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І. Наскільки вправними читачами є українські четверокласники?

Питанням читацької компетентності присвячено третю частину звіту
моніторингового дослідження початкової школи.
У цій частині Ви дізнаєтеся відповіді на значну кількість запитань, як-от:
 Що таке читацька компетентність, і як її вимірювати?
 У кого читацька компетентність сформована краще: у хлопців чи у дівчат?
 На якому рівні читацька компетентність сформована в українських
четвертокласників?
 Які чинники впливають на читацьку компетентність учнів і як саме?
Відповідаючи на друге запитання, дослідники стверджують, що четвертокласниці
мають значно кращі результати з читання, ніж четвертокласники. Загалом понад 16 %
випускників початкової школи 2018 р. мають високий рівень сформованості читацької
компетентності. Це дає їм змогу, працюючи з текстом, знаходити без утруднень
інформацію, розпорошену по тексту, робити як прості, так і достатньо комплексні
висновки, спираючись як на власний досвід, так і на інформацію з тексту, визначити тему,
основну думку, призначення тексту або його частин, оцінювати особливості форми й
змісту тексту, зважаючи на особливості його функціонального призначення, авторського
задуму. Близько 14 % учнів, які завершили здобуття початкової освіти у 2018 р., у роботі
з текстами навіть на відому тематику, мають проблеми з виконанням простих дій із
пошуку інформації в тексті, формулювання простих висновків на основі прозоро
представленої інформації в тексті. Тим паче ця категорія учасників має суттєві проблеми
з виконанням складних когнітивних операцій, які передбачають формулювання
комплексних висновків з різних частин тексту, інтерпретацію як прямих, так прихованих
смислів тексту, оцінювання форми й змісту тексту.
Для того, щоб знайти відповіді на інші запитання щодо читацької компетентності
четвертокласників, ознайомтеся з Частиною ІІІ Звіту про результати першого циклу
загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан
сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової
школи закладів загальної середньої освіти» (http://testportal.gov.ua/2019/03/01/naskilkyvpravnymy-chytachamy-ye-ukrayinski-chetvertoklasnyky/).

ІІ. Оприлюднено загальну характеристику тесту незалежного тестування
учасників пілотної сертифікації

Незалежне тестування передбачає оцінювання фахових знань та умінь учасників
сертифікації. Зміст тесту визначатиметься Програмою незалежного тестування.
Учасникам сертифікації рекомендуємо ознайомитися з характеристикою тесту і схемою
нарахування балів за виконання тестових завдань.
Тест міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких
відведено180 хвилин.
Загальну характеристику тесту незалежного тестування фахових знань та умінь
учителів початкових класів розміщено в «Кабінеті учасника сертифікації», а також у
рубриці
«Сертифікація
педагогічних
працівників»
(http://testportal.gov.ua/2019/03/04/sertyfikatsiya-zagalna-harakterystyka-testu/).

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня
розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру
оцінювання якості освіти в розділі
«Інформаційно-методичний бюлетень»
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