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Для чого учні використовують цифрові ресурси? Який рівень
активности учнів в онлайн-середовищі? Чи навчають учнів
цифрової грамотности в закладах освіти?

ДАНІ PISA-2018:
 Близько 60 % українських 15-річних підлітків кілька разів на день









спілкуються в онлайн-чатах або шукають інформацію на певну
тему в онлайн-середовищі, але водночас кожен третій учень
ніколи чи майже ніколи не брав участи в групових онлайнобговореннях або форумах і не читав електронних листів.
Загалом 16 % українських 15-річних підлітків мають низький
показник активности в онлайн-середовищі, 45 % – середній і
39 % – високий, причому найменш активні в онлайн-середовищі
учні з низьким соціально-економічним статусом.
В Україні учні з низьким рівнем активности онлайн показали
істотно гірші результати із читання порівняно з тими, хто
має високий чи середній рівень активности онлайн, незалежно
від соціально-економічного статусу, статі учнів, місця
розташування та типу навчального закладу.
68 % українських учнів повідомили, що їх навчали в закладі
освіти того, як визначити, чи варто довіряти певній
інформації з інтернету. Ще по 66 % учнів вказали, що їх навчали
розуміти наслідки розміщення інформації, що буде доступна
всім, у соціальних мережах, та пояснювали, як
використовувати ключові слова в пошуковиках.
Більше 50 % українських учнів указали в анкетах, що їх навчали в
закладі освіти окремих елементів цифрової грамотности,
водночас такі учні мають нижчі результати із читання, ніж ті,
кого в закладі освіти якимось спеціальним чином не навчали
цифрової грамотности.
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ДОПОМАГАЄ ЧИ ЗАВАЖАЄ ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
СТАВАТИ УЧНЯМ УСПІШНИМИ?
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ І
НАВЧАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТИ
Є ПЕРЕДУМОВОЮ УСПІШНОСТИ
ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Нові технології1 допомагають дітям учитися, спілкуватися та відпочивати, а батьки
відіграють усе більш активну роль у навчанні своїх дітей. Багато дітей отримують доступ
до планшетів і смартфонів ще до того, як починають ходити та говорити. Цифровий світ
починає впливати на дитину майже з пелюшок, тож у батьків з’являється нове завдання –
навчити дітей жити в цифровому середовищі.
Разом із безмежними можливостями, які з’явилися завдяки інтернету, виникають і
нові ризики, такі, наприклад, як кібер-цькування, які можуть переслідувати дитину й у школі,
й удома. Тому на сьогодні актуальним є дослідження сучасного дитинства2, особливо в
аспекті розгляду зв’язку емоційного добробуту дітей і нових технологій: як змінилися
батьківство та дитяча дружба в цифрову епоху; як діти можуть найкраще скористатися
можливостями інтернету, мінімізуючи ризики; як сприяти розвитку цифрової грамотности
та стійкости, зберігаючи роль партнерських відносин, політики грамотного спілкування та
захисту.
Поширеність цифрових технологій у повсякденному житті принципово змінює не
тільки спосіб життя людей і доступ до знань, але й посилює потребу навчатися протягом
життя3. Люди повинні обробляти складну інформацію, систематично мислити й приймати
рішення в умовах надлишкових даних. Вони також повинні постійно вдосконалювати свої
навички, щоб відповідати швидким технічним змінам на робочому місці. Ба, більше: для
того, щоб скористатися новими можливостями, які відкривають цифрові технології
в багатьох сферах, люди повинні розвивати такі навички, які допоможуть їм цілком
осмислено використовувати цифрові технології.
Тому останнім часом, багато досліджень присвячено цим питанням, і дослідження, які
проходять під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку, не виняток4.
Як у PISA5, так і в інших дослідженнях6,7, можна зібрати значну кількість доказів того, що в
школі дітей необхідно навчати цифрових навичок і здатности розвиватися в цифровому
середовищі.
У PISA-2018 цьому питанню було присвячено декілька запитань анкет, і висновки, які
можна зробити на основі отриманих результатів, є вкрай важливими для зміни підходів до
навчання з урахуванням потреб дитини в нових умовах цифрового суспільства.
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НА ОСНОВІ ЧОГО РОБИМО ВИСНОВКИ?
ПИТАННЯ АНКЕТИ, ВІДПОВІДІ НА
ЯКІ ВИКОРИСТАНО ДЛЯ АНАЛІЗУ
Питання ST176 з анкети учня / студента

Питання ST158 з анкети учня / студента
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ПОКАЗНИКИ, НА ОСНОВІ ЯКИХ
ПРОВЕДЕНО ПОРІВНЯННЯ
Для характеристики того, як і для чого учні використовують цифрові ресурси, чи навчають учнів
цифрової грамотности в закладах освіти, як це все впливає на результати успішности в читанні за
результатами PISA-2018, та для порівняння цих даних в Україні з даними референтних країн* було
використано один показник.

