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IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement – Міжнародна асоціація з 
оцінки навчальних досягнень) за останні 50 років 
провела більше 23 порівняльних широкомасштабних 
дослідження учнівських досягнень, серед яких 
найвідоміші TIMSS, PIRLS, ICCS, TEDS-M, ICILS, SITES.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development – Організація економічного 
співробітництва і розвитку) в консорціумі з 
провідними міжнародними науковими організаціями 
опікується проведенням досліджень PISA, TALIS, 
PIAAC, AHELO та ін.



Служба тестування в галузі освіти (ETS - Educational Testing 
Service, США), 

Канадський центр статистики (Statistics Canada), 

Секретаріат Міжнародної асоціації з оцінки освітніх досягнень 
(IEA, Нідерланди), 

Центр обробки даних Міжнародної асоціації з оцінки освітніх 
досягнень (DPC IEA - Data Processing Center IEA, Німеччина), 

Міжнародний координаційний центр в  Бостонському коледжі 
(ISC - International Study Center, Boston College, США),

Австралійська рада з освітніх досліджень (ACER - Australian 
Council for Educational Research),

Статистична компанія Westat, США, та ін.



Досліджується якість математичної та природничої 
освіти учнів 4-х та 8-х класів

Циклічність: один раз на 4 роки
Вже проведено: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 
2015 рр (брали участь від 25 до 57 країн).

Тричі (1995, 2008, 2015 рр.) проводилось 
«розширене»  дослідження (Advanced TIMSS) 
досягнень унів останнього класу навчання в школі 
(11-й або 12-й класи)

Україна брала участь у дослідженнях 2007 (4 та 8 класи) 
та 2011 (тільки 8 клас) року



Інструментарій:

- тести досягнень 
(математика – розділи алгебра, числа, геометрія, дані; 
природничі науки – розділи фізика, хімія, біологія, географія; 
когнітивні рівні – знання, розуміння, застосування); 

- анкети
(для учнів, учителів, адміністрації школи, експертів у галузі 
освіти);

- методичне забезпечення 
(керівництво для координаторів по організації та проведенню 
дослідження, керівництво по формуванню вибірки, 
керівництво по перевірці завдань з відкритими відповідями, 
керівництво по введенню даних та ін.);

- програмне забезпечення.



На виконання всього тесту відводилось 90 хвилин 
(2 тести по 45 хв. з перервою) 



Результати 4 та 8 класів окремо у 1000-
бальній шкалі з середнім 500 та 
стандартним відхиленням 100.  
Побудована в 1995 році. 

4 міжнародні рівні підготовки учнів
625 – просунутий
550 – високий
475 – середній
400 - низький











Досліджується якість читання та розуміння тексту учнями 4-х класів 

(10,5- 10,9 років). 

Періодичність: один раз на 5 років. 

На даний момент проведено: 2001 (35 країн), 2006 (40 країн), 2011 (49 

країн), 2016 (50 країн), додатково ePIRLS 2016 (International Results in 

Online Informational Reading)

Два види читання:

- з метою набуття читацького літературного досвіду;

- з метою засвоєння та використання інформації. 

При читанні художніх та інформаційних текстів оцінюються вміння:

- знаходити інформацію, задану в явному вигляді;

- формулювати висновки;

- інтерпретувати та узагальнювати інформацію;

- аналізувати та оцінювати зміст, мовні особливості та структуру 

тексту.



- Анкета учня 

10 варіантів, кожен із двох частин, у 

кожній частині  текст та 11-14 

завдань до тексту (з вибором 

правильної відповіді -1 бал, на 

послідовність – 1 бал, на 

конструювання відповіді – від1 до 3 

балів). На виконання по 40 хв. на 

кожну частину.

Усього 10 текстів (5 художніх та 5 

інформаційних) та 126 завдань до 

них (2006 рік).

- Анкета вчителя

- Анкета для батьків (опікунів)

- Анкета для адміністрації школи





Дослідження стану громадянської освіти серед учнів 8-9 класів (13,5 років)

Проведено в 1971 році (9 країн), 1999 (28 країн), 2009 (38 країн), 2016 (24 
країни)

Інструментарій:
- Когнітивний тест, 45 хвилин
- Анкета учня, 40 хвилин
- Анкета вчителя, 30 хвилин
- Анкета керівника,30 хвилин

2009 рік – 79 питань, 4 змістові домени (громадянське суспільство, громадянські 
принципи, громадянська активність, громадянська ідентичність), 2 - когнітивні 
(знання, розуміння та застосування), 2 – поведінкові (переконання та участь). 
Шкала з середнім 500, відхилення 100. Модель Раша. 

«Наши девятиклассники показали, что пока не могут в достаточной 
степени аргументировать свою позицию по той или иной 
общественной ситуации, не умеют подкрепить свою позицию 
фактами. Они не понимают, что такое гражданские действия, путают 
их с протестной деятельностью, не понимают, что такое выборы и 
как они влияют на общественную жизнь» - П. Положевец (2009). 

