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IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement – Міжнародна асоціація з 
оцінки навчальних досягнень) за останні 50 років 
провела більше 23 порівняльних широкомасштабних 
дослідження учнівських досягнень, серед яких 
найвідоміші TIMSS, PIRLS, ICCS, TEDS-M, ICILS, SITES.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development – Організація економічного 
співробітництва і розвитку) в консорціумі з 
провідними міжнародними науковими організаціями 
опікується проведенням досліджень PISA, TALIS, 
PIAAC, AHELO та ін.



Служба тестування в галузі освіти (ETS - Educational Testing Service, 
США), 

Канадський центр статистики (Statistics Canada), 

Секретаріат Міжнародної асоціації з оцінки освітніх досягнень (IEA, 
Нідерланди), 

Центр обробки даних Міжнародної асоціації з оцінки освітніх 
досягнень (DPC IEA - Data Processing Center IEA, Німеччина), 

Міжнародний координаційний центр в  Бостонському коледжі (ISC -
International Study Center, Boston College, США),

Австралійська рада з освітніх досліджень (ACER - Australian Council 
for Educational Research),

Статистична компанія Westat, США, та ін.



Досліджується якість математичної та природничої 
освіти учнів 4-х та 8-х класів

Циклічність: один раз на 4 роки
Вже проведено: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 
2015 рр (брали участь від 25 до 57 країн).

Тричі (1995, 2008, 2015 рр.) проводилось 
«розширене»  дослідження (Advanced TIMSS) 
досягнень унів останнього класу навчання в школі 
(11-й або 12-й класи)

Україна брала участь у дослідженнях 2007 (4 та 8 класи) 
та 2011 (тільки 8 клас) року



Інструментарій:

- тести досягнень 
(математика – розділи алгебра, числа, геометрія, дані; 
природничі науки – розділи фізика, хімія, біологія, 
географія; 
когнітивні рівні – знання, розуміння, застосування); 

- анкети
(для учнів, учителів, адміністрації школи, експертів у 
галузі освіти);

- методичне забезпечення 
(керівництво для координаторів по організації та 
проведенню дослідження, керівництво по формуванню 
вибірки, керівництво по перевірці завдань з відкритими 
відповідями, керівництво по введенню даних та ін.);

- програмне забезпечення.



На виконання всього тесту відводилось 90 хвилин 
(2 тести по 45 хв. з перервою) 



Результати 4 та 8 класів окремо у 
1000-бальній шкалі з середнім 500 
та стандартним відхиленням 100.  
Побудована в 1995 році (Як може бути?).

4 міжнародні рівні підготовки учнів
625 – просунутий (описано, що вміють)
550 – високий
475 – середній
400 - низький







Досліджується якість читання та розуміння тексту учнями 4-х класів 

(10,5- 10,9 років). 

Періодичність: один раз на 5 років. 

На даний момент проведено: 2001 (35 країн), 2006 (40 країн), 2011 

(49 країн), 2016 (50 країн), додатково ePIRLS 2016 (International 

Results in Online Informational Reading)

Два види читання:

- з метою набуття читацького літературного досвіду;

- з метою засвоєння та використання інформації. 

При читанні художніх та інформаційних текстів оцінюються вміння:

- знаходити інформацію, задану в явному вигляді;

- формулювати висновки;

- інтерпретувати та узагальнювати інформацію;

- аналізувати та оцінювати зміст, мовні особливості та структуру 

тексту.



- Анкета учня 

10 варіантів, кожен із двох 

частин, у кожній частині  текст та 

11-14 завдань до тексту (з 

вибором правильної відповіді -1 

бал, на послідовність – 1 бал, на 

конструювання відповіді – від1 

до 3 балів). На виконання по 40 

хв. на кожну частину.

Усього 10 текстів (5 художніх та 5 

інформаційних) та 126 завдань 

до них (2006 рік).

- Анкета вчителя

- Анкета для батьків (опікунів)

- Анкета для адміністрації 

школи





Дослідження стану громадянської освіти серед учнів 8-9 класів (13,5 років)

Проведено в 1971 році (9 країн), 1999 (28 країн), 2009 (38 країн), 2016 (24 
країни)

Інструментарій:
- Когнітивний тест, 45 хвилин
- Анкета учня, 40 хвилин
- Анкета вчителя, 30 хвилин
- Анкета керівника,30 хвилин

2009 рік – 79 питань, 4 змістові домени (громадянське суспільство, громадянські 
принципи, громадянська активність, громадянська ідентичність), 2 - когнітивні 
(знання, розуміння та застосування), 2 – поведінкові (переконання та участь). 
Шкала з середнім 500, відхилення 100. Модель Раша. 

