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Програма міжнародного оцінювання учнів

PISA



Чи володіють 15-річні підлітки, 
компетенціями, які необхідними їм для 
повноцінного функціонування у суспільстві?

Основне питання PISA



Спрямованість на освітню політику. 

Інноваційна концепція грамотності. 

Відповідність до ідеї навчання упродовж життя. 

Регулярність. 

Значна кількість країн-учасниць. У дослідженні 
2018 року взяли участь 80 країн/економік світу. 

Унікальність PISA



ТЕСТУВАННЯ АНКЕТУВАННЯ+



Читання

Математика

Природничо-наукові дисципліни

Тестування



 120 хвилин тест (2 x 60 хвилин)

 Тестовий зошит розбитий на 4 блоки, у кожному 
блоці 10 – 12 різних завдань

 У кожному розділі є завдання з наданням повної  
відповіді

 Завдання компетентісного характеру

Перевірка завдань – кодування (відповідність 
до запропонованих варіантів відповіді)

Специфіка тестування



30 різних тестових зошитів: по 4 добірки 
завдань у кожному:

• 2 добірки завдань з читання

+
• 1 або 2 добірки завдань з математики 

• 1 або 2 добірки завдань природничих дисциплін

Тестові зошити



Ставлення учнів до навчання, їхні звички у школі та поза 
нею, атмосфера в сім’ї. 

Якість ресурсів школи, громадський чи приватний 
контроль і фінансування школи, процес прийняття рішень, 
особливості відбору персоналу школи, пріоритетні сфери 
у навчальних програмах, доступність гуртків.

Структура і тип школи, кількість і розмір класів, 
мікроклімат в школі та класі, різні види діяльності, 
пов’язані з читанням у класі.

Особливості процесу навчання читанню, включаючи 
інтерес учнів, їхню вмотивованість, активність у класі.

Анкетування учнів та адміністрації 
навчальних закладів



Анкета для учнів

Анкета для адміністраторів закладів освіти

Анкетування



Репрезентативність

Стратифікація – експліцитні, імпліцитні

Типи шкіл, класи, регіони, спеціальності

Державні / приватні

Визначена кількість учнів

Вимоги до вибірки дослідження



 2016 р.: підготовка пілотного дослідження

 2017 р.: проведення пілотного дослідження та 
підготовка основного збору даних

 2018 р.: проведення основного збору даних

 2019 р.: підготовка та публікація основних 
результатів дослідження

 2020 р.: спеціалізовані накази щодо результатів, 
підготовка опублікування додаткових з

Часовий зріз 



 Міжнародні звіти

 Національний звіт (3 грамотності) –
грудень 2019 р.

 Прес-конференція – грудень 2019 р.

 Семінари для спеціалістів

 Інші міжнародні та національні звіти

 Вторинні аналізи

Оприлюднення результатів



 Україна бере участь у дослідженні вперше
 Паперове дослідження
 Провідна галузь – читацька грамотність
 Тестування буде проводитися двома мовами: 

українською та російською
 Дослідження вибіркового характеру
 Під час дослідження збираються дані про особу 

учня
 Дослідження не зосереджується на предметній 

галузі

Специфіка PISA-2018 (Україна)



pisa.testportal.gov.ua

Актуальна інформація







Оцінювання математичної   
грамотності



Математична грамотність 

Здатність індивідуума формулювати, застосовувати 
й інтерпретувати математику в різноманітних 
контекстах, що
включає математичні міркування, використання 

математичних понять, процедур, фактів й 
інструментів, щоб описати, пояснити й 
передбачити явища; 

допомагає людям зрозуміти роль математики у 
світі, висловлювати добре обґрунтовані судження 
й  приймати рішення, необхідні конструктивному, 
активному й думаючому громадянину.



Модель математичної грамотності



Приклади завдань (Обертові двері)

Обертові двері складаються з трьох 

перегородок, які обертаються всередині 

кругового простору. Внутрішній діаметр 

цього простору 2 метри (200 

сантиметрів). Три перегородки дверей 

розділяють простір на три рівні сектори. 