Показник активности учнів в онлайн-середовищі
На основі відповідей учнів на питання ST176Q01IA, ST176Q02IA, ST176Q03IA, ST176Q05IA,
ST176Q06IA та ST176Q07IA було розраховано показник активности учнів в онлайн-середовищі,
який вимірюється в шкалі від 0 до 18, де
 0 – показник, що характерний для учнів, які ніколи або майже ніколи не читають
електронних листів, новин онлайн, не спілкуються в онлайн-чатах, не беруть участи в
групових онлайн-обговореннях або форумах, не шукають практичної інформації або
інформації на певну тему онлайн (або й зовсім не знають, що це),
 18 – показник високої активности учнів, які кілька разів на день займаються всіма
зазначеними вище видами діяльности в онлайн-середовищі.

Усі значення показника активности учнів в онлайн-середовищі було об’єднано в три категорії:
 низький рівень активности онлайн (6 або менше одиниць показника активности)
характерний учням, які рідко (кілька разів на місяць) або лише інколи займаються певними
активностями в онлайн-середовищі, при цьому не всіма зазначеними видами;
 середній рівень активности онлайн (більше 6, але не вище 12 одиниць показника
активности) характерний учням, які принаймні раз на тиждень займаються більшістю
із зазначених активностей, при цьому різними видами активности учні можуть займатися
з різною періодичністю;
 високий рівень активности онлайн (більше 12 одиниць показника активности)
характерний учням, які певними або всіма видами активностей займаються кілька разів на
день.

* Референтні країни — це країни, освітні характеристики й результати успішности 15-річних учнів яких