«Наши девятиклассники показали, что пока не могут в достаточной 
степени аргументировать свою позицию по той или иной 
общественной ситуации, не умеют подкрепить свою позицию 
фактами. Они не понимают, что такое гражданские действия, путают 
их с протестной деятельностью, не понимают, что такое выборы и 
как они влияют на общественную жизнь» - П. Положевец (2009). 

У 2016 Росія піднялась з 19 на 7 місце.



http://iccs.iea.nl/home.html

http://www.iea.nl/iccs



Дослідження комп’ютерної та інформаційної грамотності 
серед учнів 8 класів
Планується кожні 5 років
Проведено один раз у 2013 році (21 країна), 2018 - наступне 

Інструментарій:
- Закрита система для тестування учнів (без доступу до зовнішнього 
середовища).  Кожен учень виконує 2 тестових модулі, які мають певний 
тематичний напрям з 7-8 питаннями двох типів: перший – з вибором 
відповіді, другий – демонстрація навичок використання програмних 
продуктів через створення слайдів, буклетів, презентацій тощо. Кожен 
модуль  розраховано на 30 хвилин. Усього 5 модулів у 2013 р.
- Анкета учня,  вчителя, адміністрації 
Необхідне обладнання для 20 учнів. Обробка результатів – півтора роки. 

Шкала 1000 балів: найвищий - 661 бал, високий - 557 балів, середній – 492 
бали, низький - 407 балів





TEDS-M (Teacher Education and Development Study in Mathematics) 

Дослідження якості підготовки вчителів математики для початкової та 

середньої школи серед студентів останнього року навчання

Проведено у 2008 році (16 країн, 14000 майбутніх вчителів початкової 

школи та 8000 – середньої). Стандартизоване паперове тестування. 

Типи завдань – як у TIMSS. Дані доступні за окремим запитом в IEA.  

SITES (Second Information Technology in Education Study)

Дослідження ролі ІКТ при викладанні та навчанні математиці та 

природничим наукам серед учителів 8-х класів. 

Проведено 1998 рік (15 країн), 2006 (18 країн).

Використовувались анкети для вчителів, директорів шкіл, 

координаторів з ІКТ. Збір on-line. При шкалюванні – CFA.







Дослідження здатності у 15-літніх учнів (не нижче 7 класу) до:
– читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів;
– використання знань і умінь з математики у життєвих ситуаціях;
– використання знань і умінь з природничих наук (наукова грамотність).

Проводиться кожні 3 роки, координується ОECD, щороку один з 
доменів визначальний:
2000 р. (32 країни) Reading Literacy
2003 р. (43 країни) Mathematical Literacy, додалося Problem Solving
2006 р. (57 країн) Scientific Literacy
2009 р. (74 країни) Reading Literacy
2012 р. (65 країн) Mathematical Literacy, додались інтерактивні задачі, 
фінансова грамотність
2015 р. (72 країни) Scientific Literacy, вводиться паралельно 
комп’ютерне тестування
2018 р. (план. більше 80 країн+Україна) Reading Literacy, додається 
Глобальна компетентність  (тільки для комп.форми)



Читання - пошук нової інформації, інтерпретації тексту, оцінювання 
змісту тексту, здійснення умовиводів. 
Математика - простір та форма, зміни і взаємозалежності, кількість 
та невизначеність. 
Природничі науки - фізичні системи, живі системи, система біосфери 
та космічна система.

Оцінюється кожен домен окремо за 1000 
бальною шкалою, використовується 
модифікована модель Раша
Для паперового тестування 
використовують 30 форм, у кожній 2 
блоки:  
1-й – завдання провідного модуля на 1 
годину, 2-й – один з інших модулів або 
їх комбінація на 1 годину
З цих форм - 12 зошитів (варіантів)
Додатково анкети учня, вчителя, 
батьків…



Дизайн PISA
2018



http://www.oecd.org/pisa/data/

http://pisa.testportal.gov.ua/



Досліджуються компетенції дорослого населення у віці від 16 до 65 років в 

трьох галузях:

- грамотність (навички читання і розуміння прочитаного) (Literacy),

- вміння рахувати (грамотність в діяльності з числовою інформацію) 

(Numeracy).

