
1 
 

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ PISA-2018 

 
Тетяна Хорошковська, 

Інститут педагогіки НАПН України, 

м. Київ, Україна 
 

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України [3] у 2018 році 
Україна вперше візьме участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA 

(англ. Programme for International Student Assessment), впровадженому 
Організацією з економічного співробітництва та розвитку (англ. Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD). 

Мета цього дослідження – визначити, чи володіють учні 15-річного віку 

знаннями, уміннями та компетентностями для повноцінного функціонування в 
суспільстві. Кожен цикл дослідження PISA проводиться за трьома напрямами: у 

галузі читання (Reading Literacy – «грамотність читання»), математики 
(Mathematical Literacy – «математична грамотність») та природничих наук 

(Scientific Literacy – «природничо-наукова грамотність») [6]. У 2018 році 
провідною галуззю дослідження буде «грамотність читання». 

У дослідженні 2018 року візьме участь близько 80 країн. 

Для країн-учасниць можливі дві форми участі – комп’ютерна та паперова. 
Україна братиме участь у паперовій версії, тому всі варіанти тестових буклетів та 

опитувальників будуть заповнюватися учнями вручну [2]. 
Відповідальність за організацію та проведення дослідження PISA в Україні 

покладено на Український центр оцінювання якості освіти.  
Дослідження PISA здійснюється в декілька етапів – підготовчий, пілотний, 

основний та підсумковий. На підготовчому етапі, який розпочався у 2016 році, 
здійснено переклад українською мовою та адаптування тестових матеріалів, а 

також анкет для опитування учнів та адміністрацій навчальних закладів. Під час 
пілотного етапу дослідження PISA в Україні, що відбувся у травні 2017 року, 

апробовано завдання та інструментарій дослідження. У ньому взяли участь 
близько 2000 учнів і студентів з понад 40 навчальних закладів, які народилися в 
2001 р. Під час основного етапу дослідження, що відбудеться у квітні-травні 2018 

року, проводитиметься тестування 5000 школярів, які народилися у 2002 році. На 
підсумковому етапі готуватимуться міжнародний і національний звіти [1; 4; 5].  

Як повідомляється на офіційному сайті Українського центру оцінювання 
якості освіти, результати окремих учасників як пілотного, так і основного етапів 

дослідження є конфіденційними і публікуватися не будуть. Перші результати, а 
також міжнародний і національний звіти PISA-2018 будуть оприлюднені в грудні 

2019 року після проведення основного етапу дослідження [4]. 
Участь України в міжнародному моніторинговому дослідженні PISA дасть 

змогу: 
– одержати узагальнену інформацію про сформованість читацької, 

математичної та науково-природничої грамотності 15-річних підлітків, готовність 
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їх до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних 
стандартів; 

– порівняти рівень знань і вмінь українських школярів з рівнем знань і 
вмінь учнів інших країн-учасниць; 

– вивчити фактори, які впливають на ефективність освіти в державі; 

– визначити переваги й недоліки національної системи освіти в порівнянні 
з іншими країнами.  

Отже, участь України в міжнародному дослідженні PISA – важливий крок у 
процесі входження до європейського освітнього простору. 
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