У 2016 Росія піднялась з 19 на 7 місце.



http://iccs.iea.nl/home.html

http://www.iea.nl/iccs



Дослідження комп’ютерної та інформаційної грамотності серед 
учнів 8 класів
Планується кожні 5 років
Проведено один раз у 2013 році (21 країна), 2018 - наступне 

Інструментарій:
- Закрита система для тестування учнів (без доступу до зовнішнього 
середовища).  Кожен учень виконує 2 тестових модулі, які мають певний 
тематичний напрям з 7-8 питаннями двох типів: перший – з вибором 
відповіді, другий – демонстрація навичок використання програмних 
продуктів через створення слайдів, буклетів, презентацій тощо. Кожен 
модуль  розраховано на 30 хвилин. Усього 5 модулів у 2013 р.
- Анкета учня,  вчителя, адміністрації 
Необхідне обладнання для 20 учнів. Обробка результатів – півтора роки. 
Шкала 1000 балів: найвищий - 661 бал, високий - 557 балів, середній –
492 бали, низький - 407 балів





TEDS-M (Teacher Education and Development Study in Mathematics) 

Дослідження якості підготовки вчителів математики для початкової та 

середньої школи серед студентів останнього року навчання

Проведено у 2008 році (16 країн, 14000 майбутніх вчителів початкової 

школи та 8000 – середньої). Стандартизоване паперове тестування. Типи 

завдань – як у TIMSS. Дані доступні за окремим запитом в IEA.  

SITES (Second Information Technology in Education Study)

Дослідження ролі ІКТ при викладанні та навчанні математиці та 

природничим наукам серед учителів 8-х класів. 

Проведено 1998 рік (15 країн), 2006 (18 країн).

Використовувались анкети для вчителів, директорів шкіл, 

координаторів з ІКТ. Збір on-line. При шкалюванні – CFA.



Дослідження здатності у 15-літніх учнів (не нижче 7 класу) до:
– читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів;
– використання знань і умінь з математики у життєвих ситуаціях;
– використання знань і умінь з природничих наук (наукова грамотність).

Проводиться кожні 3 роки, координується ОECD, щороку один з 
доменів визначальний:
2000 р. (32 країни) Reading Literacy
2003 р. (43 країни) Mathematical Literacy, додалося Problem Solving
2006 р. (57 країн) Scientific Literacy
2009 р. (74 країни) Reading Literacy
2012 р. (65 країн) Mathematical Literacy, додались інтерактивні 
задачі, фінансова грамотність
2015 р. (72 країни) Scientific Literacy, вводиться паралельно 
комп’ютерне тестування
2018 р. (план. більше 80 країн+Україна) Reading Literacy, 
додається Глобальна компетентність  (тільки для комп.форми)



Читання - пошук нової інформації, інтерпретації тексту, оцінювання 
змісту тексту, здійснення умовиводів. 
Математика - простір та форма, зміни і взаємозалежності, кількість та 
невизначеність. 
Природничі науки - фізичні системи, живі системи, система біосфери 
та космічна система.

Оцінюється кожен домен окремо за 1000 
бальною шкалою, використовується 
модифікована модель Раша

Для паперового тестування 
використовують 30 форм, у кожній 2 
блоки:  
1-й – завдання провідного модуля на 1 
годину, 2-й – один з інших модулів або їх 
комбінація на 1 годину
З цих форм - 12 зошитів (варіантів)
Додатково анкети учня, вчителя, батьків…



1. Читацька компетентність – Графіті

2. Математична компетентність – Кроки

3. Наукова компетентність – Вітряні електростанції



2015



Дизайн PISA
2018



http://www.oecd.org/pisa/data/

http://pisa.testportal.gov.ua/



Досліджуються компетенції дорослого населення у віці від 16 до 65 років в 

трьох галузях:

- грамотність (навички читання і розуміння прочитаного) (Literacy),

- вміння рахувати (грамотність в діяльності з числовою інформацію) 

(Numeracy).

- вміння з рішення задач в технологічно насиченому середовищі (Рroblem

solving in technology-rich environments)

Корисна для подолання розриву між компетенціями, отриманими в 

системі освіти, і вимогами роботодавців, обґрунтування потреб у навчанні 

дорослого населення з урахуванням тенденцій зайнятості в конкретних 

секторах економіки і за окремими професіями. Програма спирається на 

концепцію грамотності, яка застосовується в дослідженні PISA.

Є продовженням програм International Adult Literacy Survey   

(IALS), яка проводились у 1994, 1996, 1998 рр. та International 

Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), яка проводились у 

2003 р. та між 2006 та 2008 роками



http://www.oecd.org/skills/piaac/

Раунд 1: 2008-2013 рр. – 24 країни,
Раунд 2: 2012- 2016 рр. – додалося ще 9 країн, 
Раунд 3: 2016- 2019 – додалося ще 6 країн.

Індивідуальне опитування (комп’ютерне або паперове 
заповнення 2-х анкет у присутності інтерв’юера), 
розраховане на 1,5 – 2 години: 1 год. на тестові 
завдання; 30-45 хв. на заповнення опитувальника. 



