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у соціальній мережі Іnstagram –
https://www.instagram.com/ZNO_DON/

на youtube каналі ДРЦОЯО -
https://www.youtube.com/user/DonetskiyRCOKO

у соціальній мережі Facebook -
https://www.facebook.com/DRCOKO/
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 У PISA базовий рівень сформованості тієї чи тієї грамотності
визначається як рівень мінімального оволодіння змістом тієї чи
тієї предметної галузі й мінімальної сформованості умінь
самостійно мислити. На жаль, навіть базового рівня
сформованості читацької грамотності не досягли 25,9 %
українських підлітків, математичної — 36 % і природничо-
наукової — 26,4 %. Ці показники є гіршими за середні значення
по країнах ОЕСР, де базового рівня сформованості читацької
грамотності не досягають 22 % підлітків, математичної — 23,9
%, а природничонаукової — 21%.

 Із читання українські підлітки продемонстрували вищі
результати, ніж з інших галузей, щодо яких проводить
оцінювання PISA. Із-поміж трьох галузей дослідження саме
завдання на читання виявилися найлегшими для 15-річних
учнів / студентів з України: 46,4 % досягли Рівня 3 й вищих у
шкалі сформованості читацької грамотності PISA. Водночас цей
показник нижчий, ніж у середньому по країнах ОЕСР, де таких
результатів із читання досягають 54 % учнів / студентів.



Результати українських учнів / студентів у PISA-
2018 порівняно із середніми значеннями
навчальних досягнень учнів / студентів по
країнах ОЕСР (країни, які мають високі стандарти
в освіті й в інших галузях суспільного життя)
значно гірші в усіх трьох галузях. Різниця між
показниками успішності України й середніми
значеннями по країнах ОЕСР із читання становить
23 бали, математики — 39 балів, а природничо-
наукових дисциплін — 22 бали. Частка учнів /
студентів із високими показниками успішності в
Україні менша, ніж у каїнах ОЕСР, але загалом
різниця не перевищує в середньому 10 %.







З ГЛИБОКОЮ 
ПОВАГОЮ!


