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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

Хто бере участь у PISA?
15-річні підлітки, які навчаються не нижче,
ніж у 7-му класі.

2018 р. Україна вперше взяла
участь у PISA

Джерела даних PISA

ГЛОБАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ. ЩО НЕОБХІДНО
УЧНЯМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ?
2018 року PISA оцінила глобальні компетентності ,
які є необхідними для життя у взаємозалежному та
різноманітному світі.

Глобальна компетентність визначається в PISA-2018
як багатовимірна компетентність, що охоплює
здатність:
1) аналізувати виклики місцевого, глобального та
культурного рівнів;
2) розуміти та цінувати позиції та світогляд інших
людей;
3) долучатися до відкритої, доцільної та ефективної
взаємодії між культурами;
4) вживати заходів для колективного добробуту та
сталого розвитку
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Чи мають українські учні уявлення про глобальні проблеми
світу?
• В Україні трохи більше 20 % 15-річних підлітків
вважають себе добре обізнаними з усіма
глобальними проблемами і відчувають здатність
добре пояснити усе, що стосується кожної
проблеми
• В Україні від 50 до 75 % учнів впевнені, що могли б
легко або з невеликими зусиллями вирішити усі
завдання, пов’язані з глобальними проблемами.
• В Україні учні менше, ніж у середньому по країнах
ОЕСР, обізнані з глобальними проблемами та
менш впевнені у своїй здатності вирішувати
завдання, з ними пов’язані.

Чи розуміють українські учні життя та світогляд людей інших
культур?
• В Україні трохи більше 60 % 15-річних підлітків
намагаються розуміти позиції інших людей.
• Майже половина учнів зацікавлені у пізнанні інших
культур, але менше 38 % учнів мають бажання вивчати
різні релігії світу.
• В Україні більше 70 % учнів з повагою ставляться до
представників інших культур, але це трохи менше, ніж
у середньому по ОЕСР.
• Від 60 до 70 % 15-річних підлітків в Україні здатні
адаптуватися та знайти вихід в незвичних ситуаціях та
обставинах, але майже половина учнів не впевнені у
своїй здатності легко пристосуватися до нової
культури.
• В Україні біля 80 % учнів демонструють позитивне
ставлення до іммігрантів, але менше 70 %
погоджуються, що іммігранти, які проживають в країні
декілька років, повинні мати можливість голосувати
на виборах.

Чи готові українські підлітки до міжнаціонального спілкування
та життя в багатокультурному світі?
• Спілкуючись своєю рідною мовою з людьми, рідною
мовою яких є інша, 88 % українських 15-річних
підлітків погоджуються або цілком погоджуються з
тим, що вони уважно слухають, що ті кажуть;
• 84 % учнів у разі виникнення проблем у такому
спілкуванні шукають способи їх подолання;
• менша частка учнів уважно стежать за реакціями
співрозмовників (75 %), а ретельно все пояснюють
лише 71 % учнів.
• Українські учні демонструють значно нижчий (-0.18),
ніж у середньому по країнах ОЕСР, рівень
усвідомлення міжкультурного спілкування.

Чи готові українські учні змінювати світ?
• В Україні майже 80 % 15-річних підлітків усвідомлюють
себе громадянами світу;
• 70 % учнів вважають важливим для себе питанням
турботу про навколишнє середовище у світі.
• Меншою є частка учнів, які погоджуються з
твердженнями, що вони можуть щось зробити для
вирішення проблем у світі (51 %) та що їх поведінка може
якимось чином уплинути на людей в інших країнах (46%).
• Українські учні демонструють трохи нижчий, ніж у
середньому по країнах ОЕСР, рівень глобального
мислення та готовності до дій для вирішення глобальних
проблем

Чи є в учнів можливість оволодіти глобальними та міжкультурними
навичками в школі?
• В Україні найбільш поширеною діяльністю,
пов’язаною з формуванням глобальних компетенцій, є
ознайомлення з різними культурами (74 % учнів
повідомили про залучення до такої діяльности) та
ознайомлення з тим, як вирішувати конфлікти з
іншими людьми (65 % українських учнів вказали це).
• Найменш поширеним видом навчальної діяльности в
Україні і в середньому по країнах ОЕСР є читання газет,
пошук та перегляд новин разом під час уроків (31 %
українських учнів повідомили про це).
• В Україні, як і в середньому по країнах ОЕСР, учні
активніше беруть участь у діяльностях з глобальної
компетентности, що передбачають ознайомлення та
вивчення, але не активну дискусію чи особисту
залученість.

Чи стикаються учні з дискримінацією в школі?
• Майже 100 % учнів в Україні навчаються у закладах,
керівники яких стверджують, що багато хто, або й усі
вчителі поділяють позитивні мультикультурні погляди.
• Українські вчителі демонструють вищий рівень
мультикультурних переконань, ніж у більшості
референтних країн і в середньому по країнах ОЕСР.
• Майже половина українських підлітків вважають, що
ніхто з їхніх вчителів не схильний до традиційних
проявів дискримінації, заснованих на стереотипах та
упередженнях, щодо людей з інших культурних груп.
• Однак більше 17 % учнів вважають, що більшість
учителів або й майже всі мають занижені очікування
щодо успішності учнів певних культурних груп.
• В українських навчальних закладах дискримінаційний
клімат знаходиться на близькому до середнього по
країнах ОЕСР рівні.

ВИСНОВКИ
• У середньому українські учні мають глобальні компетенції на дещо нижчим
рівні, ніж учні країн ОЕСР. Українські учні демонструють трохи нижчий, ніж у
середньому учні по країнах ОЕСР у напрямках обізнаності із глобальними
проблемами, інтересу до пізнання інших культур, поваги до людей інших
культур та ставлення до емігрантів, усвідомлення міжкультурного
спілкування, рівень глобального мислення та готовності до дій
• Ефективна глобальна освіта вимагає послідовного підходу та адаптованих
навчальних програм та вчителів, які проходять навчання у сфері глобальної
освіти та можуть творчо інтегрувати такі теми у свою практику
• Це є важливим питанням для усіх країн, оскільки успішність людини у сучасному
світі зараз як ніколи залежить від вміння вирішувати глобальні проблеми, будучи
частиною взаємозалежного і різноманітного світу

Дякую за увагу!

