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Як передумови навчання впливають на рівень сформованості 
читацької та математичної компетентностей четвертокласників?

Як ставлення учнів до читання та математики позначається на 
результатах їхнього тестування з цих навчальних предметів?

Як матеріально-культурні та соціально-родинні чинники впливають на 
досягнення учнів з  читання та математики?

Яка атмосфера панує у закладах початкової освіти України, як часто 
четвертокласники стають жертвами булінгу?



Математика



Як передумови навчання впливають на рівень 
сформованості математичної компетентності?

Як ставлення учнів до математики позначається на 
результатах їхнього тестування з цього навчального 
предмета?
Чи впливає позашкільна активність учнів на їхню 
математичну компетентність?

Як матеріально-культурні чинники впливають на 
досягнення учнів з математики?



 значно нижче середньоговище середнього

Ми пройшли тест  з математики

мій результат за тест мій результат за тест 

Я живу в місті, навчаюся в 
гімназії, ліцеї або колегіумі, 
де не менше 15 
четвертокласників

Я живу в селі, навчаюся в 
звичайній школі, де не більше 
15 четвертокласників

Залежність результатів тестування учнів з математики від 
передумов навчання



 

тип 
місцевості

тип закладу 
освіти

наповнюваність 
школи*

5-й

 

роцентиль
25-й

процентиль
75-й 

процентиль
95-й 

процентиль

95%-й довірчий інтервал для середнього

Тип закладу освіти, його розташування та наповнюваність класів посутньо впливають на результати учнів з 
математики. Найкращі результати мають ті діти, які здобувають освіту у великих містах, у гімназіях, ліцеях 
та колегіумах, а також у тих закладах освіти, де навчається не менше 15 четвертокласників.

*звичайна школа - більше 15 
четвертокласників,
мала школа від 7 до 15 
четвертокласників 



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  з математики

наші результати за тест 

я зазвичай не роблю домашні 
завдання з математики

наші результати за тест 

я роблю домашні завдання 
з математики більше 
години в день

ми витрачаємо на домашні 
завдання з математики не 
більше години в день
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Залежність результатів тестування учнів з математики від 
того, скільки часу вони витрачають на виконання домашніх 
завдань з цього навчального предмета



Четвертокласники з високим рівнем сформованості математичної компетентності 
витрачають не більше однієї години в день на виконання домашніх завдань з математики.



 значно нижче середньоговище середнього

Ми пройшли тест  з математики

мій результат за тест мій результат за тест 

мені подобається 
математика, це цікавий 
предмет

мені не подобається математика, 
це нудний  предмет

Залежність результатів тестування учнів з математики від 
їхнього ставлення до цього навчального предмета



ь

Учні, яким подобаються уроки математики та які вважають математику цікавою, мають вищі 
результати з цього навчального предмета, ніж ті учні, кому математика не подобається.



Ми відвідували спеціальні заняття з дошкільної підготовки 

Це позитивно вплинуло на наші результати тесту з математики 

Залежність результатів тестування учнів з математики від 
того, чи готувалися вони до вступу до закладу освіти 



ь

Діти, які відвідували перед вступом до закладу освіти спеціальні курси підготовки, мають вищі 
результати тестування з математики, ніж ті учні, які або ніяк не готувалися до першого класу, або  
лише займалися з рідними.

Ходив / ходила на індивідуальні заняття до репетитора

Ніяк спеціально не готувався / не готувалася

Інше (напиши, що саме)

Готувався / готувалася з рідними

Відвідував / відвідувала підготовчі курси



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  з математики

наші результати за тест наші результати за тест 

Залежність результатів тестування учнів з математики 
від того, як вони проводять позашкільний час

ми не відвідуємо жодні 
заняття поза школою 

ми відвідуємо різноманітні 
заняття поза школою



Результати тестування з математики вищі у тих учнів, хто відвідує певні позашкільні 
гуртки та секції, а ніж у тих, хто їх не відвідує.