узято для порівняння з аналогічними параметрами України. Відбір країн було проведено на підставі
врахування подібности соціально-економічного становища цих країн із соціально-економічним становищем
нашої країни або з огляду на їхню культурну чи історичну близькість до України.
До переліку референтних країн увійшли: Білорусь, Грузія, Естонія, Молдова, Польща, Угорщина та Словацька
Республіка. Серед них Естонія та Польща за результатами PISA-2018 мають найвищі результати із читання,
математики й природничо-наукових дисциплін, а Грузія та Молдова – найнижчі. Різниця результатів із
читання та природничо-наукових дисциплін між Україною, Білоруссю, Угорщиною та Словацькою Республікою
не є статистично значущою, але в математиці українські учні менш успішні, ніж учні цих країн.
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З ЯКОЮ МЕТОЮ УКРАЇНСЬКІ УЧНІ НАЙЧАСТІШЕ
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЦИФРОВІ РЕСУРСИ?
БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ
НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ
В ОНЛАЙН-ЧАТАХ
Майже 62 % українських 15-річних підлітків кілька разів на день спілкуються в онлайн-чатах
(наприклад, Whatsapp®, Messenger® тощо), хоча є 17 % їхніх однолітків, які повідомили, що не
робили цього ніколи чи майже ніколи, або зазначили, що навіть не знають, що це таке.
Майже 95 % учнів шукають інформацію на певну тему в онлайн-середовищі принаймні кілька
разів на місяць або й частіше, а 59 % – роблять це кілька разів на день. Близько 36 % учнів
кілька разів на день читають новини онлайн або шукають практичну інформацію
(наприклад, розклади, заходи, поради, рецепти тощо). Водночас майже 19 % українських учнів
не знають, що це, або ніколи чи майже ніколи не читають новин онлайн. Близько чверті учнів
стверджують, що кілька разів на день читають електронні листи або беруть участь
у групових онлайн-обговореннях, форумах. Воднораз майже 42 % 15-річних підлітків
не знають, що це, або ніколи чи майже ніколи не брали участи в групових онлайнобговореннях та онлайн-форумах, і майже кожен третій учень ніколи або майже ніколи не
читає електронних листів (або зазначив, що не знає, що це).
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НАСКІЛЬКИ АКТИВНО І З ЯКОЮ МЕТОЮ УЧНІ РІЗНИХ
КРАЇН ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЦИФРОВІ РЕСУРСИ?
БІЛЬШІСТЬ ПІДЛІТКІВ З РЕФЕРЕНТНИХ
КРАЇН, ЯК І В УКРАЇНІ, НАЙЧАСТІШЕ
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЦИФРОВІ РЕСУРСИ
ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ В ОНЛАЙН-ЧАТАХ
Серед видів діяльности, пов’язаних із читанням, якими 15-річні підлітки з референтних країн
займаються кілька разів на день, так само, як і у випадку з українськими підлітками,
переважає спілкування в онлайн-чатах. Найбільше таких учнів у Польщі (83 %) та Естонії
(77 %), а найменше у Молдові (56 %). Частка учнів, які не робили цього ніколи чи майже ніколи
або навіть не знають, що це таке, в Україні (17 %) є близькою до частки подібних учнів у
Молдові (18 %), Грузії (15 %) та Словацькій Республіці (14 %). Наступним за частотою видом
діяльности майже в усіх країнах є пошук інформації на певну тему в онлайн-середовищі,
однак порівняно з тими, які спілкуються в онлайн-чатах, кілька разів на день це роблять
майже удвічі менше учнів. Лише в Білорусі, так само, як і в Україні, ці частки майже однакові
(близько 60 %). У Польщі близько 30 % учнів ніколи не читають електронних листів, а в Грузії
таких учнів найбільше – 48 %. У Словацькій Республіці найбільша (46 %) частка тих, хто
ніколи не читає новини онлайн або не знає, що це. В Естонії найбільша (68 %) частка тих, хто
ніколи або майже ніколи не брав участі в групових онлайн обговореннях або форумах. У Грузії
майже кожен третій 15-річний підліток ніколи не шукав практичну інформацію онлайн.
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РІВЕНЬ ОНЛАЙН-АКТИВНОСТИ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ НЕ НИЖЧИЙ, НІЖ
ЇХНІХ ОДНОЛІТКІВ З РЕФЕРЕНТНИХ КРАЇН
Загалом лише 16 % українських 15-річних підлітків мають низький показник активности
онлайн, 45 % – середній і 39 % – високий. З низьким рівнем активности меншою є частка учнів
в Естонії (14 %), Угорщині (13 %), Білоруси (10 %) та Польщі (9 %). Натомість у Словацькій
Республіці та Грузії по 29 % учнів мають низький рівень онлайн-активности, а в Молдові
таких 22 %. З високим рівнем активности найбільше учнів у Білорусі (46 %), а із середнім – в
Естонії (61 %).
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ЯКІ УЧНІ АКТИВНІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ОНЛАЙНРЕСУРСИ І ЧИ ВПЛИВАЄ ЦЕ НА ЇХНЮ УСПІШНІСТЬ?
БІЛЬШ АКТИВНИМИ ОНЛАЙНКОРИСТУВАЧАМИ Є УЧНІ З ВИСОКИМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ
Рівень активности учнів онлайн в Україні мало відрізняється за закладами різного типу.
Натомість найбільша різниця в онлайн-активности учнів пов’язана з різним соціальноекономічним статусом. Високий рівень онлайн-активности демонструють 48 % учнів
з високим соціально-економічним статусом, натомість серед учнів з низьким соціальноекономічним статусом таких усього 30 %. Кожен п’ятий хлопець або житель сільської
місцевости також має низький рівень онлайн-активности. Серед дівчат і серед учнів
з високим соціально-економічним статусом найменша частка з низьким рівнем активности
онлайн – 11 % та 10 % відповідно.
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УЧНІ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ АКТИВНОСТИ
ОНЛАЙН ДЕМОНСТРУЮТЬ ГІРШІ
РЕЗУЛЬТАТИ В ЧИТАННІ
В Україні учні з низьким рівнем активности онлайн показали істотно гірші результати
із читання порівняно з тими, хто має високий чи середній рівень активности онлайн,
незалежно від соціально-економічного статусу, статі учня, місця розташування та типу
закладу освіти8. Істотної різниці між балами із читання для учнів з високим і середнім рівнем
активности онлайн ніде не спостерігається.