На наведеній схемі показано 

перегородки дверей у трьох різних 

позиціях (вид зверху). Перегородки



Приклади завдань (Обертові двері)

Два двірні отвори (на схемі – дуги, позначені 

пунктиром) мають однаковий розмір. Якщо ці 

отвори надто широкі, обертові перегородки не 

зможуть перекрити простір, і повітря може вільно 

проникати між входом і виходом, спричиняючи 

небажані втрати тепла або небажане його 

надходження. 

Якою може бути максимальна довжина дуги в 

сантиметрах (см) для кожного отвору, щоб 

повітря не могло вільно поступати через вхід і 

вихід?



Приклади завдань (Швидкість крапання)

Крапельниці (або внутрішньовенні вливання) 

використовують для лікування пацієнтів медичними 

препаратами за допомогою рідини. 

Медичні сестри мають обчислювати швидкість капання 

D у краплях за хвилину в разі застосування 

крапельниць.

Вони користуються формулою D=
𝑑𝑣

60𝑛
, де

𝑑 – коефіцієнт капання, який вимірюється в 

краплях на мілілітр,

𝑣 – об’єм крапельниці в мілілітрах,

𝑛 – кількість годин, необхідних для проведення 

вливання.



Приклади завдань (Швидкість крапання)

Медична сестра хоче збільшити вдвічі час вливання. 

Опишіть, як зміниться D, якщо 𝑛 збільшиться вдвічі, а 𝑑
і 𝑣 не зміняться.



Приклади завдань (Площа континенту)

Зважаючи на масштаб цієї карти, 

визначте приблизну площу Антарктиди. 

Поясніть, у який спосіб Ви знайшли 

площу континенту, наведіть свої 

обчислення.



Приклади завдань (Площа континенту)

кілометрів



Приклади завдань (Площа континенту)



Феномен 
Естонії



Оцінювання природничо-
наукової грамотності



Природничо-наукова грамотність 

Здатність людини як свідомого громадянина 
вивчати й розв’язувати питання, пов’язані з наукою 
та ідеями про науку.

Науково грамотна особа готова аргументовано 
міркувати про науку й технології, що потребує таких 
компетентностей:

пояснювати явища науково; 

оцінювати й розробляти наукове дослідження;

інтерпретувати дані й докази з наукової позиції.



Приклади завдань (Холодильник)

Холодильник «горщик у горщику» – це

винахід, який зазвичай використовують в

африканських країнах для збереження

їжі холодною без електроенергії.

Усередині великого горщика з глини

розміщують маленький горщик із глини й

накривають його кришкою з тканини або

глини. Простір між двома горщиками

заповнюють піском. Унаслідок цього

створюють ізолювальний шар навколо

внутрішнього горщика. Пісок

підтримують у вологому стані шляхом

періодичного доливання води через

однакові інтервали часу. Коли вода

випаровується, температура у

внутрішньому горщику знижується.

Місцеві мешканці виготовляють такі

охолоджувальні пристрої з глини, яка є

доступним ресурсом у цих регіонах.



Приклади завдань (Холодильник)

Дослідіть, яка модель «горщика в

горщику» найбільше підійде для

зберігання свіжої їжі для родини.

Їжа найкраще зберігається за

температури 4°С, адже саме за

такої температури їжа

зберігається максимально

свіжою, а розмноження бактерій у

ній є мінімальним.

За допомогою розташованого

навпроти симулятора знайдіть

максимальну кількість їжі, яка

може зберігатися свіжою (за 4°С),

унаслідок зміни товщини й

вологості шару піску.

Ви можете запускати симуляцію

декілька разів, а також

повторно вводити й видаляти

будь-які дані.



Приклади завдань (Дослідження поверхні схилів)

Група учнів звернула увагу на значущу

різницю в рослинності на двох схилах

одного міжгір’я: на схилі А рослинність

значно зеленіша й рясніша, ніж на схилі В.

Різницю показано на малюнку праворуч.

Учні з’ясовують, чому рослинність на

схилах настільки відрізняється. У межах

цього дослідження вони вимірюють три

чинники навколишнього середовища

впродовж певного терміну:

• сонячне випромінювання: скільки

сонячного світла потрапляє на

поверхню схилів;

• вологість ґрунту: наскільки вологий

ґрунт у цій місцевості;

• кількість опадів: скільки опадів

випадає в цій місцевості.



