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Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних
засобів і культури (ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за
використання інформації, що міститься в ньому.

Участь у тренінгу дозволить
Вам отримати:
• знання індикаторів якості освіти у країнах ЄС

• уміння здійснювати відбір та класифікацію індикаторів якості
освіти за визначеними критеріями
• дієві інструменти побудови дискусії та навички роботи в
команді

Напрями роботи

Індикатори якості освіти (підходи до їх вибору та класифікації)

Показники якості освіти, що використовуються ЮНЕСКО
Огляд індикаторів якості освіти Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР)

Освітні індикатори, рекомендовані Радою з освіти Європейського Союзу
Методологія визначення Індексу людського розвитку

Поняття індикатору

Індикатори – числа й
величини, які дають
змогу виміряти й
порівняти показники
різних об’єктів оцінювання

Освітні індикатори –
цифрові показники, що
використовуються як
орієнтири при розробці і
моніторингу освітньої
політики

Вимоги до освітніх індикаторів
• відповідність визначеним завданням
• резюмування / узагальнення інформації, її об’єктивність
• організаційний та структурний зв’язок з іншими індикаторами
• точність і можливість порівняння з еталонними показниками або з
аналогічними показниками за минулі роки

• можливість порівняння з міжнародними освітніми індикаторами
• можливість виявлення першопричини найбільш значущих проблем
• збір та обробка інформації без надмірних затрат коштів і часу
• повнота, але не надмірність обсягу

Моделі освітніх індикаторів

Моделі освітніх індикаторів

Міжнародні (ЮНЕСКО,
ОЕСР , ЄС)

Національні (Бельгія,
Данія, Франція, Швеція,
Швейцарія та ін.)

Освітні індикатори ЮНЕСКО
1

Національні системи освіти

2
Письменність дорослих і освітні досягнення
3
Викладацький склад і прийом за рівнем освіти
4
Показники рівня освіти
5
Дані про подальше навчання після середньої освіти
6
Фінансові витрати на освіту

Індикатори якості освіти за
класифікацією ОЕСР
Група 1

• Освітні результати і вплив навчання (індикатор А
«The output of educational institutions and the
impact of learning»)

Група 2

• Фінансові та людські ресурси, що інвестуються в
освіту (індикатор В «Financial and Human
Resources invested in education»)

Група 3

• Доступ до освіти, участь в освітньому процесі та
прогресі (індикатор С «Access to education,
participation and progress»)

Група 4

• Освітнє середовище і організація процесу
навчання в школах (індикатор D «The Learning
Environment and Organization of Schools»)

Освітні результати і вплив навчання
(індикатори групи А)
• рівень освіти дорослого населення
• кількість учнів, які здобувають середню освіту
• чисельність студентів, котрі отримали вищу освіту
• участь батьків у здобутті їхніми дітьми вищої освіти
• вплив рівня освіти на подальшу трудову діяльність
• диференціація доходів залежно від рівня освіти
• стимулювання інвестицій в освіту
• “вартість” випускника
• соціальні результати освіти

Фінансові та людські ресурси, що
інвестуються в освіту (індикатори групи Б)
• витрати на одного студента / учня
• частина національного доходу, що виділяється на освіту
• співвідношення державних та приватних інвестицій в освіту
• загальний рівень державних витрат на систему освіти
• вартість вищої освіти для студентів і одержувані ними субсидії
• ресурси та послуги, на придбання яких витрачаються кошти, що
надійшли в систему освіти

• фактори, що визначають рівень витрат в системі освіти

Доступ до освіти, участь в освітньому
процесі та прогресі (індикатори групи С)
• суб’єкти освітнього процесу (поширення освітніх програм)

• кількість випускників шкіл, які вступають до вищих закладів
освіти
• кількість випускників, які продовжує навчання закордоном (і в
яких країнах світу)
• перехід учня з системи освіти на ринок праці (з 15 до 29 років)
• участь дорослих в освітніх програмах

Освітнє середовище і організація процесу
навчання (індикатори групи D)
• кількість часу, проведеного учнями (студентами) в класі (аудиторії)
• наповнюваність класів (студентських груп)

• час, витрачений вчителем на викладання
• заробітна плата вчителів (викладачів)
• система підготовки вчителів
• система підвищення кваліфікації працівників системи освіти
• моніторинг організації процесу навчання

Індикатори якості освіти в
Європейському Союзі
Індикатори
рівня досягнень
Індикатори
успіху та
переходу
Індикатори
моніторингу
шкільної освіти

Індикатори
ресурсів та
структури

• з математики, читання, природничих наук,
інформаційних та комунікаційних технологій,
іноземних мов, суспільствознавства
• кількість учнів, які : залишили навчання,
здобули повну середню освіту, навчаються у
закладах вищої освіти

• оцінювання та управління шкільною освітою,
участь батьків в освітньому процесі
• освіта та підготовка вчителів, охоплення
дошкільною освітою, кількість учнів на один
комп’ютер, освітні витрати на одного учня

Індекс людського розвитку

ВВП на
душу
населення
(/ввп/н)

досягнутий
рівень
освіти
(/осв)

середня
тривалість життя
(тр.ж):

Висновки
Система індикаторів якості освіти повинна бути:
обмеженою за кількістю показників

самодостатньою, для того, щоб здійснювати різнобічний аналіз та
приймати відповідні управлінські рішення
повною, тобто охоплювати різні аспекти та складові системи освіти
адекватною основним цілям і завданням, які постають перед
конкретним етапом розвитку системи освіти

динамічною, тобто час від часу систему індикаторів і критеріїв якості
освіти потрібно переглядати й уточнювати
легкою в обчисленнях та вимірюваннях

Дякую за увагу!

Зміст тренінгу відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних
засобів і культури (ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за
використання інформації, що міститься в ньому.