8

На рисунках показано середні значення балів PISA із читання українських підлітків відповідно до рівнів активности
онлайн (із довірчим інтервалом).
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УЧНІ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ АКТИВНОСТИ
ОНЛАЙН У ВСІХ КРАЇНАХ ДЕМОНСТРУЮТЬ
НИЖЧІ РЕЗУЛЬТАТИ В КОЖНІЙ ГАЛУЗІ PISA
У всіх референтних країнах учні з низьким рівнем активности онлайн показали істотно гірші
результати в читанні порівняно з тими, хто має високий чи середній рівень активности
онлайн. Ця різниця в балах PISA є статистично істотною для всіх референтних країн9.
Водночас у всіх країнах, крім Молдови та Словацької Республіки, не спостерігаємо істотної
різниці між балами PISA із читання учнів з високим і середнім рівнем активности онлайн.
У Молдові вищі бали із читання мають учні з високим рівнем активности онлайн, а
в Словацькій Республіці, своєю чергою, – із середнім. Учні з Грузії з високим і середнім рівнем
активности онлайн випередили лише учнів з Молдови з низьким рівнем онлайн, але не
наблизилися суттєво до учнів інших країн з будь-яким рівнем активности.

З математики лише в Польщі та Словацькій Республіці різниця між середніми балами учнів
на всіх рівнях онлайн-активности (включно з низьким) не істотна.

9

На трьох рисунках нижче показано середні значення балів PISA для України та референтних країн з читання,
математики та природничо-наукових дисциплін відповідно до рівнів активности учнів онлайн (із довірчим
інтервалом).
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У галузі природничо-наукових дисциплін учні з низьким рівнем онлайн-активности в усіх
країнах мають істотно нижчі результати.

У читанні успішність учнів із середнім і високим рівнем онлайн-активности, порівняно з
успішністю учнів з низьким рівнем активности, збільшується у середньому на від 20 до
75 балів10. У Словацькій Республіці підвищення істотніше для учнів із середнім рівнем онлайнактивности.

10

Висновки робимо на основі моделі лінійної регресії, де в ролі залежної змінної були вибрані бали PISA із читання, а
в ролі незалежної змінної показник активности онлайн. Дані розраховувалися для кожної країни окремо.
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ЧИ НАВЧАЮТЬ УЧНІВ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТИ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ЧИ ВПЛИВАЄ ЦЕ НА
УСПІШНІСТЬ?
БЛИЗЬКО ПОЛОВИНИ УЧНІВ ЯК В УКРАЇНІ, ТАК
І В РЕФЕРЕНТНИХ КРАЇНАХ ПОВІДОМИЛИ, ЩО
В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ЇХ НАВЧАЛИ ЕЛЕМЕНТІВ
ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТИ, ОДНАК ЗВ’ЯЗОК
ЦЬОГО З УСПІШНІСТЮ ДОВОЛІ СУПЕРЕЧЛИВИЙ
68 % українських 15-річних підлітків вказали у своїх анкетах, що в закладі освіти їх навчали,
«як визначити, чи варто довіряти інформації з інтернету». Ще по 66 % учнів указали, що їх
навчали «розуміти наслідки розміщення інформації, що буде доступна всім, у соціальних
мережах VK©, Facebook©, Twitter© тощо» та «як використовувати ключові слова в
пошуковиках, таких як Google©, Yahoo© тощо». Найменше українських учнів (але майже
половина – 47 %) указали, що в закладі освіти їх навчали, «як виявити фішингові листи (після
відкриття яких стороння особа зможе відстежувати Ваші дії в мережі або в комп’ютері)
чи спам-розсилку». Усі учні, які відповіли «Так» на будь-яке з-поміж зазначених питань,
мають нижчі бали PISA із читання, ніж їхні однолітки, які відповіли «Ні» на відповідне
питання. Ця різниця статистично не значуща лише в питаннях 2 та 4 (зліва направо).