- вміння з рішення задач в технологічно насиченому середовищі (Рroblem

solving in technology-rich environments)

Корисна для подолання розриву між компетенціями, отриманими в 

системі освіти, і вимогами роботодавців, обґрунтування потреб у навчанні 

дорослого населення з урахуванням тенденцій зайнятості в конкретних 

секторах економіки і за окремими професіями. Програма спирається на 

концепцію грамотності, яка застосовується в дослідженні PISA.

Є продовженням програм International Adult Literacy Survey   

(IALS), яка проводились у 1994, 1996, 1998 рр. та International 

Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), яка проводились у 

2003 р. та між 2006 та 2008 роками



http://www.oecd.org/skills/piaac/

Раунд 1: 2008-2013 рр. – 24 країни,
Раунд 2: 2012- 2016 рр. – додалося ще 9 країн, 
Раунд 3: 2016- 2019 – додалося ще 6 країн.

Індивідуальне опитування (комп’ютерне або паперове 
заповнення 2-х анкет у присутності інтерв’юера), 
розраховане на 1,5 – 2 години: 1 год. на тестові 
завдання; 30-45 хв. на заповнення опитувальника. 



Досліджуються у студентів випускних курсів бакалаврату (3-4 рік)
- Загальні навички (критичне мислення, аналітичні міркування, 
вирішення проблем, письмова комунікація);
- Професійно-орієнтовані навички (обрано напрями Економіка та 
Інженерія)

2010 р. – підготовка 
інструментарію,

Січень 2011 – грудень 2012  
– адміністрування тестів 
(17 країн)

2013 р. - результати



 Неможливо перевірити всіх і все (учнів багато, область 
знань широка – завдань багато, це дорого)

 Нема потреби тестувати всіх по всьому (вибірку робимо 
щораз у повсякденному житті – аналіз крові, проба супу…)

 Тому деякі учні виконують лише деякі завдання (не 
однакові)

 Будь-яка вибірка приводить до похибки, яка залежить від 
розміру вибірки та варіативності всередині популяції

 Проста випадкова вибірка не використовується (дорого, 
нема прив’язки до параметрів школи…)

 Проблеми: дизайн вибірки, ефективний розмір вибірки, 
обчислення похибки з урахуванням дизайну, 
порівнюваність результатів за різними завданнями, 
формування узагальненої характеристики для всієї 
популяції



 Дизайн вибірки: двоступінчаста – спочатку школи залежно 
від розміру (вагові коефіцієнти обернені до ймовірності 
потрапляння у вибірку), учні або класи всередині школи 
випадковим чином; можлива стратифікація

Sampling weights must be used ALWAYS to get correct population estimates

 Ефективний розмір вибірки: крайній випадок – 100 шкіл, у 
кожній по 45 учнів однакового рівня (4500 всього) –
достатньо вибрати 100 учнів (по 1 з кожної школи); але існує 
варіативність всередині школи, тому розмір збільшується   

 Обчислення похибки: залежить від дизайну, для складних –
нема формул, використовують реплікаційні методи -
Jackknife Repeated Replication (TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS); 
Balanced Repeated Replication (PISA, TALIS)

 Вирівнювання результатів за різними завданнями: можливе 
лише при використанні моделей IRT (Item Response Theory), 
а не балів

 Узагальнена характеристика для всієї популяції: технологія 
«plausible values»; не використовується для індивідуальних 
даних





Index (level)





1. Two- and Three-Parameter IRT Models for 
Dichotomous Items

2. Generalized partial credit model for 
Polytomous Items

A three-parameter model was used with multiple-
choice items, which were scored as correct or incorrect, 
and a two-parameter model for constructed-response 
items with just two response options, which also were 
scored as correct or incorrect. 

For constructed response items that scored for 
partial credit, with 0, 1, and 2 (TIMSS) and 0, 1, 2, 
and 3 (PIRLS) as the possible score levels.

Mean was 500, 
Standard deviation was 100



Benjamin D. Wright 
(1926 - 2015)

The end of 

the 50s of 

the 20th 
century



1. Unidimensionality of test
2. Local independence of items
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P – success function,
s – characteristic of person,
t – characteristic of item.