Не відвідував / не відвідувала занять поза шкколою

Інше (напиши, що саме)

Заняття з танців, театрального мистецтва

Заняття з робототехніки, програмування

Заняння з музики, співів

Заняття з іноземної мови (англійської чи іншої)

Заняття в спортивних грутках / секціях



 значно нижче середньоговище середнього

Ми пройшли тест  з математики

мій результат за тест мій результат за тест 

рідні ніколи не спілкуються 
зі мною про навчання 

рідні часто спілкуються зі мною 
про навчання 

Залежність результатів тестування учнів з математики від того, 
наскільки батьки цікавляться навчальним прогресом своїх дітей



Ті випускники початкової школи, чиї батьки практично ніколи не цікавилися навчальним 
прогресом своїх дітей, мають нижчі результати тестування з математики, ніж ті  учні, чиї 
батьки виявляють інтерес до їхнього навчання. 



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  з математики

мій результат за тест мій результат за тест 

я зазвичай самостійно опрацьовую 
нові теми з математики

я часто прошу батьків допомогти мені 
розібратися з новими темами з 
математики

Залежність результатів тестування учнів з математики від 
того, як часто вони потребують допомоги батьків під час 
опрацювання нових тем з математики



Що частіше діти звертаються до батьків за допомогою, вивчаючи нову тему з математики, тим 
гірші успіхи з цього навчального предмета вони мають. Це може бути зумовлено тим, що 
саме слабкі учні частіше потребують допомоги із опрацюванням нових навчальних тем. 



Чинники

математика



Ти дівчинка чи 
хлопчик? Коли ти народився/ народилася?

Як часто ти розмовляєш 
українською мовою вдома?

хлопчик -0,4 бала

+26,7 бала

+22,8 бала

+3,6 бала

2007

2008

2009
+2,1 баланіколи або 

майже ніколи

інколи -1,4 бала

Базовий бал - це оцінка середнього бала дівчинки 2006 року народження, 
яка майже завжди вдома спілкується українською мовою.

Як читати схему?
Кольором виділено категорію учнів, для якої розраховано базовий бал. Схема показує, на скільки зросте 
чи зменшиться базовий бал, якщо віднести учня до іншої категорії, при умові, що інші параметри не 
зміняться. Наприклад, якщо середній бал дівчаток 2006 року народження, що завжди або майже завжди 
вдома спілкуються українською мовою дорівнює 180,5 бала, то середній бал хлопчиків того ж року 
народження, які так само часто спілкуються вдома українською мовою на 0,4 бала нижчий.

дівчинка - 180,5 бала 2006 - 180,5 бала завжди або майже завжди - 180,5 бала

Вплив демографічних чинників на середній 
бал учнів із математики



Тип населеного пункту, де 
розташований заклад освіти Тип закладу освіти  Наповнюваність 

закладу освіти

селище -6,9 бала

+3,8 баламісто обласного 
підпорядкування

село -11,8 бала загальноосвітня 
школа

-1,9 баласпеціалізована 
школа

-8,7 бала

навчально-виховний 
комплекс

+0,3 бала

малі школи -3,6 бала

гімназія, ліцей, 
колегіум - 210 балів

місто у районі - 
210 балів

звичайні школи - 
210 балів

Базовий бал - це оцінка  середнього бала учнів, які навчаються у звичайних за 
наповненістю закладах освіти, гімназіях, ліцеях або колегіумах, що розташовані в містах у 
районах.

Вплив інституційних чинників (тип населененого пункту, 
тип та наповнюваність закладу освіти) на середній бал 
випускників початкової школи із математики



Як часто рідні розмовляють із 
тобою про навчання?

+9,9 бала

+7,2 балакілька разів на 
тиждень

кожного або 
майже кожного 
дня 

Як часто рідні перевіряють чи ти  
зробив/зробила домашню роботу?

-1,9 балакілька разів на 
тиждень

Як часто рідні допомагають тобі 
виконувати домашнє завдання?

+10,0 балів

Як часто ти просиш батьків 
допомогти тобі розібратися з 
новою темою з математики?