Дівчата та хлопці в Україні були практично одностайні у своїх відповідях на всі питання.
Учні середніх шкіл / навчальних комплексів на всі питання трохи частіше відповідали «Так»,
ніж їхні однолітки з ліцеїв / гімназій / спеціалізованих шкіл, але ця різниця не істотна. На всі
питання були схильні частіше відповідати «Так» учні із сільської місцевости, ніж учні з
великих міст. Ця різниця становила від 10 до 15 %.
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15-річні підлітки з референтних країн найчастіше стверджували, що їх навчали «розуміти
наслідки розміщення інформації, що буде доступна всім, у соціальних мережах VK©,
Facebook©, Twitter© тощо»11. Найбільша частка таких учнів в Угорщині (82 %), Польщі
(79 %), Естонії (78 %) та Білорусі (69 %), а найменша – у Грузії (45 %). У Молдові та Словацькій
Республіці, як і в Україні, найбільша частка учнів указала, що в закладі освіти їх навчали, «як
визначити, чи варто довіряти інформації з інтернету» – 71 % та 63 % відповідно.
Найменша частка таких учнів у Польщі (39 %). У багатьох країнах, як і в Україні, найменшою
була частка учнів, які відповіли, що в закладі освіти їх навчали, «як виявити фішингові листи
(після відкриття яких стороння особа зможе відстежувати Ваші дії в мережі або в
комп’ютері) чи спам-розсилку», але й ця частка близька до половини. Наприклад, у Грузії
таких учнів 38 %, у Молдові – 42 %, в Естонії –53 %.

11

Примітка. В анкетах PISA кожна країна вказувала специфічні для неї види меcенджерів, соцмереж тощо.
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НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ЦИФРОВОЇ
ГРАМОТНОСТИ РІДКО ПІДВИЩУЄ РІВЕНЬ
УСПІШНОСТИ ІЗ ЧИТАННЯ
Підвищення рівня успішности із читання українських 15-річних підлітків не асоціюється
з відповіддю «Так» на жодне з питань, на які відповідали учні щодо того, чи навчали їх
у закладі освіти певних прийомів безпечного використання інформацї з онлайн-середовища.
Навпаки, учні, які відповіли «Ні» на питання 3, 6 та 7 мають статистично істотно вищі
результати. Серед учнів з референтних країн спостерігається така ж тенденція12, за
винятком питання 4, яке стосується того, чи навчали їх у закладі освіти розуміти наслідки
розміщення інформації в соціальних мережах, та питання 2 про те, як визначити, чи варто
довіряти інформації з інтернету. Учні Естонії, які відповіли «Так» на ці два питання, мають
істотно вищі бали із читання. Також істотно вищі бали мають учні Естонії, Польщі,
Угорщини та Молдови, які вказали, що в закладі освіти їх вчили розуміти наслідки
розміщення інформації в соціальних мережах. У всіх інших випадках різниця або несуттєва,
або вищі бали мають ті учні, які відповідали «Ні».
Чи навчали Вас у навчальному закладі коли-небудь чогось із зазначеного нижче переліку?
Розуміти наслідки розміщення інформації, що
буде доступна всім, у соціальних мережах VK©,
Facebook©, Twitter© тощо

Як визначити, чи варто довіряти певній
інформації з Інтернету

Як виявити фішингові листи (після відкриття яких
стороння особа зможе відстежувати Ваші дії в
мережі або в комп’ютері) чи спам-розсилку

