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Міжнародні дослідження в освіті

IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement – Міжнародна асоціація з оцінки навчальних

досягнень)

TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS

OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development – Організація економічного співробітництва і 

розвитку)

PISA, TALIS, PIAAC, AHELO та ін.



Що таке PISA?

PISA - Programme for International Student Assessment –
Програма міжнародного оцінювання учнів.

Мета:
• Оцінити рівень досягнень (успішності) учнів 
з 3-х предметних галузей:
Читання
Математика
Природничо-наукові дисципліни

• Порівняти освітні системи різних країн
• Визначити чинники, які впливають на успішність учнів



Як часто проводять PISA?

• Вперше PISA було проведено у 2000 р.

• Циклічність – кожні три роки.

• Кожного циклу – одна провідна галузь.

2000, 2009, 2018 – читання
2003, 2012 – математика
2006, 2015 – природничо-наукові дисципліни

З 2015 у більшості країн PISA проводиться за допомогою комп'ютера.



Хто бере участь у PISA?

15-річні підлітки, які навчаються не нижче, ніж 
у 7-му класі. 

Чому?

• Більшість закінчує базову школу.

• Приймають рішення щодо подальшого професійного життя.

• Багато хто виходить на ринок праці.



Хто бере участь у PISA?

PISA-2018: 
понад 600 000 учасників із 79 країн світу

2000-2018: 
Понад 90 країн та економік світу 

Більше 3 000 000 учнів



Інформація щодо участі країн  у PISA

https://www.oecd.org/pisa/

https://www.oecd.org/pisa/


Участь України в PISA-2018

2018 р. Україна вперше взяла участь у PISA. 

• Термін проведення: 15 квітня до 30 травня  2018 р. 

• Учасники:

учні ЗЗСО

учні / студенти ЗПТО

студенти ЗВО I-II рівнів акредитації  

• Формат: паперовий.



Учні, які не потрапили у 
вибірку

Розподіл учнів за класами 
навчання

Вибірка учнів

Коефіцієнт покриття 
– 87%



Що вивчає PISA?

• Сформованість 
предметної грамотності:

Читання

Математика

Природничо-наукові 
дисципліни

Здатність використовувати знання, уміння, навички у 
реальних життєвих ситуаціях

Не прив'язане до стандартів та освітніх програм країн

Чинники, що 
впливають на 
успішність учнів



Джерела даних PISA



Приклади тестів в PISA

https://www.oecd.org/pisa/test/

https://www.oecd.org/pisa/test/


Приклади тестів в PISA українською 
мовою

http://test-pisa.testportal.gov.ua/register

http://test-pisa.testportal.gov.ua/register


Анкети в PISA
https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/


Дані PISA
https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/


Дані держави

http://data.uis.unesco.org/

http://data.uis.unesco.org/


Національний / міжнародний звіти

http://pisa.testportal.gov.ua/pisa-2018-zvity/

http://pisa.testportal.gov.ua/pisa-2018-zvity/


Структура національного звіту

РОЗДІЛ 1. Загальний огляд України в PISA

РОЗДІЛ 2. Основні результати

РОЗДІЛ 3. Читання як провідна галузь

РОЗДІЛ 4. Психологічний добробут українських підлітків та їхні
очікування

РОЗДІЛ 5. Освітні ресурси в Україні

РОЗДІЛ 6. Освітнє середовище, булінг, прогулювання, підтримка учнів з 
боку вчителів і батьків

РОЗДІЛ 7. Проблеми в освіті й варіанти їх рішень



Бали PISA

• 500 – середній бал PISA

• 100 – стандартне відхилення (варіативність)

• 30 балів – еквівалент 1 року навчання

Бал PISA



Про що говорять бали PISA: 
приклад із читання



Про що говорять бали PISA: 
приклад із читання



Про що говорять бали PISA

https://www.oecd.org/pisa/PISA%20
2018%20Insights%20and%20Interpr
etations%20FINAL%20PDF.pdf

https://www.oecd.org/pisa/PISA 2018 Insights and Interpretations FINAL PDF.pdf


Рейтинги PISA
Шкали

Середня 

оцінка

95% 

довірчий 

інтервал

Діапазон рейтингів

Країни ОЕСР Всі країни / економіки

Країни / економіки, які 

проводили оцінювання 

в комп'ютерній формі

Вищий 

рейтинг

Нижчий 

рейтинг

Вищий 

рейтинг

Нижчий 

рейтинг

Вищий 

рейтинг

Нижчий 

рейтинг

Україна

(читання)
466 459 - 473 37 42

Україна 

(математика)
453 446 - 460 41 46

Україна 

(природничо-

наукові дисц.)

