
 

НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ОСВІТНЬОЇ КОМПАНІЇ  

ПІРСОН (PEARSON) 

Пірсон  - найбільша у світі освітня компанія із штаб-квартирою у Лондоні 

(Велика Британія), яка працює у 70 країнах світу та налічує 35 000 

співробітників. Пірсон надає освітні послуги та розробляє продукти (навчальні 

посібники , програми та тести), які допомагають мільйонам людей у світі 

успішно реалізувати свій потенціал. Така місія вимагає особливого підходу до 

освіти.  Вона може бути реалізована внаслідок  ретельних та масштабних 

досліджень процесів учіння та навчання в різноманітних ситуаціях  та 

визначення найбільш ефективних засобів для досягнення найкращих 

результатів. 

З цією метою співробітники Пірсон постійно співпрацюють з вчителями, 

викладачами та адміністрацією навчальних закладів. У процесі спільних 

досліджень запропоновані Пірсон навчальні інструменти запроваджуються у 

практику,  і найкращі рішення пропонуються для широкого застосування. 

Прикладами можуть бути дослідження, проведені на базі двох університетів 

Польщі (у Любліні та Бялій Подлясці), які довели, що використання сучасних 

розробок Пірсон – віртуальних мовних лабораторій для вивчення англійської 

мови  (MyEnglishLab) значно підвищили навчальні результати студентів, які 

навчалися у такий спосіб порівняно з традиційними методами. Вони також 

виявили, що студенти з низьким початковим рівнем швидше надолужили своїх 

однокурсників  за рахунок використання інструментів навчальної платформи. 

Схожі результати отримали  викладачі інших університетів, які взяли на 

озброєння MyEnglishLab – Варшавський Технічний Університет (Польща) та 

Київський Національний Економічний  Університет (Україна). 

Пірсон має значний досвід не тільки у царині навчання англійської мови,  а і у 

сфері оцінювання навчальних та академічних досягнень, тестуванні, 

кваліфікаційних іспитів. Ось деякі приклади такої діяльності: 

 Пірсон – найбільший провайдер послуг з оцінювання навчальних 

досягнень у США; 

 Пірсон – міжнародно визнаний провайдер мовних іспитів PTE General, 

PTE Academic та  LCCI; 

 Пірсон- найбільша у Великій Британії екзаменаційна рада, що 

регулюється урядом Британії та забезпечує видачу академічних, 

професіонально-технічних  та робочих кваліфікацій та оцінювання 

персоналу; 



 Підрозділ Пірсон – Pearson Vue – глобальний  лідер в комп’ютерному 

тестуванні за запитом регуляторних та екзаменаційних рад, який 

забезпечує усі  освітні послуги –від розробки змісту тесту до його 

адміністрування та обробки даних. Іспити проводяться в спеціалізованих 

центрах Pearson VUE, який нараховує найбільшу мережу у світі , яка 

охоплює 163 країни (в  Україні діє 22 центра). 

Пірсон також має досвід в проведенні національних та міжнародних освітніх 

проектів.  Так, 

 Пірсон протягом  10 років був розробником та адміністратором 

Національних предметних тестів  Англії та отримав кілька подяк; 

 Пірсон також виграв тендер на розробку формату  для міжнародної 

програми оцінювання досягнень 15-річних учнів PISA у 2018 році. 

Вперше оцінювання буде проводитися у комп’ютерному форматі і у ньому 

буде брати участь півмільйона учнів з 70 країн світу. Українське  

Міністерство освіти і науки підписало угоду у 2016 році  і   розпочало 

підготовку до участі у цьому проекті. 