ніколи або 
майже ніколи

-8,1 бала

ніколи або 
майже ніколи

+2,1 бала

кілька разів на 
тиждень

-0,3 бала

-0,7 бала

+11,9 балів

+21,8 бала

іноді

рідко

ніколи або 
майже ніколи

-1,3 бала

-6,9 бала

Базовий бал - це оцінка середнього бала учнів, рідні яких розмовляють з ними про навчання, 
перевіряють їхні домашні роботи й допомагають виконувати їм домашні завдання кілька разів на 
місяць, а також завжди або майже завжди допомагають розібратися з новою темою з 
математики.

кілька разів на 
місяць - 190,8 бала

завжди або майже 
завжди   - 190,8 бала

кілька разів на 
місяць - 190,8 бала

кілька разів на 
місяць - 190,8 бала

Вплив соціальних чинників на середній бал випускників 
початкової школи із математики

кожного або 
майже кожного 
дня 

ніколи або 
майже ніколи

кожного або 
майже кожного 
дня 



Скільки смартфонів є в тих, 
з ким ти проживаєш?

+5,2 балатри і більше

один

немає

-2,1 бала

-7,8 бала

Скільки приблизно  
книжок є в тебе дома?

+11,3 бала

+9,5 бала

+7,8 бала

+4,3 бала

101-200 книжок

більше 200 книжок

26-100 книжок

11-25 книжок від кількох місяців 
до двох років

Як довго ти ходив/ходила до 
дитячого садка?

-3,4 бала

+1,0 бал

-5,7 бала

не ходив/не ходила
до дитячого садка

кілька місяців

не пам’ятаю -6,2 бала

Вплив матеріально-культурних чинників на 
середній бал випускників початкової школи з 
математики

два - 207,8 бала 0 - 10 книжок - 207,8 бала
 більше двох років 

- 207,8 бала

Базовий бал - це оцінка середнього бала учнів, у яких вдома немає книжок або їх дуже мало (від 0 до 10), 
сім’ї яких мають по два смартфони, а також ці діти ходили до дитячого садка більше двох років, 
відвідували підготовчі курси в дитячому садку або школі, займалися в спортивних гуртках або секціях.



Як ти готувався/готувалася 
до вступу до 1-го класу?

готувався/готувалася з 
рідними

інше -5,2 бала

-6 балів

заняття з робототехніки, 
програмування

Які заняття поза школою ти 
відвідував/відвідувала протягом цього року?

-0,2 бала

-1,9 бала

не відвідував/не відвідувала 
занять поза школою

ніяк спеціально не 
готувався/готувалася

ходив/ходила на 
індивідуальні заняття

-7,6 бала

-8,3 бала

заняття з іноземної мови

інше

заняття з музики, співів

-2,9 бала

-2,7 бала

-6,5 бала

відвідував/відвідувала 
підготовчі курси - 207,8 бала

займався/займалася в спортивних 
гуртках або секціях - 207,8 бала



Читання



Яким є успішний читач-четвертокласник?

Як спосіб підготовки учнів до першого класу, а також 
їхня позашкільна активність впливають на рівень 
сформованості читацької компетентності 
четвертокласників?

Скільки часу в день успішні читачі-четвертокласники 
витрачають на виконання домашніх завдань з 
літературного читання?

Як соціально-родинні чинники впливають на рівень 
сформованості читацької компетентності 
четвертокласників?



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  із читання

мій результат за тест мій результат за тест 

я живу в селі та відвідую 
школу, в якій навчається 

менше 16 четвертокласників  

я живу у великому місті та 
відвідую школу, в якій 
навчається більше 15 

четвертокласників  

Залежність результатів тестування учнів із читання від 
передумов навчання



тип місцевості

наповнюваність
школи

стать

 5-й
 процентиль

25-й
процентиль

75-й 
процентиль

95-й 
процентиль

95%-й довірчий інтервал для середнього

Найбільш успішними читачами-четвертокласниками є учні з великих міст, що навчаються у 
звичайних за наповнюваністю школах, на противагу тим учням, які мешкають у селах та 
опановують українську мову і літературне читання у малих закладах освіти*.

