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Місія ДІСО:
Інформаційне забезпечення державно-громадської моделі управління в
системі

освіти

на

основі

доказових

даних

(актуальних,

достовірних,

оперативних, повних) про стан системи освіти і переходу до електронного
врядування в системі освіти.
Задачі ДІСО:
1.

Забезпечення на державному рівні інтеграції даних про стан

системи освіти, які знаходяться в оперативному управлінні різних державних
і відомчих інституцій на основі системного нормативного забезпечення, яке
забезпечує якість даних з використанням уніфікованих протоколів обміну
даних за технологіями API.
2.

Інформаційне

забезпечення

державно-громадської

моделі

управління системою освіти на всіх її рівнях від навчального закладу до
МОНУ на принципах відкритості і підзвітності як комплементарних принципів
делегування повноважень на основі децентралізації управління освітою і
розвитку автономії навчальних закладів, забезпечення громадського контролю і
участі в прийнятті ефективних рішень на основі доказових даних:
2.1.

ДІСО як інструмент адресного (за відповідним профілем)

інформування широких кіл освітянської спільноти і громадянського
суспільства про умови і результати освіти через портал відкритих даних
«Стан освіти»
2.2.

ДІСО як інструмент залучення освітянської спільноти і

широких кіл громадськості до обговорення і прийняття рішень у галузі
управління освітою через портал відкритих даних «Стан освіти»
2.3.

ДІСО як інструмент забезпечення доступу усім бажаючим до

знеособленої БД ДІСО про умови і результати освіти через механізм АРІ
3.

Інструмент інформаційного забезпечення систем:

3.1.

Ліцензування навчальних закладів

3.2.

Ліцензування і акредитації спеціальностей

3.3.

Ліцензування, атестації і сертифікації викладачів закладів освіти
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3.4.

Систем навчального і методичного забезпечення навчального

процесу:
3.4.1. Забезпечення НЗ підручниками
3.4.2. Забезпечення НЗ засобами ІКТ
4.

ДІСО

як

інструмент

управління

загальнодержавним

бюджетним фінансовим забезпеченням навчальних закладів і контролю
фінансового забезпечення з інших джерел
спонсорські

кошти

та

ін.)

і

інструмент

(комунальні, батьківські,
контролю

фінансового

забезпечення НЗ:
4.1.

Електронне звітування НЗ і ВНЗ про всі фінансові надходження і

витрати
4.2.

Проведення аналітичних досліджень з метою оцінки обсягів

фінансування і ефективності витрачання коштів з для ефективного управління
фінансами (підготовка бюджетних пропозицій, контроль за їх використанням з
боку громадськості і державних інституцій)
Користувачі ДІСО і портал відкритих даних «Стан освіти»:
Портал відкритих даних «Стан освіти» має забезпечити адресний доступ
користувача (з використанням профілю користувача) до знеособлених даних
ДІСО для різних категорій користувачів:
1.

Державні органи управління освітою

2.

Учасники освітнього процесу

3.

Неурядові організації

4.

Громадянське суспільство.

Інтегрованість

бази

даних

ДІСО

має

забезпечувати

можливість

автоматичної агрегації даних про стан освіти за різними категоріями,
дозволяючи користувачеві проводити самостійні аналітичні дослідження якості
освіти за власними пріоритетами з різноманітними засобами представлення
результатів досліджень з використанням таблиць, графіків, геоінформаційних
технологій (інформаційно навантажених мап) на основі різних показників
якості:
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1.

Абсолютними

2.

Відносними

3.

Динамічними

4.

Комплексними

(Відповідні методики були створені фахівцями НГО «БФ ТІМО» у рамках
геоінформаційної аналітичної системи ГІАС «Якість освіти за результатами
ЗНО», яку було створено за підтримки Програми «Альянс USETI»).
Структура інформаційного забезпечення ДІСО і забезпечення якості
даних:
Джерела інформаційного забезпечення ДІСО і структуру бази даних
ДІСО представлено на схемі (див. Додаток 1).
Якість

даних ДІСО забезпечується запровадженням он-лайн систем

передачі первісних даних від постачальників інформації з використанням
стандартних
персональною

протоколів

передачі

відповідальністю

і

забезпечення

постачальників

цілісності

інформації

даних
на

з

основі

запровадження електронних підписів.
Результати освітніх вимірювань у структурі даних ДІСО:
Структура бази даних ДІСО, як і порталу відкритих даних «Стан освіти»,
має дві складові, які в перспективі буде містити таку інформацію:
1.

Умови освіти: ЄДЕБО (Інфоресурс), ІСУО (Нові знання):

1.1.

Матеріальне забезпечення освіти

1.2.

Кадрове забезпечення освіти

1.3.

Навчально-методичне забезпечення освіти

1.4.

Фінансове забезпечення освіти

2.

Результати освіти за результатами стандартизованих тестувань

(УЦОЯО):
2.1.

Результати ДПА у форматі ЗНО

2.1.1. Початкова школа
2.1.2. Основна школа
2.1.3. Старша школа
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2.2.

