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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ ВАЛІДНОСТІ ЄДИНОГО
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКІ
ПРОГРАМИ 2017 РОКУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «ПРАВО»
1. Валідність тестувань – це ступінь того, наскільки висновки, що
зроблені на основі результатів тестувань відповідають меті тестувань; оскільки
мета тестувань лежить за межами самих тестувань, то валідність тесту не можна
виміряти на аналізі виключно результати тестувань – слід обов’язково виходити
за рамки тестувань і співставляти висновки з зовнішніми показниками, які
характеризують ступінь відповідності висновків меті тестувань.
2. Прогностична валідність вступних тестувань – це ступінь того,
наскільки результати вступних тестувань прогнозують успішність навчання
(тобто наскільки

ефективним є добір студентів на навчальні програми за

результатами вступних тестувань); загальноприйнятою мірою прогнозу є
кореляція результатів вступних тестувань студентів з їх успішністю навчання у
вишу упродовж 1-2 курсів; прогностична валідність вступних тестувань є
комплексною характеристикою, на яку впливає як якість тестів, так і якість їх
адміністрування, якість обробки результатів і їх інтерпретації, а також якість
моделі використання результатів тестувань.
3. Диференційна валідність вступних тестувань – це прогностична
валідність вступних тестувань для різних категорій вишів, навчальних програм,
категорій студентів.
4. Прогностична валідність ЄФВВ – це кореляція критерію добору
студентів на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право» з успішністю
їх навчання на 1 і на 2 курсі навчання.
5. Диференційна валідність ЄФВВ- це прогностична валідність вступних
тестувань для різних категорій вишів (великі/малі, державні/приватні,
спеціалізовані/ неспеціалізовані, відомчі / загальнодержавні), навчальних
програм,

форм

навчання

(денна/заочна),

різних

категорій

студентів

(жінки/чоловіки, випускники бакалаврату поточного року / минулих рокі тощо).
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6. Дослідження

прогностичної

валідності

вступного

ЗНО

на

бакалаврські програми проводилося починаючи з 2008 року і сприяли
підвищенню якості системи вступу (наприклад, результати цих досліджень
сприяли оптимізації наборів вступних предметів ЗНО на різні спеціальності й
запровадженню використання вагових коефіцієнтів для різних критеріїв вступу).
7. Проблеми дослідження прогностичної валідності вступного ЗНО і
засоби їх подолання:
7.1.Проблема

1:

Неповнота

даних

(автономія

вишів

суперечить

обов’язковому наданню даних про успішність навчання студентів, неможливість
примусити це робити адміністративним шляхом, наприклад, на основі наказу
МОНУ)
Подолання Проблеми 1: лист МОНУ/департаменту вищої освіти МОНУ
підкріпити рішеннями професійних і громадських організацій (наприклад,
асоціація правничих шкіл, Спілка ректорів університетів, робоча група ЄФВВ
при МОНУ, особисті контакти з ректорами ЗВО і деканами правничих шкіл
тощо)
7.2.Проблема 2: Брудні дані:
7.2.1. Проблема 2.1: Низька відповідальність виконавців (які готують і
відправляють дані)
Подолання Проблеми 2.1: Дані мають надаватися під електронний підпис
ректора
7.2.2. Проблема

2.2:

Використання

різних

шкал

оцінок

Подолання Проблеми 2.2: Всі оцінки мають подаватися в єдиній числовій шкалі
ECTS (з дублюванням у літерній формі для контролю цілісності даних)
7.2.3. Проблема 2.3: Відсутність єдиних кодів для позначок у випадку не
здачі екзамену
Подолання Проблеми 2.3: Затвердити єдині числові коди для випадку
відсутності оцінки не здачі екзамену (наприклад, «не з’явився» - код 1000,
«захворів» - код 2000, …. 9000 – код «інше»), ця таблиця кодів має бути додатком
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до інструкції правничим школам щодо підготовки даних і перевірятися
автоматично
Проблема 3: комунікації із ЗВО (при виникненні питань часом не можна
знайти відповідального за підготовку даних, оскільки вони не були визначені у
ЗВО, або мінялися в процесі підготовки даних)
Подолання Проблеми 3: Наказом МОНУ покласти відповідальність за
якість і своєчасність підготовки даних на керівників ЗВО, дані подавати за
електронним підписом керівника, зобов’язати керівникам ЗВО визначити
відповідальних ЗВО за підготовку даних дослідження.
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ДОДАТОК А
Наказ МОНУ (проект)

Згідно з ___________________________________________________,
на виконання ______________________________________________
з метою оцінки якості системи добору студентів на магістерські програми
правничого спрямування на основі єдиного фахового вступного випробування
(ЄФВВ) у форматі ЗНО та визначення шляхів її подальшого вдосконалення
НАКАЗУЮ:
1. Провести дослідження прогностичної валідності ЄФВВ на основі
кореляційного аналізу успішності навчання студентів 1 курсу магістерських
програм правничого спрямування в 2017/2018 навчальному році та їх
результатів ЄФВВ 2017 року, для чого:
1.1. Затвердити Інструкцію правничим школам з підготовки і
подання даних для дослідження (Додаток 1) і Програму дослідження
(Додаток 2)
1.2. Забезпечити подання правничими школами необхідних для
дослідження знеособлених даних згідно з Інструкцією (відповідальний:
генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих, до
01.12.2018)
1.3. Провести дослідження згідно з Програмою дослідження і
підготувати звіт (відповідальний: директор Інституту освітньої аналітики,
до 01.03.2019).
2. Результати дослідження обговорити на засіданні Колегії
(відповідальний: генеральний директор директорату вищої освіти і освіти
дорослих, до 01.12.2018)
3. Контроль за виконання наказу покласти на ___________________.