Inverse function:
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Two approaches to improve model. Second of them:
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Scale transformation

Estimation method

Program tools

http://www.ssicentral.com/irt/downloads.html

https://shop.acer.edu.au/acer-shop/group/CON2

Parscale

ConQuest

Expected a posteriori (EAP), weighted maximum 
likelihood (WML) estimation with plausible values

https://shop.acer.edu.au/acer-shop/group/CON2






Graded Response Model (Samejima, 1969)

Partial Credit Model (Masters, 1982) 

Nominal Response Model (Bock,1972)



Mean 
scale 
score was 
10, 

Standard 
deviation 
was 2





 відмінність за гендерною ознакою; 

 відмінність за соціальним статусом;

 відмінність за расовою належністю;

 відмінність за мовою спілкування;

 технічні особливості перекладу…..



 Differential Item Functioning (DIF) “occurs when 

examinees from groups R (reference) and F(focal) have the 

same degree of proficiency in a certain domain, but 

difference rates of success on an item” (Camilli, 2006: 226).

 “Item impact described the situation in which DIF exists, 

because there were true differences between the groups in 

the underlying ability of interest being measured by the 

item. 

 Item bias described the situations in which there is DIF 

because of some characteristic of the test item that is not 

relevant to the underlying ability of interest” (Zumbo, 2007: 

224).



Types of DIF 

Crossing mixed DIFUnidirectional mixed DIF

Uniform DIF Non-uniform DIF



МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ DIF

Метод Модель Переваги Недоліки Програми

Мантель-
Ханзеля
(Mantel-
Haenszel)

непараметричний метод , 
застосовується для 
політомічних та 
дихотомічних завдань

прості обчислення, 
несуттєві вимоги до 
вибірки, розмір DIF

не виявляє 
нерівномірне DIF 

Winsteps,
Easydif,
EZdif

Логістична 
регресія
(Logistic 
regression )

непараметричний метод,
заснований на порівнянні 
регресійних моделей, 
можливе застосування  
до політомічних завдань

не потребує великих 
об’ємів вибірки, виявляє 
рівномірне та
нерівномірне DIF, розмір 
DIF

розмір DIF для 
політомічних завдань

EZdif, 
LORDIF,
SPSS, 
SAS, R

Стандартизація

(Standardi-

zation)

непараметричний метод для 

дихотомічних завдань

не потребує модельних 

припущень, виявляє  

нерівномірне DIF 

трудомісткий, формально 

не виявляє рівномірне DIF  

Easydif

SIBTEST непараметричний метод, 

заснований на методі 

стандартизації

дозволяє моделювання 

багатовимірних конструктів, 
розмір DIF

не виявляє нерівномірне 

DIF, потребує великих 

об’ємів вибірки

SIBTEST ,

Poly-SIBTEST,

Cross-SIBTEST

Метод 

відношення 

правдоподібності

(Item Response

Theory Likelihood

Ratio)

параметричний метод, 

базується на порівнянні двох 
моделей  IRT, застосовується 
для політомічних та 
дихотомічних завдань

глибокий аналіз причин 

рівномірного та нерівномірного 

DIF

великі об’єми вибірки, 

вимоги одновимірності та 

локальної незалежності,

відсутність класифікації за 

розміром DIF

LORDIF,
IRT-LR



• Simple indices (ratios, averages and binary indicators): These indices 
were constructed through the arithmetical transformation or recoding 
of one or more items.
• Complex scale indices: The underlying variables are supposed to 
measure the indices that are unobserved. These indices were 
operationally defined by observable items and constructed using 
complex procedures that involved scaling the items. Typically, scale 
scores for these indices are estimates of latent traits derived through 
scaling of dichotomous or polytomous (e.g. Likert scale) items using 
latent trait methodology.

Classroom 
disciplinary 
climate 
TCDISCS



1. The reliability coefficient alpha (Cronbach’s 
alpha) was used as the measure of scale 
reliability. 

2. Confirmatory factor analysis (CFA) was used to 
construct the scales (to confirm the expected 
dimensional structure of the scales from 
empirical study by Analysis Expert Group).

3. CFA with multiple comparison groups across 
countries  was used to validate the constructed 
scales. 

4. Scaling and scoring the scales based on 
teachers’ and principals’ responses to the 
survey questionnaires.



 - matrix of factor loadings

y - Set of items(indicators)

 - Latent factor

 - vector of intercepts

 - vector of residuals

 - residual variance



Each item and the latent factor is described with a regression line

The goal in CFA models is to find a set of parameters 
that best reproduces the observed matrix (maximum 
likelihood estimation (MLE) used)





•Configural invariance is established when the same items are 
associated with the same underlying factors in all participating 
countries. This implies an acceptable fit of confirmatory factor 
analysis models using the same factor structure for all 
countries.
•Metric invariance is achieved when the strength of the 
associations between each of the items and the underlying 
factors is also equivalent across countries.
•Scalar invariance is the most rigorous form of invariance. It 
implies that cross-country differences in the means of the 
observed items are a result of differences in the means of their 
corresponding factors. At least partial scalar invariance is 
needed to make meaningful comparisons of mean scores across 
countries.