Приклади завдань (Дослідження поверхні схилів)

Прочитайте інформацію про 

збирання даних праворуч і 

впишіть у відповідь на 

запитання.

Чому для дослідження

відмінності в рослинності на

схилах учні розмістили по два

однакових інструменти на

кожному з них?

На кожному схилі учні розмістили по два інструменти

трьох видів, як показано на малюнку.

Датчик сонячного випромінювання: вимірює кількість сонячного

світла в мегаджоулях на квадратний метр МДж/м2.

Датчик вологості ґрунту: вимірює кількість води як частку від 

об’єму ґрунту у відсотках.

Дощомір: вимірює кількість опадів у міліметрах (мм).



Приклади завдань (Дослідження поверхні схилів)

Прочитайте інформацію щодо аналізу

даних, наведену праворуч. Для відповіді

на питання виберіть один із двох

наданих варіантів і впишіть пояснення

Вашої позиції нижче.

Два учні не погоджуються один з одним

щодо причини різної вологості ґрунту на

двох схилах.

Учень 1 уважає, що вологість ґрунту є

різною через неоднаковість сонячного

випромінювання, що потрапляє на схили.

Учень 2 вважає, що вологість ґрунту є

різною через різну кількість опадів на цих

схилах.

З огляду на ці дані, хто з учнів має

рацію?

 Учень 1

 Учень 2

Поясніть свою відповідь.

Учні беруть середні значення вимірювань, зроблених у певний

проміжок часу кожною парою інструментів на кожному схилі, й

обчислюють похибку для цих вимірювань. Отримані результати

вони записують у таблицю й зазначають похибку після знака ±.

Сонячне 

випромінювання,

у середньому

Вологість 

ґрунту, у 

середньому 

Кількість опадів, 

у середньому

Схил А 3800±300 МДж/м2 28±2% 450±40 мм

Схил В 7200±400 МДж/м2 18±3% 440±50 мм



Оцінювання читацької 
грамотності



Читацька грамотність

Здатність людини до розуміння, використання, 
оцінювання, осмислення писемних текстів, 
вияв зацікавленості писемними текстами із 
метою досягнення певних цілей, розширення 
своїх знань і розвитку читацького потенціалу 
задля готовності до активної участі в житті 
суспільства.



Процеси читання



Під час приготування їжі вона майже забула про пантеру,

поки та тужливо не завила. Кішка теж була голодна. «Дай

мені поїсти, - сказала вона, звертаючись до тварини. - Потім

я потурбуюся про тебе». І вона розсміялася.

Поївши, вона повернулася до ліжка і взяла рушницю. Вона

могла б позбавитися від кішки, поки ще видно. Вона взяла

все, що залишилося від окосту, і кинула його крізь розбите

скло. Вона почула голодний рев, і щось схоже на подив

передалося їй від пантери. Приголомшена зробленим, вона

повернулася до ліжка. Чула, як пантера рве м'ясо.

Приклади завдань (Подарунок)



Коли жінка говорить «Потім я потурбуюся про 
тебе», вона має на увазі, що

A упевнена, що кішка не торкне її. 
B намагається злякати кішку.
С збирається застрелити кішку.
D збирається нагодувати кішку.

Приклади завдань (Подарунок)



Відповідь зараховано повністю

У відповіді оцінюється    кінцівка    в термінах     тематичної
завершеності, співвідноситься останнє речення з основними 
зв'язками, проблемами і метафорами в розповіді. Наприклад, 
відповідь може бути пов'язана із стосунками між пантерою та 
жінкою; з проблемами виживання, з темою "подарунка" або 
"вдячності". 

Приклади відповідей:

Так. Доля зіштовхнула жінку з тим, що дійсно є головним в 
житті, обгризена до білизни кістка є символом цього.

Приклади завдань (Подарунок)



Подані нижче листи надійшли з Інтернету, й обидва 
вони про графіті.

Завдання. Використайте ці листи для відповідей 
на запитання, запропонованих нижче.