* звичайна школа - більше 15
четвертокласників,
мала школа - від 7 до 15 
четвертокласників



 

Перед вступом до першого класу ми відвідували спеціальні підготовчі курси, а ставши 
школярами, у вільний час беремо участь у різноманітних секціях та гуртках 

Це позитивно вплинуло на результати нашого тестування з читання

math math
math

Залежність результатів тестування учнів із читання від того, 
чи готувалися вони до вступу до закладу освіти, а також 
від їхньої позашкільної активності



Ходив / ходила на індивідуальні заняття до репетитора

Ніяк спеціально не готувався / не готувалася

Інше (напиши, що саме)

Готувався / готувалася з рідними

Відвідував / відвідувала підготовчі курси

Не відвідував / не відвідувала занять поза школою

Інше (напиши, що саме)

Заняття з танців, театрального мистецтва

Заняття з робототехніки, програмування

Заняття з музики, співів

Заняття з іноземної мови (англійської чи іншої)

Заняття в спортивних гуртках / секціях

Кращі результати із читання демонструють четвертокласники, які відвідували певні підготовчі заняття 
перед вступом до першого класу, а також ті учні, які поряд із навчанням у школі займалися спортом, 
танцями, відвідували театральний чи інші гуртки.



 значно нижче середньоговище середнього

Ми пройшли тест  із читання

мій результат за тест 

 

мій результат за тест 

Рідні майже ніколи не 
спілкуються зі мною про 
навчання.

Рідні спілкуються зі мною про навчання 
не рідше, ніж кілька разів на тиждень.

Залежність результатів тестування учнів із читання від того, 
як часто вони спілкуються з рідними про навчання 



Що частіше рідні розмовляють з дітьми про навчання, тим кращі успіхи з літературного 
читання вони мають.



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  із читання

мій результат за тест 

 

мій результат за тест 

Я завжди прошу батьків допомогти 
мені розібратися з новою темою із 
літературного читання.

Ми зазвичай самостійно 
опановуємо нові теми з 
літературного читання.

Залежність результатів тестування учнів із читання від того, 
як часто вони потребують допомоги батьків під час 
опрацювання нових тем з літературного читання 



Успішні читачі-четвертокласники зазвичай здатні самостійно (без допомоги 
батьків) опановувати нові теми з літературного читання.



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  із читання

наші результати за тест 

Я зазвичай не роблю домашні 
завдання з літературного читання. 

Ми зазвичай витрачаємо на 
домашні завдання з літературного 
читання менше 30 хвилин в день. 

 

Я витрачаю на виконання домашніх 
завдань з літературного читання більше 
30 хвилин в день.

math

наші результати за тест 

Залежність результатів тестування учнів із читання від того, 
скільки часу вони витрачають на виконання домашніх 
завдань з цього навчального предмета



Випускники початкової школи, які не виконують домашні завдання з  літературного 
читання чи витрачають на них більше години в день, мають зазвичай нижчі результати 
за тестування, порівняно з тими учнями, які виконують домашні завдання з цього 
навчального предмета менше 30 хвилин в день.



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  із читання

мій результат за тест мій результат за тест 

Я читаю лише тоді, коли мене 
змушують батьки та рідко отримую 
від цього задоволення.

Я часто читаю за власним 
бажанням та отримую від 
цього задоволення.

Залежність результатів тестування учнів із читання від їхнього 
ставлення до читання



Що частіше учні читають за власним бажанням для задоволення чи розваги, тим вищі 
результати тестування з читання вони мають.



 значно нижче середнього вище середнього

Ми пройшли тест  із читання

наші результати за тест 

Ми зазвичай можемо легко 
впоратися із завданнями з 
літературного читання та 
вважаємо, що цей навчальний 
предмет є не менш важливим, 
ніж інші. 

наші результати за тест 

Нам зазвичай складно виконувати 
завдання з літературного читання. На 
нашу думку, цей навчальний предмет 
не настільки важливий, ніж інші.

Залежність результатів тестування учнів  із читання від їхнього 
ставлення до читання, а також того, як легко вони можуть 
впоратися із завданнями з цього навчального предмета



Успішні читачі-четвертокласники зазвичай можуть легко впоратися із завданнями з літературного 
читання та вважають, що цей навчальний предмет є не менш важливим, ніж інші.



