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Про результати пілотного проекту та підготовку до міжнародного 

дослідження якості освіти PISA-2018 
 

Заслухавши інформацію ректора КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», канд. пед. наук, доцента Покроєвої Л.Д. «Про результати пілотного 

проекту та підготовку до міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018» 

колегія Департаменту відзначає необхідність продовження роботи щодо 

підготовки до основного етапу PISA-2018. 

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04.02.2016 №72-р у 2018 році Україна вперше візьме участь у міжнародному 

дослідженні якості освіти PISA. 

У зв’язку з цим, із метою якісної організації та проведення міжнародного 

дослідження PISA-2018 у Харківській області в 2016/2017 н.р. здійснено низку 

організаційних та методичних заходів, спрямованих на підготовку учнів та 

вчителів до участі в цьому дослідженні. Зокрема, проведено: 

- виїзні семінари-тренінги для заступників директорів загальноосвітніх, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за темою 

«Реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі в контексті 

підготовки до міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018»; 

- опитування заступників директорів із навчально-виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо рівня обізнаності педагогічних 

працівників у питаннях міжнародного дослідження якості освіти PISA та 

визначення ризиків щодо організації й проведення дослідження в області; 

- тестування учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

за інтегрованими завданнями із читання, математики, природничих дисциплін, 

складеними за зразками тестових завдань міжнародного дослідження PISA 

у межах комплексного вивчення стану роботи місцевих органів управління 

освітою з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти.  

У травні 2017 року відбувся пілотний етап міжнародного дослідження 

якості освіти PISA-2018, у якому взяли участь 10 навчальних закладах 

Харківської області. 

За підсумками проведених у 2016/2017 н.р. заходів були виявлені такі 

проблеми: 

- недостатнім є рівень мотивації педагогів та учнів до участі в цьому 

дослідженні; 

- не приділяється належна увага в загальноосвітніх навчальних 

закладах міжпредметним зв’язкам, реалізації компетентнісного підходу в 



навчально-виховному процесі, використанню на уроках отриманих знань для 

розв’язання практично орієнтованих завдань.  

З огляду на вищезазначене, а також, ураховуючи проведення в квітні -травні 

2018 року основного етапу дослідження, робота щодо підготовки до PISA-2018 

має бути продовжена в 2017/2018 навчальному році.  

Із метою організації роботи щодо якісної підготовки до основного етапу 

міжнародного дослідження якості освіти колегія ухвалює: 

1. Розглянути питання підготовки до PISA-2018 на розширеному засіданні колегії 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за 

участю Харківського регіонального центру якості освіти. 

Жовтень 2017 року 

2. Доручити управлінню освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації (Ігнатьєв В.В.), КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) проаналізувати якість підготовки до 

основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в навчальних 

закладах області за результатами анкетування педагогів, учнів/студентів щодо 

визначення рівня їх обізнаності із питань PISA та тестування учнів 2002 року 

народження загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів за 

інтегрованими завданнями з читання, математики, природничих дисциплін за 

зразками PISA; підготувати пропозиції щодо підвищення якості підготовки 

учнів/студентів навчальних закладів області до основного етапу міжнародного 

дослідження якості освіти PISA-2018.. 

До 20.10.2017 

3. Місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування, професійно-технічних навчальних 

закладів: 

3.1. Організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з учнями 9-х, 10-х 

класів та їх батьками щодо участі України в міжнародному дослідженні якості 

освіти PISA-2018; відстежувати ефективність цієї роботи. 

До 01.10.2017 

3.2. Проаналізувати результати виконання учнями 2002 року народження 

інтегрованих тестових завдань із читання, математики, природничих дисциплін за 

зразками PISA по кожному навчальному закладу; за підсумками аналізу 

визначити форми подальшої роботи щодо підготовки учнів до PISA-2018. 

До 27.10.2017 

4. Рекомендувати директорам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

здійснити аналогічні заходи. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

Заступник директора Департаменту            О.О. Труш 
 


