без 
особливого упорядкування дистриктаторів. Правильна відповідь є найвищою категорію в термінах вимі-
рюваної латентної характеристики. Ця модель може застосовуватися для оцінювання запитань опитуваль-
ників чи звичайних анкет. Але використовується і в тестах для завдань з множинними відповідями. Харак-
теристики за такими тестовими завданнями чи пунктами анкет можна отримати на сторінці IRT models/
Bock'snominalmodel (рис. 33).

 



Моніторингові дослідження

 Вісник ТІМО № 04–05/2018 79

Рисунок 33. Характеристичні криві за моделлю NRM

В меню IRT models також доступний пункт Characteristic and information curves, де можливо здійснити 
моделювання тестових характеристик за моделями IRT. Тут можна вивчити поведінку двох характеристич-
них кривих P(θ) та інформаційних функцій їх елементів I(θ) у моделі 4PL (рис. 34-35).

Рисунок 34. Налаштування параметрів моделей IRT
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Рисунок 35. Графіки характеристичних й інформаційних кривих за визначеними значеннями параметрів

На сторінці DIF/Fairness/About DIF надана інформація щодо методів аналізу показників функції дифе-
ренціації тестових завдань (DIF) (рис. 36). Аналіз функції диференціації тестового завдання (DIF) потрі-
бен тоді, коли опитувані з різних груп (зазвичай вибірку поділяють за гендерними чи етнічними ознаками)  
з однаковим рівнем здатності мають різну ймовірність отримання правильної відповіді на тестове завдан-
ня. Якщо тестове завдання функціонує по-різному для двох груп, це потенційно несправедливо. Загалом, 
можна розпізнати два типи DIF. Перша виникає тоді, коли різні групи опитуваних, вирішують по-різному 
завдання з однаковим рівнем дискримінації, але різним рівнем складності (см. рис. 36, графік ліворуч). Дру-
га виникає тоді, коли тестові завдання з різними рівнями дискримінації й рівнями складності дають різні 
оцінки для двох однакових груп, тобто має місце неоднорідність (см. рис. 36, графік ліворуч).

Рисунок 36. Інформація щодо значення показників DIF

DIF здійснюється різними методами, які доступні через пункти меню DIF/Fairness (рис. 37). Результати 
розрахунків визначаються наявність DIF у тесті для окремих груп, які були задані ще на етапі завантаження 
даних (см. рис. 6, 9). Подробиці щодо методів визначення DIF можна знайти в [11-13].
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Рисунок 37. Доступні методи для визначення DIF

На рисунку 38 можна побачити загальні оцінки щодо диференціації тестових завдань для різних груп 
оцінювання, які можна побачити при виборі пункту меню DIF/Fairness/TotalScore. 

 

Рисунок 38. Загальні оцінки щодо диференціації тестових завдань (DIF) для різних груп опитуваних

Одною з основних переваг інструментарію Shiny Item Analysis це можливість формувати звіти за про-
веденими розрахунками й результатами аналізу тестів. На вкладинці Report можна налаштувати опції для 
формування загального звіту за тестому форматі HTML i pdf (рис. 39). Звіт формується на англійській мові.

 



82 Вісник ТІМО № 04–05/2018

Моніторингові дослідження

Рисунок 39. Налаштування опції щодо формування звіту за результатами аналізу тесту й тестових 
завдань

На рисунках 40-42 можна побачити деякі сторінки звіту у форматі pdf: титульний аркуш, зміст й загальні 
оцінки.

Рисунок 40. Титульний аркуш звіту Рисунок 41. Зміст звіту за результатами аналізу
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Рисунок 42. Загальні оцінки за тестом у звіті

Подробиці щодо створення ресурсу Shiny Item Analysis і використаних моделей й пакетів для розра-
хунку можна подивитися у матеріалах, які представлені у вигляді списку посилань на сторінці Reference 
(рис. 44).