Приклади завдань (Графіті)



Я киплю від злості, оскільки в четвертий раз стіну школи очищають
і перефарбовують, щоб покінчити з графіті. Творчість – це прекрасно,
але чому ж не знайти такі способи самовиразу, які не завдавали б зайвих
збитків суспільству? .…………...............………………………Хельга

У людей різні смаки. Суспільство перенасичене інформацією та
рекламою. А чи запитали ті, хто ставить рекламні щити, вашого
дозволу? Ні. Тоді чи повинні це робити люди, які малюють на стінах?
Так, скрутні часи настали для мистецтва. ………….............................
Софія

Чому Софія посилається на рекламу?

Завдання: Викладіть свою думку.

Приклади завдань (Графіті)



Приклад залучення нетестового 
формату: ЗБІР НЕКТАРУ

Бджоли-фуражери знаходять джерело нектару і потім
повертаються до вулика, щоб
розповісти іншим бджолам, де
воно знаходиться.

На малюнку зображено бджолу,
яка виконує танок всередині
вулика на горизонтальній
поверхні медових стільників.
Якщо середня частина цифри 8 указує чітко вгору, це означає, що
бджоли знайдуть собі їжу, якщо полетять прямо до сонця. Якщо ж
середня частина цифри 8 указує вправо, їжа знаходиться праворуч
від сонця.

Приклади завдань (Бджоли)



Завдання: Яка мета танцю бджіл?

A Відсвяткувати успішне виробництво меду.
B Вказати тип рослини, яку знайшли фуражери.
C Відсвяткувати народження нової бджолиної матки. 
D Вказати, де фуражери знайшли їжу. 

Приклади завдань (Бджоли)



За бібліотечною системою Морленда нові члени бібліотеки 
отримують закладку з розкладом її роботи. 

Завдання 1:  Яка з бібліотек ще відкрита о 6-ій годині вечора по 
п’ятницях?

Приклади завдань (Бібліотечна система Морледна)



Пропонується прочитати три джерела:

• пост з блогу

• коментарі після нього 

• статтю, на яку вказує один з коментаторів (Скотт Гаффінгтон «Чи 

закінчився золотий вік дослідження космосу?»)  

Сценарій: Обговорюється дослідження космосу сьогодні та в 

майбутньому. 

Учні мають виконати 3 завдання, які оцінюють різні читацькі 

процеси.

Приклади завдань (Дослідження космосу)



Згідно зі статтею Скотта Гаффінгтона «Чи закінчився золотий вік
дослідження космосу?» як вплинули приватні компанії на
освоєння космосу?

А Приватні компанії показали, що вони можуть краще вести
проекти дослідження космосу.

Б Люди ставлять під сумнів необхідність існування державних
космічних програм.

В Державні установи втрачають фінансування у конкуренції з
приватними компаніями, які надають ті ж послуги.

Г Державні установи та приватні компанії ефективно
співпрацюють.

Приклади завдань (Дослідження космосу)



На основі того,

що ви дізналися,

позначте в таблиці

всіх осіб, які б

погодилися із

наведеними

твердженням.

Твердження Гаффінгтон Йоші Кубота Мессьєр

Запал до досліджень 

космосу зменшився

Поступ у дослідженні 

космосу протягом 

останніх років 

сповільнився

Як людські, так і 

машинні польоти 

мають величезне 

значення для програм 

дослідження космосу.

Приклади завдань (Дослідження космосу)



Подумай, про як міркував Скотт Гаффінгтон, коли писав свою статтю, і як 
міркували люди, які писали коментарі у відповідь. 

На основі цієї інформації напиши коментар, який пояснює дві 
першочергові переваги дослідження космосу. 

Підкріпи свою відповідь інформацією із цих статей.

Приклади завдань (Дослідження космосу)



PISA: 
деякі результати попередніх 

циклів



узагальнене досьє про сформованість найважливіших 
компетентностей учнів;

характеристики шкіл та учнів (освітньої системи);

показники країни порівняно з іншими країнами-
учасницями;

інформація для прийняття країною рішень у галузі 
освітньої політики та освітніх досліджень;

показники динаміки змін у її результатах з PISA.

Здобутки країн-учасниць



РЕЗУЛЬТАТИ PISA-2015
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