Результати кваліфікаційних іспитів вчителів:

2.2.1. Результати кваліфікаційних іспитів учителів (бакалаврський рівень)
2.2.2. Результати кваліфікаційних іспитів учителів (магістерський рівень)
2.2.3. Результати сертифікаційних іспитів вчителів
2.3.

Результати міжнародних моніторингових досліджень, в яких

Україні доцільно брати участь:
2.3.1. PISA: рівень компетентностей 15-річними громадянами
2.3.2. TIMSS/PIRLS
2.3.3. TALIS: рівень професійних компетентностей учителів
2.3.4. PIAAC: рівень компетентностей дорослих громадян
2.3.5. CLA+: рівень компетентностей випускників бакалаврських програм
Копетентнісні вимірювання навчальних досягнень
Перехід до компетентнісної парадигми освіти обумовлений переходом
світу до інноваційного суспільства і економіки знань.
Складність переходу до компетентнісної парадигми освіти обумовлений
інерційністю систем освіти, орієнтованих на передачу знань умінь, навичок від
учителів до учнів, замість створення освітнього середовища учитель-ученьтехнології, орієнтованого на видобування нових знань і набуття учнями
компетентностей 21 сторіччя.
Компетентнісна парадигма освіти передбачає створення компетенісних
стандартів освіти, які орієнтовані не на регламентацію діяльності учителя, а на
принципи і методи створення ефективного навчального середовища й
організації навчального процесу,

узагальнений опис результатів навчальної

діяльності, а вибір методів і форм навчальної діяльності має делегуватись
учителю.
Національна система моніторингу якості освіти (НСМЯО) на основ
ЗНО
ДПА у формі ЗНО мають відігравати роль практичного стандарту набуття
предметних

компетентностей

наприкінці

початкової,

базової

і

загальноосвітньої школи – бути компетентнісним за змістом і формою. При
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цьому відповідні тести можуть бути як предметними (з окремих предметів,
наприклад, із математики або іноземної мови), так і комбінованими (наприклад,
тест з природничих або гуманітарних дисциплін) (у цьому можна скористатися
досвідом, наприклад, Фінляндії, яка застосовує систему матуральних іспитів із
предметів державного пріоритету (математика, державна мова, іноземна мова) і
комплексні тести з природничих і гуманітарних дисциплін).
ДПА у форматі ЗНО мають бути основою системи зовнішнього
забезпечення якості освіти: проходження кожним учнем ДПА у форматі ЗНО
дозволить широко застосовувати ідеї доданої освітньої вартості (ДОВ) для
оцінки успішності учнів, вчителів, шкіл, округів, регіонів (для цього можна
скористатися досвідом Польщі застосування ДОВ у системі моніторингу якості
освіти).
Упродовж 2011-2013 років за участі широких кіл науковців і освітянпрактиків, а також міжнародних експертів за підтримки Альянсу програми
USETI було підготовлено Проект Національної Системи Моніторингу Якості
Освіти (НСМЯО), який доцільно використати в поточному проекті з
визначення дорожньої карти удосконалення системи ЗНО.
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ПРОПОЗИЦІЇ
Оцінка якості освіти за результатів ЗНО у контексті удосконалення
управління системою освіти на основі державної інформаційної системи
освіти ДІСО
Ключовим питанням удосконалення управління системою освіти є
децентралізація управління й перехід до державно-громадянської моделі
управління освітою на основі доказових даних

через запровадження

електронного врядування в системі освіти, що має забезпечити можливості
позбутися командно-адміністративного тиску на учителя і школу й надати
можливість більш повно використовувати творчий потенціал освітян і
громадянського суспільства на місцях для удосконалення системи освіти на
компетентнісних засадах і реалізації потенціалу засад програми «Нова школа».
Призначення

державної

інформаційної

системи

освіти

(ДІСО)

є

інформаційне забезпечення органів управління освітою, учасників освітнього
процесу і громадянського суспільства якісними даними про стан освіти для
ефективного управління освітою за

державно-громадянською моделлю

управління освітою.
Портал відкритих даних «Стан освіти» на основі даних ДІСО має
надавати всім стейкхолдерам освіти якісні адресні дані про стан освіти для
здійснення ефективного управління на всіх рівнях управління освітою в двох
аспектах:
•

Умови освіти

•

Результати освітньої діяльності.

У зв’язку з тим, що задачі розбудови ДІСО і удосконалення системи ЗНО
є тісно пов’язаними, пропонується наступне.
1.

Удосконалення системи підготовки і адміністрування ДПА на

основі державних стандартизованих тестувань (ЗНО) випускників початкової,
базової і старшої (профільної) школи доцільно розглядати під кутом зору
інформаційного забезпечення Національної системи моніторингу якості освіти
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(НСМЯО) через надання даних в ДІСО для інформаційного забезпечення
підсистеми «Результати освітньої діяльності» порталу відкритих даних «Стан
освіти»
2.
підготовці

Проект УЦОЯО і фонду «Відродження» доцільно сфокусувати на
проектів засадничих документів створення інтегрованої системи

НСМЯ на основі ЗНО, яка охоплює всі ланки і рівні освіти:
2.1.

