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Навіщо? - Причина участі в PISA:

• Політики - інформація про успіх системи освіти в порівнянні з 
іншими країнами, якість освіти
• Дослідники/науковці /школи - як покращити викладання та 

вивчення математики



PISA також 
використовується 
для

Для моніторингу результатів математичної 
освіти на національному рівні,

Як аргумент для зміни національного 
оцінювання та моніторингу освітніх 
стандартів 

PISA та інші ILSA можуть впливати на те, який 
математичний зміст цінується, навіть якщо 
зміни не внесені до навчальної програми.



Мета 
математичної 
освіти?

Норвезька шкільна програма з математики (LK06) 
розглядає математику як частину світової культурної 
спадщини (Utdanningsdirektoratet, 2013). Усвідомлені 
знання з математики, таким чином, є необхідною 
передумовою для розвитку суспільства. 

В умовах демократичного суспільства потрібні громадяни, 
які можуть знаходити, розуміти й критично оцінювати 
кількісну інформацію, уміють проводити статистичний 
аналіз і створювати економічні прогнози. 

У цьому сенсі математичні навички є необхідними й 
можуть суттєво впливати на процеси в суспільстві.



PISA 
результати



PISA-шок 
2000
• До 2001 року норвежці

(норвезькі політики, 
зокрема) вважали, що
Норвегія має одну з 
найкращих систем освіти y
світі. 

• Тим не менш, звіт PISA 2000
показав, що результати
норвезьких учнів співпали з 
середніми на 
міжнародному рівні, що
було набагато нижче
очікувань.



2003:
Найслабші в 

північних країнах, 
але сильні в 

Невизначеності і 
даних

Зміни і 
залежності

Простір і 
форма

Кількість Невизначеність і 
дані



Зміни в системі освіти 
- 2004

Норвезька національна система 
оцінки якості освіти (NQAS, пізніше 
QAS) була впроваджена в 2004 році

До 2004 не було національних 
оцінювань, які могли б бути 
використані для моніторингу 
норвезької системи освіти.



2006



2006

Зміни і 
залежності

Простір і 
форма

Кількість Невизначеність і 
дані



Зміни і 
залежності

Простір і форма

Кількість

Невизначеність і 
дані

Графіки та функції

Геометрія

Числа та алгебра

Обробка даних

Математика у 
повсякденному 
житті

Геометрія

Функції

Числа та алгебра

Вимірювання

Статистика
Теорія ймовірностей,
комбінаторика



Норвезька програма з математики

Національна програма з математики традиційно зосереджена на 
«математиці для всіх».

В останніх реформах навчальних програм були акцентовані такі теми, як 
вирішення проблем, математика повсякденного життя та математичне 
мислення та міркування для учнів на всіх рівнях навчальних досягнень.



Математична компетенція
• Центральними в рамках PISA є три 

кластери математичної компетенції. 
Вони розроблені на основі 
категоризації математичної 
компетентності, розробленої 
датським дослідником Могенсом
Ніссом (1999) 

• Математично грамотна людина має 
мислити, сперечатися і спілкуватися 
за допомогою математики. 

• Більш того, така людина здатна 
моделювати задачі, використовуючи 
математичні поняття і формули, а 
також знаходити рішення за 
допомогою математичних 
інструментів.



2018

Середні результати норвезьких школярів з математики в PISA 2018 в порівнянні з 2015 
роком незмінні, але краще ніж 2012 року, коли математика була
головною темою.



Кожен п'ятий норвезький школяр показав низькі результати



Реформа математичної 
освіти 2020

Ядра шкільної математики:

• Дослідження і розв'язування проблем
• Моделювання та використання

• Форми подання та комунікація
• Абстракція та узагальнення

• Математичні області знань (числа, алгебра, функціi, 
геометрія, статистика і теорія ймовірностей)



Чому можна 
навчитися y 
PISA?

1) Зрозуміти математичне мислення учнів; 

2) вивчити досвід учнів зі шкільною 

математикою та їх ставлення до математики; 

3) зрозуміти як проходять уроки з математики;

4) зрозуміти як зробити глобальні дослідження 

локально значущими 