Досліджуються у студентів випускних курсів бакалаврату (3-4 рік)
- Загальні навички (критичне мислення, аналітичні міркування, 
вирішення проблем, письмова комунікація);
- Професійно-орієнтовані навички (обрано напрями Економіка та 
Інженерія)

2010 р. – підготовка 
інструментарію,

Січень 2011 – грудень 2012  
– адміністрування тестів 
(17 країн)

2013 р. - результати



• Автономний додаток, що створює SPSS та SAS синтаксиси 
для 1) злиття файлів та 2) проведення аналізу з даними 
широкомасштабних досліджень 

• Працює з CivED, TIMSS, PIRLS, ICCS, TEDS-M, ICILS, SITES та 
з OECD  дослідженнями PISA, TALIS, PIAAC

• Використовує SPSS та SAS як обчислювальну платформу
• Дозволяє проводити обчислення з урахуванням складних 

дизайнів досліджень, технології «plausible  values», 
включаючи обчислення похибок

• Створює екранні звіти та вихідні файли в SPSS та SAS, 
додатково Excel файли

• Незалежно від дизайну дослідження кроки та 
послідовність роботи залишаються незмінними





• PC with 1 GHz or higher processor speed
• 512 megabytes (MB) of RAM or higher
• About 50 megabytes (MB) of available hard disk space 

during setup
• Super VGA (1024x768) or higher-resolution video 

adapter and monitor
• Keyboard and mouse or compatible pointing device
• Microsoft Windows XP, Vista, or 7
• Microsoft Excel 2003 or later version
• SPSS for Windows Version 15 or later
• .Net Framework 4.0: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718



• Run the IDB Analyzer installation. Current version is 4.0.19

• Accept the licensing agreement!

• Choose the default directory for the installation

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\IEA\IDBA  
nalyzerV3

• Once the installation process is completed, you are  ready 
to use the IDB Analyzer

• If you do not have the Microsoft .NET Framework 4  on 
your computer, things will take “a bit” longer



From the Start Menu select
IEA->IDBAnalyzer





C:\SPSS-filesTIMSS

C:\SPSS_National



• Select source files

• Select variables

• Define the output (merged) file

• Create and save SPSS syntax for 
merging the data

• Execute the SPSS syntax to produce 
the merged dataset



Select source  
data directory



Study  

Year  

Grade

Participants

Data Directory

Next>



Variables

File Types

Output Files

Start SPSS

Scores are selected  
automatically

School Background

Student Background

Select all variables

C:\Output\UkrMarTun.*

Country Data



Run the created syntax in SPSS

Ctrl-A +  

Ctrl-R  

or

Ctrl-A +




Merged data file in SPSS: UkrMarTun.sav





Statistic Types

Percentages and Means w/o achievement scores

w achievement scores

Percentages only

Benchmarks w achievement scores

Regression w/o achievement scores

w achievement scores

Correlations w/o achievement scores

w achievement scores

Percentiles w/o achievement scores

w achievement scores



Як середні досягнення учнів з математики 
залежать від їх статі? 

• Analysis Type: TIMSS (Using Student Weights)

• Statistic Type: Percentages and Means

• Plausible Value Option: Use PVs

• Number of Decimals: 2

• Grouping Variables: IDCNTRY, ITSEX

• Plausible values: BSMMAT01-05

• Weight Variable: TOTWGT

• Output Files: C:\Output\gender.*



Analysis File

Analysis Type
Percentages and Means

C:\Output\UkrMarTun.sav

C:\Output\gender.*

TIMSS (Using Student Weights) Use PVs

ITSEX

BSMMAT01-05

Start SPSS



Результат 1



Як середні досягнення учнів з математики залежать 
від того, чи люблять вони вивчати математику?

Step 1:

• Analysis Type: TIMSS (Using Student Weights)

• Statistic Type: Percentages and Means

• Plausible Value Option: None Used

• Number of Decimals: 2

• Analysis Variables: BSBGSLM (Rasch, mean 10, SD 2)

• Weight Variable: TOTWGT

• Output Files: C:\Output\an2step1.*





Step 2:

• Analysis Type: TIMSS (Using Student Weights)

• Statistic Type: Percentages and Means

• Plausible Value Option: Use PVs

• Number of Decimals: 2

• Grouping Variables: BSBGSLM

• Plausible values: BSMMAT01-05

• Weight Variable: TOTWGT

• Output Files: C:\Output\an2step2.*

BSBGSLM – Students Like Learning Mathematics contextual scale





Результат 2



C:\Output\ FiveCountry.sav



• Analysis Type: TALIS 2013 Single Level/Population 
(Using Teacher Weights)

• Statistic Type: Correlations

• Missing Data Option: Listwise

• Number of Decimals: 2

• Grouping Variables: IDCNTRY

• Analysis Variables: SECLSS, SEINSS

• Weight Variable: TCHWGT

• Output Files: C:\Output\FiveCoun3.*







Дякую за увагу!