Чинники

читання



Ти дівчинка чи 
хлопчик? Коли ти народився/ народилася?

Як часто ти розмовляєш 
українською мовою вдома?

хлопчик -9,7 бала

Базовий бал - це оцінка середнього бала дівчинки 2006 року народження, 
яка майже завжди вдома спілкується українською мовою.

Як читати схему?
Кольором виділено категорію учнів, для якої розраховано базовий бал. Схема показує, на скільки балів 
зросте чи зменшиться базовий бал, якщо віднести учня до іншої категорії, при умові, що інші параметри 
не зміняться. Наприклад, якщо середній бал дівчаток 2006 року народження, що майже завжди вдома 
спілкуються українською мовою дорівнює 187,2 бала, то середній бал хлопчиків того ж року народження, 
які так само часто спілкуються вдома українською мовою на 9,7 бала нижчий.

дівчинка - 187,2 бала 2006 - 187,2 бала завжди або майже завжди - 187,2 бала

Вплив демографічних чинників на середній 
бал учнів із читання

+6,6 баланіколи або майже 
ніколи

інколи +1,0 бал

+21,2 бала

+17,7 бала

+1,5 бала

2007

2008

2009



+13,2 баламісто обласного 
підпорядкування

село -3,3 бала

загальноосвітня 
школа

-0,5 баласпеціалізована 
школа

-1,6 баланавчально-виховний 
комплекс 

малі школи -1,9 бала

селище +6,1 бала

-5,6 бала

місто у районі - 198,1 бала гімназія, ліцей, 
колегіум - 198,1 бала звичайні школи - 198,1 бала

Базовий бал - це оцінка  середнього бала учнів, які навчаються у звичайних за наповненістю 
закладах освіти, гімназіях, ліцеях або колегіумах, які розташовані в містах у районах.

Вплив інституційних чинників (тип населененого пункту, 
тип та наповнюваність закладу освіти) на середній бал 
випускників початкової школи із читання

 Наповнюваність 
закладу освіти

Тип населеного пункту, де 
розташований заклад освіти

Тип закладу освіти



Вплив соціально-родинних чинників на середній 
бал випускників початкової школи із читання

Як часто рідні розмовляють із 
тобою про навчання?

+9,3 бала

+7,0 балакілька разів на 
тиждень

Як часто рідні перевіряють чи ти  
зробив/зробила домашню роботу?

Як часто рідні допомагають тобі 
виконувати домашнє завдання?

ніколи або 
майже ніколи

-2,4 бала

Базовий бал - це оцінка середнього бала учнів, рідні яких розмовляють з ними про навчання, 
перевіряють їхні домашні роботи й допомагають виконувати їм домашнє завдання кілька 
разів на місяць, а також завжди або майже завжди допомагають розібратися з новою 
темою з літературного читання.

завжди або майже 
завжди   - 183,4 бала

кілька разів на 
місяць - 183,4 бала

кілька разів на 
місяць - 183,4 бала

+5,5 бала

кілька разів на 
тиждень

ніколи або 
майже ніколи

кожного або 
майже кожного 
дня

+3,7 бала

+5,3 бала

ніколи або 
майже ніколи

кілька разів на 
тиждень

-0,9 бала

кожного або 
майже кожного 
дня

-1,1 бала

-5,5 бала

+8,9 бала

+9,9 бала

+19,0 балів

іноді

рідко

 ніколи або 
майже ніколи

Як часто ти просиш батьків 
допомогти тобі розібратися з 

новою темою з чиання?

кілька разів на 
місяць - 183,4бала

кожного або 
майже кожного 
дня 



+2,0 балитри і більше

один

немає

-4,1 бала

-12,7 бала

два - 199,5 бала 0 - 10 книжок - 199,5 бала  більше 2 років - 199,5 бала

Вплив матеріально-культурних чинників на середній бал 
випускників початкової школи із читання

+11,9 бала

+10,8 бала

+10,2 бала

+7,2 бала

26-100 книжок

більше 200 книжок

101-200 книжок

11-25 книжок

від кількох місяців до 
двох років

-0,2 бала

-2,0 бали

-2,8 бала

не ходив/не ходила
до дитячого садка

кілька місяців

не пам’ятаю

-3,9 бала

Скільки смартфонів є в тих, 
з ким ти проживаєш?