 Рисунок 44. Список посилань щодо роботи інструментарію Shiny Item Analysis

Таким чином, інструментарій Shiny Item Analysis надає можливість для аналізу тестів як за класичною 
теорією тестів, так і логістичними моделями і моделями IRT. Інтерфейс достатньо зрозумілий і не викликає 
труднощів щодо завантаження даних, здійснення аналізу й отримання результатів у різних форматах. Пере-
вагами інструментарію є те, що він з відкритим програмним кодом, що надає можливість отримання таких 
саме результатів і в середовище R. Це надає можливість професійним дослідникам здійснювати й додаткові 
обчислення й отримувати і інші результати аналізу за потребою.
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	 ГІАС	 	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	
дозволяє	 оцінити	 стан	 і	 тенденції	
якості	роботи	ЗНЗ	на	основі	результатів	
ЗНО	 на	 тлі	 району,	 області,	 країни	 для	
вибірки	 споріднених	 ЗНЗ	 і	 забезпечити	
представлення	 результатів	 аналітичних	
досліджень	 якості	 освіти	 у	 формі	
таблиць,	графіків,	мап.
	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 
у	 перспективі	 планується	 перетворити	
на	 соціальну	 мережу	 ЗНЗ	 для	
інформаційної	 підтримки	 само- 
розвитку	і	самовдосконалення	середньої	 
загальної	 освіти	 на	 основі	 докладних	
даних	про	умови	і	результати	діяльності	
ЗНЗ.

www.timо.com.ua/geo

	 На	 сторінках	 журналу	 можна	 ознайомитись	 з	 оглядом	 	 функціональних	 можливостей	 потужного	
безкоштовного	пакету		ShinyItemAnalysis		для	проведення	психометричного	аналізу.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ. 
ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК SHINYITEMANALYSIS

 Програмні засоби для психометричного аналізу призначені для проведення 
психометричного аналізу даних, отриманих в результаті тестувань, опитувань або 
інших даних, що відображають значення латентних психологічних або освітніх змінних. 
Незважаюи на те, що психометричний аналіз можна проводити за допомогою стандартних 
статистичних пакетів на кшталт SPSS, більшість аналітичних досліджень потребує 
спеціалізованих інструментів, огляд найбільш поширених із них можна знайти на сторінці  
Psychometric software у Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Psychometric_software ).
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	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 
(www.timo.com.ua/geo)	 —	 геоінформаційна	
аналітична	 система	 моніторингу	 якості	
загальної	 середньої	 освіти	 за	 результатами	
ЗНО.
	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 —	
інформаційна	 підтримка	 громадсько-
державної	моделі	управління	освітою.
	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	 —
складова	 Порталу	 ТІМО	 (www.timo.com.ua)	
комплексної	підтримки	підготовки	до	вступу	
до	ВНЗ	на	основі	ЗНО.

	 	 ГІАС	 «Якість	 освіти	 —	 ЗНО»	
надає	 користувачеві	 інтерактивні	
засоби	 аналізу	 поточного	 стану	 
і	 трендів	 якості	 загальної	 середньої	
освіти	 за	 результатами	 ЗНО	 на	 рівнях	
ЗНЗ,	 району,	 області,	 країни	 за	 період	 
із	 2008	 по	 2013	 рік	 з	 української	 мови,	
математики	та	історії	України	за	різними	
показниками	 якості	 освіти	 (абсолютні,	 
відносні,	 динамічні,	 комплексні)	 
у	 розрізі	 типів	 навчальних	 закладів,	
їх	 місця	 розташування	 та	 розмірів	 
за	обраним	користувачем	індексом	якості	
освіти	—	 діапазоном	 оцінок	 за	шкалою	 
100—200:	173—200,	190—200,	(173+)	— 
(124-),	(173+)	—	(136-),	(190+)	—	(136-).
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	 ГІАС		«Якість	освіти	—	ЗНО»	використовує	для	навігації	штатний	інструментарій	
GoogleMap. 
	 ГІАС	 	 «Якість	 освіти	—	 ЗНО»	 забезпечує	 побудову	 рейтингів	 загальноосвітніх	
навчальних	 закладів	 на	 основі	 параметрів,	 які	 відбивають	 пріоритети	 користувача 
з	експортом	результатів	досліджень	в	електронну	таблицю	Excel.

•    Я
К МАТЕМАТИКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ  В ІСНУЮЧИХ 

      І 
ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ І ЩО ОЗНАЧАЄ «МИСЛИТИ ЯК МАТЕМАТИК» У 2021 РОЦІ?

•    Щ
О ВИПЛИВАЄ З ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ?

•    Я
КІ МОЖНА ОТРИМАТИ ПЕРЕВАГИ ВІД НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КРАЩОГО ОЦІНЮВАННЯ 

     М
АТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ?

КОЖЕН БАЖАЮЧИЙ МОЖЕ ДОЛУЧИТИСЬ ДО:

•    У
ДОСКОНАЛЕННЯ PISA 2021 ФРЕЙМВОРКУ З МАТЕМАТИКИ

•    П
ІДГОТОВКИ ЗАВДАНЬ / ТЕМ ЗАВДАНЬ PISA 2021 З МАТЕМАТИКИ
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