Проект Концепції

НСМЯО

на основі ДПА в форматі ЗНО

наприкінці початкової, базової і загальної освіти 1
2.2.

Проект Програми запровадження НСМЯО на основі ДПА в форматі

ЗНО наприкінці початкової, базової і загальної освіти
2.3.

Проекти Концепції і Програми запровадження НСМЯО обговорити

на широкому загалі у форматі тематичної Конференції «Освітні вимірювання 2019» (НСМЯО на основі ДПА в форматі ЗНО)
3.

Підвищити рівень компетентизації тестів ЗНО (їх когнітивного

рівня і компетентнісної характеру) у відповідності до компетентнісної
парадигми освіти, що покладена в основу програми «Нова школа»:
3.1.

Компетентизація предметних тестів ДПА у форматі ЗНО на основі

застосування завдань більш високих когнітивних рівнів з реальним змістом
(особистим, соціальним, науковим, розважальним) дослідницького типу,
відкритих форматів (коротка або розгорнута відповідь)
3.2.

Запровадити вступні тести загальної навчальної компетентності у

форматі ЗНО при вступі на бакалаврські програми
3.3.

Запровадити вступні тести загальної навчальної компетентності у

форматі ЗНО при вступі на магістерські програми
3.4.

Розширити

і

поглибити

участь

України

в

міжнародних

дослідженнях якості освіти, орієнтованих на вимірювання рівня набуття
компетеностей 21 століття, які проводяться у рамках освітніх програм OECD:
3.4.1. PISA: рівень компетентностей 15-річними громадянами
1

Для цього доцільно використати доробок проекту Концепції НСМЯО, розробленого
у 2011 – 2013 роках за участі широких кіл вітчизняних фахівців і міжнародних консультантів
за підтримки Альянсу програми USETI.
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3.4.2. TALIS: рівень професійних компетентностей учителів
3.4.3. PIAAC: рівень компетентностей дорослих громадян
3.4.4. CLA+ : рівень компетентностей випускників бакалаврських
програм
4.

Запровадити

обов’язкове

анкетування

учасників

ЗНО

при

проведенні ДПА у форматі ЗНО для отримання більш змістовної контекстної
інформації про умови і характер навчального процесу для проведення
різноманітних аналітичних досліджень у галузі освіти, виявлення факторів, які
сприяють підвищенню якості навчального процесу.
5.

З метою вивчення світового досвіду аналітичних досліджень якості

освіти на основі стандартизованих тестувань підготувати і викласти у вільному
доступі такі видання:
5.1.

Анотований перелік аналітичних досліджень у галузі освіти

програми Організації економічного співробітництва і розвитку ОЕСD (з 2000
року на у рамках ОЕСD проведено 175 досліджень), анотації і звіти за
результатами яких опубліковані в вільному доступі на сайті ОЕСD
5.2.

Книгу Директора Директорату ОЕСD з освіти і компетентностей

проф. А. Шлейхера за результатами 20 років Програми PISA «World Class», яка
опублікована в вільному доступі на сайті ОЕСD і відбиває досвід як організації,
адміністрування і аналітичних досліджень результатів стандартизованих
тестувань, а також використання результатів таких досліджень в освітній
політиці різних країн.
6.

Започаткувати за участі ІОА, УЦОЯО, НГО «БФ ТІМО», інших

організацій за підтримки міжнародних донорів програму

«SchoolNet» з

підготовки і проведення педагогічного експерименту зі створення технологій та
інструментів для сприяння процесів самовдосконалення й інноваційного
розвитку системи освіти на основі мережевих технологій з використанням
відеозаписів уроків і їх експертизи з боку експертів й колег-освітян (на основі
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стандартизованих експертиз), а також анкетувань учнів, результатом виконання
якої має стати2:
6.1.

Аналітичний огляд результатів проекту MET (Measures of Effective

Teaching) 2011-2013 років з дослідження ефективності навчання на основі
аналізу відеозаписів уроків у контексті України
6.2.

Аналітичний огляд експерименту з аналізу відео уроків програми

TALIS у контексті України
6.3.

Депозитарій відео записів передового досвіду в галузі освіти

6.4.

Система показників якості освіти на основі аналізу якості

освітнього середовища
6.5.

Інструменти

для

оцінювання

якості

освітнього

середовища

відповідно до засад компетентнісної парадигми освіти
6.5.1. Стандартизовані тести
6.5.2. Стандартизовані експертизи відеозаписів уроків
6.5.3. Стандартизовані анкети учнів для оцінювання якості освітнього
середовища
6.6.

2

Нові інструменти сертифікації вчителів

З більш детальними пропозиціями стосовно проекту SchoolNet можна ознайомитись
за матеріалами статті: Раков С.А. Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості
роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл в журналі Освітня аналітика
України № 1 (2)).

ДОДАТОК

Рисунок 1 – Структура інформаційного забезпечення ДІСО
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