9
ДОДАТОК Б
Лист МОНУ(проект)
Ректору
_________________________
_________________________
Вельмишановний _____________________________!
Згідно з _______________________________________________________,
на виконання __________________________________________________,
з метою оцінки якості системи добору студентів на магістерські програми
правничого спрямування на основі єдиного фахового вступного випробування
(ЄФВВ) у форматі ЗНО та визначення шляхів її подальшого вдосконалення
Міністерство
освіти і науки України планує провести дослідження
прогностичної валідності ЄФВВ на основі кореляційного аналізу успішності
навчання студентів 1 курсу магістерських програм правничого спрямування
2017/2018 навчального року і їх результатів ЄФВВ 2017 року.
Просимо Вас надати до 01.12.2018 р. відповідні знеособлені дані про
успішність навчання
студентів 1 курсу
магістерських програм
2017/2018 навчального року і їх результатів ЄФВВ 2017 згідно з Інструкцією
(Додаток 1).
Відповідальним виконавцем дослідження визначено Інститут освітньої
аналітики.
Контактна особа _______________________ (телефон ________________,
адреса електронної пошти ______________).
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ДОДАТОК В

Інструкція для закладів вищої освіти
з представлення знеособлених даних про успішність навчання студентів
магістерських програм правничого спрямування упродовж
2017/2018 навчального року
1. Відповідальною установою за проведення дослідження є наукова
державна установа «Інститут освітньої аналітики»
2. Відповідальна особа ДНУ «Інститут освітньої аналітики» з
підготовки даних дослідження (далі – відповідальний ДНУ «Інститут
освітньої аналітики» призначено_____________________, ________________
Контактна

інформація:

телефон

_____________________________,

електронна пошта _________________________________.
3. Відповідальним у закладі вищої освіти (ЗВО) за поданням повної і
достовірної інформації для дослідження прогностичної валідності у визначені
терміни (до 01.12.2018) є керівник навчального закладу.
4. Наказом керівника ЗВО визначається відповідальний за підготовку
повної і достовірної інформації для дослідження прогностичної валідності
(відповідальний ЗВО), контактну інформація про відповідального НЗ слід
надіслати до 01.11.2018 на адресу відповідальної особи ДНУ «Інститут
освітньої аналітики»
На адресу відповідального ЗВО буде надіслано шаблон Excel для внесення
даних для дослідження (шаблон можна також скачати з сайту ДНУ «Інститут
освітньої аналітики» зі сторінки Validity Study)

5. Подання

знеособленої

інформації

про

успішність

студентів

здійснюється на адресу відповідальної особи ДНУ «Інститут освітньої
аналітики» за електронним підписом керівника навчального закладу
6. Знеособлені дані про успішність студентів структуруються в вигляді
книг Excel (окрема книга для кожної спеціальності (потоку) підготовки),
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яким

надається

уніфіковане

ім’я:

<місто>.<абревіатура

назви

ЗВО>.<порядковий номер спеціальності >
Наприклад, ім’я Харків.ХНПУ.1означає 1 потік магістерської
програми правничої школи Харківського національного педагогічного
університету.
7. Усі книги мають єдину структуру:
7.1. Сторінка 1 – паспорт ЗВО (структуру і формат даних подано на
сторінці)
7.2. Сторінка 2 – паспорт спеціальності (потоку) (структуру і
формат даних подано на сторінці)
7.3. Сторінка 3 – вхідні дані про студента (оцінки вступного
бакалаврського ЗНО (Українська мова, Історія України, Іноземна мова, СБ
ЗНО), СБА (середній бал атестату про загальну освіту), СБ диплома
(бакалаврського),

оцінки ЄФВВ (ТЗНПК, Право, Іноземна мова, СБ

ЄФВВ, категорія (д. замовлення/контракт) (структуру і формат даних
подано на сторінці)
7.4. Сторінка 4 – паспорт предметів 1 курсу осіннього семестру
(тільки тих, що виносяться на іспит): назва предмету, категорія
(профільний/непрофільний, обов’язковий/ за вибором, іноземна мова,
обсяг (у кредитах)) (структуру і формат даних подано на сторінці)
7.5. Сторінка 5 – результати іспитів 1 курсу по предметах зимової
сесії 2017/2018 навчального року
7.6. Сторінка 5 – паспорт предметів 1 курсу весняного семестру
(тільки тих, що виносяться на іспит): назва предмету, категорія
(профільний/непрофільний, обов’язковий/ за вибором, іноземна мова,
обсяг (у кредитах)) (структуру і формат даних подано на сторінці)
7.7. Сторінка 6 – результати іспитів 1 курсу по предметах літньої
сесії 2017/2018 навчального року
8. Кодування результатів
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8.1. Оцінки студентів подаються виключно в 100-бальній шкалі
ESTC
8.2. Кодування для всіх випадків відсутності оцінки студентів
подається виключно у числовому уніфікованому форматі (формат подано
на кожній сторінці книг Excel):
8.2.1. 1000 – не з’явився
8.2.2. 2000 – хвороба
8.2.3. 3000- відрахований
8.2.4. ……
8.2.5. 9000
9. Категорично забороняється вносити будь-які зміни вносити зміни у
формат файлу,

в структуру таблиць, об'єднувати або ділити комірки,

змінювати вигляд таблиць.
10.

За всіма питаннями, які виникають у процесі підготовки даних,

звертатися до відповідального ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