Скільки приблизно  
книжок є в тебе вдома?

Як довго ти ходив/ходила до 
дитячого садка?

Базовий бал - це оцінка середнього бала учнів, у яких вдома немає книжок або їх дуже мало (від 0 до 10), 
сім’ї яких мають по два смартфони, а також ці діти ходили до дитячого садка більше двох років, 
відвідували підготовчі курси в дитячому садку або школі, займалися в спортивних гуртках або секціях.



відвідував/відвідувала 
підготовчі курси -199,5 бала

заняття з іноземної мови

інше

заняття з музики, співів

заняття з танців, театрального 
мистецтва

+1,0 бал

+1,4 бала

+3,0 бали

+3,1 бала

заняття з робототехніки, 
програмування

-4,3 бала

-14,4 бала

не відвідував/не 
відвідувала

готувався/готувалася 
з рідними

інше -4,9 бала

-8,1 балане готувався/готувалася

ходив/ходила на 
індивідуальні заняття

-8,2 бала

-9,6 бала

займався/займалася в спортивних 
гуртках або секціях - 199,5 бала

Як ти готувався/готувалася 
до вступу до 1-го класу?

Які заняття поза школою ти 
відвідував/відвідувала протягом цього року?



Булінг у 
початковій 
школі



Як учні оцінюють атмосферу в своєму закладі 
освіти?

Як часто четвертокласники стають жертвами 
цькування?

Як випадки булінгу позначаються на результатах 
учнів із читання та математики?



12,8%  

math

math

 SCHOOL B

школа

Атмосфера в закладі освіти

учнів НЕ почуваються щасливими 
у своєму закладі освіти

32,9 % 

четвертокласників НЕ 
подобаються їхні однокласники 

учнів НЕ вважають, що вчителі 
ставляться до них добре

7,4% 



вони чули образливі слова

51,5%  
їх не запрошували однолітки, щоб 
пограти в якусь гру або виконати 
якусь справу

вони ставали жертвами крадіжок

вони зазнавали стусанів з боку 
страшокласників

вони зазнавали стусанів  з боку 
дорослих

Упродовж цього навчального 
року з учнями в школі 
траплялися такі випадки

25,4% 

5,7%

13,3%

53,1%  

Випадки булінгу в початковій школі



Як атмосфера в закладі освіти позначається на 
успішності учнів із читання та математики

ТАК

НІ

мені подобаються мої 
однокласники

204,7 бала 

203,6 бала 

196,6 бала 
193,2 бала 

math

math

математика

читання



 
ти

Як булінг впливає на успішність учнів із 
читання та математики

ТАК

НІ

тобі говорили 
образливі слова

205,2 бала 

205,1 бала 

200,7 бала
198,7 бала 

math

math

математика

читання



Які категорії учнів частіше зазнають цькування в 
закладах освіти (демографічні чинники)

math

math

37,5%

 28,8%
2006 рік 40,5%

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

   33,1%

 32,9%

44,3%

math

math

math



math

math

місце проживання тип закладу освіти

наповнюваність закладу освіти

місто

село
31,7%
36,6%

загальноосвітня школа           

навчально-виховний 
комплекс

спеціалізована школа            

гімназія, ліцей, колегіум           

33,7%

33,7%

32,9%

29,8%

звичайні за наповнюваністю 
заклади освіти  (більше 15 
четвертокласників)              

малі за наповнюваністю 
заклади освіти (7 - 15 
четвертокласників)        

32,9%

37,1%

Які категорії учнів частіше зазнають цькування в 
закладах освіти (інституційні чинники)



Матеріал видруковано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах 
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оприлюднення результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, створення 
системи освітніх оцінювань». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково 
збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».