The cross-cultural comparability – or “invariance”









Different fit indices were 
used: Comparative Fit 
Index, Tucker-Lewis Index, 
Root Mean Square Error 
Approximation, 
Standardized Root Mean 
Square Residual 













Efficacy in classroom management (c)
 (c34D) Control disruptive behaviour in the classroom (4)
 (c34F) Make my expectations about student behaviour clear (6)
 (c34H) Get students to follow classroom rules (8)
 (c34I) Calm a student who is disruptive or noisy (9)
Efficacy in instruction (i)
 (i34C) Craft good questions for my students (3)
 (i34J) Use a variety of assessment strategies (10)
 (i34K) Provide an alternative explanation for an example when students are 

confused (11)
 (i34L) Implement alternative instructional strategies in my classroom (12)
Efficacy in student engagement (e)
 (e34A) Get students to believe they can do well in school work (1)
 (e34B) Help my students value learning (2)
 (e34E) Motivate students who show low interest in school work (5)
 (e34G) Help students think critically (7)

on a four-point scale: 
“Not at all”,  “To some extent”,  “Quite a bit”,  “A lot”



10,05
10,19

10,47

9,74

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

Estonia Croatia Poland Ukraine

Self-efficacy index with Partial Credit model

count measure min max

Estonia 3048 10,05 0,37 15,26

Croatia 3617 10,19 0,37 15,26

Poland 3797 10,47 4,47 15,26

Ukraine 3592 9,74 3,8 15,26

total 14054 10,12 0,37 15,26

Cronbach Alpha =0,87



CFI TLI RMSEA SRMR

TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan

Estonia 0,915 0,911 0,89 0,885 0,064 0,081 0,05 0,05

Croatia 0,931 0,934 0,911 0,915 0,065 0,074 0,048 0,048

Poland 0,926 0,92 0,904 0,897 0,063 0,083 0,049 0,05

Ukraine 0,936 0,917 0,069 0,046

SECLSS/SEENGS SEINSS/SEENGS SECLSS/SEINSS

TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan

Estonia 0,149 0,15 0,122 0,12 0,124 0,12

Croatia 0,151 0,15 0,105 0,1 0,123 0,12

Poland 0,158 0,15 0,154 0,15 0,13 0,12

Ukraine 0,12 0,08 0,11

> Library (lavaan)
> HEPU.model <- ' CLS =~ c34D + c34F + c34H + c34I
+ INS =~ i34C + i34J + i34K + i34L
+ ENG =~ e34A + e34B + e34E + e34G ‘
> fit <- cfa (HEPU.model, data=HEPU, missing = "ML", meanstructure = TRUE, group = "Country“) 
> Summary (fit, fit.measures=TRUE)





Invariance 
Level

CFI TLI RMSEA SRMR CFI TLI RMSEA SRMR

TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan TALIS lavaan

Configural 0,93 0,926 0,909 0,061 0,077 0,048

Metric 0,923 0,923 0,915 0,059 0,074 0,063 0,007 0,003 0,006 0,002 0,003 0,015

Scalar 0,844 0,83 0,85 0,079 0,104 0,091 0,079 0,093 0,065 0,02 0,03 0,028

> library(semTools) 
> measurementInvariance (model=HEPU.model, data = HEPU, group = "Country", std.lv = 
FALSE, strict = FALSE, quiet = FALSE, fit.measures = "default",  baseline.model = NULL, 
method = "satorra.bentler.2001")



“The vast majority of variables in TALIS are categorical in nature 
(nominal or ordered). This implies that analysts will need to 
consider categorical, non-parametric analysis methods for these 
types of variable. Techniques for continuous variables (provided 
that the required assumptions hold) should only be used on 
counts and the derived scales obtained through data reduction 
or scaling methods such as factor analysis, structural equation 
modeling or item response theory.
Additionally, analysts will need to have a working knowledge of 
SPSS (or the software of choice) and knowledge of basic 
descriptive and inferential statistics, such as estimating means, 
correlations, or linear regression parameters. Appropriate 
theoretical knowledge will be needed to conduct advanced 
analyses such as logistic regressions.”




