ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 239 від 12 березня 2018 року
Про
проведення
у
основного
етапу
дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні

2018

році
міжнародного

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2016 року № 72р «Деякі питання участі України y міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018»,
відповідно до абзацу третього п. 70 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
серпня 2004 року № 1095, із метою реалізації п 6, 8, 10, 11 Плану заходів із підготовки й
проведення в 2018 році міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року № 138,
НАКАЗУЮ:
1. 3атвердити перелік закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти - претендентів на включення до вибірки закладів освіти - учасників основного
етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (далі - дослідження), що додається.
2. Українському центру оцінювання якості освіти (Карандій В. А.) спільно з Інститутом освітньої
аналітики (Лондар С. Л.):
1) відповідно до рекомендацій міжнародної агенції з вибірки Westat, а також даних про
учнів/студентів 2002 року народження закладів загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти – претендентів на включення до вибірки закладів освіти - учасників
основного етапу дослідження до 15 березня сформувати перелік закладів загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які включені до вибірки закладів освіти учасників основного етапу дослідження (далі - заклади-учасники дослідження);
2) до 19 березня забезпечити підготовку й передання до структурних підрозділів із питань
освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій списків учнів/студентів,
уключених до вибірки учнів/студентів-учасників дослідження в закладах-учасниках
дослідження;
3) підготувати та затвердити до 01 квітня 2018 року графік проведення дослідження в межах
закладів-учасників дослідження; провести з 15 квітня до 30 травня 2018 року основний етап
дослідження (тестування й анкетування учнів/студентів-учасників дослідження та анкетування
керівників закладів-учасників дослідження) відповідно до графіка.
3. Структурним підрозділам з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних
адміністрацій:
1) організувати передання до 01 квітня 2018 року закладам-учасникам дослідження списків
учнів/студентів, уключених до вибірки учнів/студентів-учасників дослідження в закладахучасниках дослідження;
2) організувати внесення закладами-учасниками дослідження змін до режиму роботи в дні
проведення дослідження, визначені графіком проведення дослідження в межах закладів
учасників дослідження;
3) сприяти участі педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників у проведенні
дослідження.

4. Регіональним координаторам міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні
провести до 01 квітни 2018 року з керівниками закладів-учасників дослідження інформаційнороз’яснювальну роботу щодо специфіки та умов проведення дослідження.
5. Керівникам закладів-учасників дослідження:
1) проінформувати учнів/студентів-учасників дослідження та їхніх батьків (законних
представників неповнолітньої особи) про специфіку й умови проведення дослідження;
2) забезпечити участь у дослідженні осіб, уключених до списків учнів/студентів-учасників
дослідження (за умови відсутності заперечень із боку учнів/студентів-учасників дослідження
та/або їхніх батьків (законних представників неповнолітньої особи)).
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.
Міністр

Л. М. Гриневич