469 463 - 475 35 42

40

43

38



Порівняння результатів з окремими 
країнами



Читання

Порівняння результатів країн і економік

Україна – рівень 2



Математика

Порівняння результатів країн і економік

Україна – рівень 2



Порівняння результатів країн і економік

Природничо-наукові 
дисципліни

Україна – рівень 2



Якими компетенціями володіють учні 
України на базовому рівні

• Базовий рівень читацької грамотності визначено як рівень, на якому учні не 
тільки можуть читати прості й відомі їм тексти та розуміти їх прямолінійно, але 
й демонструють, навіть за відсутності чітких указівок, певну здатність 
пов’язувати кілька фрагментів інформації, робити висновки, які виходять за 
межі явно наведеної в тексті інформації, та пов’язувати інформацію з тексту з 
власним досвідом і знаннями.

• Базовий рівень математичної грамотності визначено як рівень, на якому учні 
можуть не тільки виконувати базові процедури, такі як арифметичні дії, у 
ситуаціях, коли їм надано чіткі вказівки, але й інтерпретувати та розпізнавати 
те, як (проста) ситуація (наприклад, порівнювання довжин альтернативних 
шляхів або конвертування ціни в іншу валюту) може бути представлена 
математично. 

• Базовий рівень природничо-математичної грамотності відповідає рівню, на 
якому учні можуть застосовувати своє знання наукового змісту й процедур, 
щоб інтерпретувати дані, ідентифікувати питання, що були поставлені перед 
простим експериментом, або визначати правильність висновків на основі 
отриманих даних. 



Окремі поняття PISA: 
соціально-економічний статус



Рівність і справедливість в освіті

https://smartreading.org/about-smart/equity/

https://smartreading.org/about-smart/equity/


Окремі поняття PISA: стійкі учні



Окремі поняття PISA: психологічний 
добробут



Окремі поняття PISA: структуроване / 
пряме викладання



Окремі поняття PISA: ресурси в освіті



Читання Математика

Природничо-

наукові 

дисципліни

Естонія 523 523 530

Польща 512 516 511

За країнами 

OECР
487 489 489

Угорщина 476 481 480,9

Білорусь 474 472 471

Україна 466 453 469

Словацька 

Республіка
458 486 464

Молдова 424 421 429

Грузія 380 398 3837

Загальні результати у балах PISA



Успішність учнів України за рівнями 
сформованості PISA



Швидкість впливу ESCS

Україна - 45

Україна - 475



Учні із високим 

індексом ESCS 

досягають Рівня 2 в 

2-3 рази частіше, ніж 

учні з низьким

індексом ESCS

Шанси студентів досягти Рівень 2 із різним 
рівнем соціально-економічного статусу



12% 
стійких учнів

Стійкі учні в Україні



Місце розташування закладу освіти

Середнє

Відсутня істотна різниця між 
середніми !!!



Місце розташування закладу освіти і ESCS

Успішність з 
читання у 
балах PISA Тип 

місцевості

Соціально-
економічний 
статус



Тип закладу освіти

Середнє



Успішність з 
читання у 
балах PISA Тип закладу 

освіти

Соціально-
економічний 
статус

Тип закладу освіти і ESCS



Різниця в успішності дівчат і хлопців 



Успішність із читання та рівень 
задоволеності читанням

Середнє

Довірчий 
інтервал

Істотна різниця між середніми !!!

Відсутня істотна різниця між 
середніми !!!



Результати успішності із читання 
хлопців та дівчат 



Читання матеріалів онлайн і результати 
успішності хлопців та дівчат



Психологічний добробут і освітнє 
середовище учнів

Ці чинники PISA досліджувалися через анкетування 
учнів і керівників закладів освіти.

Більшість результатів базується лише 
на відповідях респондентів, тобто на 
суб’єктивних враженнях, відчуттях і знаннях. 

Відповідно, усі висновки потребують додаткових
спеціальних досліджень.



Україна:  більше 80 % учнів задоволені своїм життям.

Чи задоволені життям 15-річні українські 
учні?



Задоволеність життям і успішність учнів



Відчуття приналежності до закладу освіти і 
успішність учнів



Цькування у закладах освіти

26 %



Час викладання (загальний час на навчання 
учнів до 15 років)



Час викладання і успішність учнів

Середні бали PISA з читання 

істотно вище, якщо кількість 

годин на тиждень більше 4

Середні бали PISA з математики 

істотно вище, якщо кількість 

годин на тиждень більше 9



Час викладання, успішність учнів, ESCS і тип 
закладів освіти

Кожна додаткова 

година занять збільшує 

в середньому бали 

учнів / студентів на 

9 одиниць

за всіма предметними 

галузями після 

врахування ESCS.



Українські учні

у 1,5 рази частіше 

пропускають заняття 
без поважних причин, 
ніж учні у країнах 
ОЕСР.

Марнування навчального часу



Структурованість занять, тип закладу освіти і 
тип місцевості



Успішність із читання і структурованість 
викладання



Фінансові витрати на освіту і успішність учнів

Сукупні видатки 

на навчання 

одного учня 

з 6 до 15 років 

27000 доларів 

США (у PPP).