Як визначити, чи є певна інформація
необ’єктивною або упередженою

12

Висновки робимо на основі моделі лінійної регресії, розрахованої для кожної країни окремо, де в ролі залежної
змінної були вибрані бали PISA, а в ролі незалежних змінних відповіді на питання ST158Q01HA, ST158Q02HA,
ST158Q03HA, ST158Q04HA, ST158Q05HA, ST158Q06HA та ST158Q07HA.
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РЕЗЮМЕ
Рівень онлайн-активности українських 15-річних учнів не нижчий,
ніж їхніх однолітків з референтних країн.
Найпопулярнішим видом діяльности, якими 15-річні підлітки всіх
країн займаються кілька разів на день, є спілкування в онлайн-чатах.
Ще так само часто учні України та Білоруси шукають інформацію на
певну тему в онлайн-середовищі. Усі інші види діяльности менш
популярні в усіх країнах.
В Україні й у всіх референтних країнах учні з низьким рівнем
активности онлайн показали істотно гірший рівень читацької,
математичної та природничо-наукової грамотности порівняно з
тими, хто має високий чи середній рівень онлайн-активности.
Близько 70 % українських учнів повідомили, що в закладі освіти їх
навчали, як визначити, чи варто довіряти певній інформації з
інтернету, розуміти наслідки розміщення інформації в соціальних
мережах, що буде доступна всім, та як використовувати ключові
слова в пошуковиках. У всіх референтних країнах частка учнів, які
повідомили, що в закладі освіти їх навчали більшости елементів
цифрової грамотности, близька до половини.
Учні, яких у закладі освіти не навчали деяких елементів цифрової
грамотности, здебільшого мають вищі результати PISA із читання.
Можна припускати, що учні цієї категорії могли сформувати необхідні
навички за межами закладу освіти. Винятком є учні з Естонії, Польщі,
Угорщини та Молдови, серед яких від 70 до 80 % повідомили, що їх
навчали розуміти наслідки розміщення інформації в соціальних
мережах.
Автори:
Тетяна Лісова, методист відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання
якості освіти
Марія Мазорчук, провідний спеціаліст відділу досліджень та аналітики Українського центру
оцінювання якості освіти
Василь Терещенко, начальник відділу досліджень та аналітики Українського центру
оцінювання якості освіти
Ганна Бичко, заступник начальника відділу досліджень та аналітики Українського центру
оцінювання якості освіти
Тетяна Вакуленко, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти
За більш детальною інформацією звертайтеся до команди PISA Українського центру оцінювання
якості освіти: pisa.ukraine@testportal.gov.ua
Із даними дослідження можна попрацювати тут: https://www.oecd.org/pisa/data/
Відвідайте сайти:

Читайте також:

pisa.testportal.gov.ua
oecd.org/pisa

Як учні оцінюють достовірність інформації з
онлайн-джерел?
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Майже 62 % українських 15-р чних п дл тк в
к лька раз в на день сп лкуються в
онлайн-чатах, хоча 17 % пов домили, що
не робили цього н коли чи майже н коли
або нав ть не знають, що це таке. Майже
95 % учн в шукають нформац ю на певну
тему в онлайн-середовищ принаймн
к лька раз в на м сяць або й част ше,
а 59 % – роблять це к лька раз в на день.

Лише 16 % українських 15-р чних п дл тк в
мають низький показник активности
онлайн, 45 % – середн й 39 % – високий.
З низькою активн стю онлайн найб льше
учн в у Словацьк й Республ ц , Груз ї
(по 29 %) та Молдов (22 %), з високим
р внем – у Б лорус (46 %), а з середн м –
в Естон ї (61 %).

В Україн та ус х референтних країнах учн
з низьким р внем активности
онлайн показали стотно
г рш результати з читання пор вняно
з тими, хто має високий чи середн й
р вень активности онлайн.

Б льш сть п дл тк в з референтних
країн, так само, як в Україн ,
найчаст ше використовують
цифров ресурси для сп лкування
в онлайн-чатах. Іншим популярним
видом д яльности майже в ус х
країнах є пошук нформац ї на
певну тему в онлайн-середовищ .

Б льш активними онлайнкористувачами є учн з високим
соц ально-економ чним статусом,
учн , що проживають у м стах, а також
д вчата. Натом сть активн сть учн в
онлайн мало в др зняється в закладах
р зного типу.

У вс х країнах, кр м Молдови та
Словацької Республ ки, не
спостер гається стотної р зниц м ж
балами PISA з читання учн в з високим
та середн м р внем активности
онлайн. У Молдов вищ бали з читання
мають учн з високим р внем активности
онлайн, а в Словацьк й Республ ц ,
навпаки, – з середн м.

68 % українських 15-р чних п дл тк в вказали, що в заклад осв ти їх навчали, «як
визначити, чи варто дов ряти нформац ї з нтернету». Ще по 66 % учн в указали,
що їх навчали «розум ти насл дки розм щення нформац ї, що буде доступна вс м,
у соц альних мережах» та «як використовувати ключов слова в пошуковиках».
Найменше українських учн в (але майже половина – 47 %) указали, що в заклад осв ти
їх навчали, «як виявити ф шингов листи чи спам-розсилку». Ус учн , як в дпов ли
«Так» на будь-яке з-пом ж згаданих питань, мають нижч бали PISA з
читання, н ж їхн однол тки, як в дпов ли «Н ».
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