Брак навчальних ресурсів

Україна має 
більший брак 
ресурсів у 
порівнянні із 
іншими країнами



Брак ресурсів і місце розташування закладу 
освіти

Заклади освіти із 
сільської 
місцевості мають 
більший брак 
ресурсів



Заробітна плата вчителів і успішність учнів



Співвідношення кількості учнів і вчителів у 
закладах освіти

Середня кількість 
учнів на одного 
вчителя в Україні 
– 12 осіб



Рекомендації щодо освітньої політики 
України за результатами PISA

• Якоїсь єдиної універсальної політики для покращення навчальної 
успішності учнів не існує. Спостерігаються певні позитивні залежності між 
результатами навчання та деякими чинниками, про які можуть говорити 
дослідники.

Найвищі результати PISA мають країни, які :

• які встановлюють чіткі масштабні політичні цілі;

• відстежують результативність навчання учнів;

• пропонують однакові програми навчання на рівні базової освіти, не 
диференціюючи здобувачів освіти за напрямами підготовки й не 
сегрегуючи їх за певними ознаками;

• інвестують у підготовку й професійний розвиток учителів;

• допомагають закладам освіти із невисоким і середнім рівнями навчальних 
досягнень учнів.



Рекомендації щодо освітньої політики 
України за результатами PISA

• Досвід успішних реформ однієї країни 
найчастіше не можна використати в іншій
країні як готовий рецепт, попередньо не 
врахувавши економічних, соціальних і
культурних особливостей цих країн. 

• У різних країнах успішність учнів / студентів
може залежати від зовсім різних чинників.



Дослідження результатів PISA різних країн: 
PISA Data Explorer

https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/

https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/


Дослідження результатів PISA різних країн: 
PISA Data Explorer

Основні функції:
• Забезпечує прозору навігацію за даними PISA
• Дозволяє розраховувати основні статистичні характеристики за 

результатами PISA
• Усі обчислення здійснюються з урахуванням структури вибірки та значень 

Plausible Values
• Дозволяє отримувати звіти за різними рівнями агрегації (міжнародний, 

країни, окремих регіонів)
• Зведені таблиці можна статистичних даних побудувати за підгрупами, 

країнами та циклами
• Можливо аналізувати статистичну істотність різниці за країнами чи групами
• Дозволяє побудувати різні графіки
• Звіти можна експортувати у формат Excel, Word або HTML



Дослідження результатів PISA різних країн: 
PISA Data Explorer

4 етапи:
1. Виберіть критерії (Select criteria): Визначте напрями аналізу 

(оцінювання успішності учнів у балах PISA чи показника або індексу) та 
масштаб (наприклад, аналіз для країн ОЕСР, чи окремої країни чи 
декілька країн).

2. Виберіть змінні (Select Variables): визначте змінну(-и), за якими 
потрібно провести аналіз (наприклад, стать або статус імміграції).

3. Редагувати звіти (Edit Reports): Налаштувати вихідний звіт (наприклад, 
визначити точність, статистику, формат таблиці).

4. Побудувати звіти (Build Reports): Створення звітів та проведення 
додаткових аналізів (наприклад, побудова графіків, проведення тестів 
значущості).



PISA Data Explorer



PISA Data Explorer



PISA Data Explorer



PISA Data Explorer



Дослідження результатів PISA різних країн: 
PISA Education GPS

https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=&filter=all

https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=&filter=all


Дослідження результатів PISA різних країн: 
PISA Education GPS

Основні функції:
• Дозволяє аналізувати звіти OECР за різними країнами у різник напрямках 

оцінювання (наприклад, оцінювати успішність учнів з основних напрямів 
предметної грамотності, аналізувати гендерні відмінності, ресурсне 
забезпечення шкіл і т.п.) і будувати власні звіти за напрямами освіти та 
країнами.

• Досліджувати результати оцінювання за міжнародними програмами за 
окремими завданнями чи за країнами. Порівнювати країни за окремими 
індикаторами успішності.

• Досліджувати результати та освітні стратегічні рішення за різними 
напрямками і різними країнами, що отримано за результатами 
дослідження ОЕСР.



Дослідження результатів PISA різних країн: 
PISA Education GPS



Результати досліджень: OECD Library

https://www.oecd-ilibrary.org/education

https://www.oecd-ilibrary.org/education


Результати досліджень: аналіз за країнами

https://gpseducation.oecd.org/Home

https://gpseducation.oecd.org/Home


Результати досліджень: аналіз за країнами



Результати досліджень: аналіз за країнами

https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile

https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile


Результати досліджень: аналіз за 
напрямами

https://gpseducation.oecd.org/Home

https://gpseducation.oecd.org/Home


Дякую за увагу!


