
Організація освітнього простору в 
Університеті Грінченка

Морзе Н.В.

11/06/2018



План

1. Візитівка Університету

2. Впровадження цифрових технологій

3. Е-навчання в університеті

4. Корпоративні стандарти цифрової 
компетентності викладачів і студентів



1. Візитівка Університету

студентів – 8996 Викладачів -1352



Інфраструктура



Нова освітня стратегія
• Нові робочі програми (практико-орієнтовані), у яких 

збільшена кількість практичних занять, піврічні практики
• Створення центрів компетентностей
• Співпраця з бізнес компаніями (Майкрософт, ІБМ, 

СISCO) 
• Формування  загальних компетентностей – лідерства 

служіння, співпраці  ( обладнання аудиторій іншими 
меблями), критичне мислення, підприємництва 
(створення студентського інкубатора – розвиток Start 
Up), відкритості тощо

• Відкриття сучасних спеціальностей – «Кібербезпека», 
IoT, « Управління е-навчанням» тощо



2.Впровадження цифрових технологій

Проректор з 
інформатизації

НДЛ  інформатизації 
освіти

Центр ІКТ-компетенцій
Центр вебометрії та 

інформаційних систем

Центр комп’ютеризації і 
технічного 

обслуговування 
інформаційних систем

Бібліотека



Інформатизація освітньої діяльності

 замовлення;
 обслуговування;
 налагодження КТ;
 монтаж та підтримка мереж

комп’ютерна
техніка



Компоненти інформаційного простору

Організаційна компонента

Організаційні 
структури

Нормативно-
правові 

документи

Корпоративні 
стандарти

Змістова компонента (електронні інформаційні 
ресурси): текстові, графічні,  мультимедійні, відео

Навчальні

Наукові

Методичні

Контролюючі  

Довідкові

Технологічна компонента (засоби інформаційної 
взаємодії  всіх суб'єктів навчального процесу)

ІТ–
інфраструктура

Централізовані
сервіси (системи

управлінння
навчанням, 

віртуальні навчальні
середовища, 

системи управління
навчальним
контентом)

Децентралізова
ні сервіси 

(персональні
навчальні

середовища)



Нормативна база та корпоративні стандарти

1. Положення про ЕНК
2. Положення про корпоративну пошту
3. Положення про підвищення кваліфікації 

та атестацію викладачів з ІКТ
4. Положення про ДН
5. Положення про організацію заочного 

навчання  на основі  ДН
6. Корпоративний стандарт ІКТ-

компетентності магістрів
7. Положення про е-деканат
8. Корпоративний стандарт ІКТ-

компетентності викладачів
9. Положення по е-Портфоліо викладачів



Розбудова ІТ-інфраструктури

Комп’ютерна 
техніка

1844

1494

Розбудова
локальної

мережі

1037

1007

Створення
мережі Wi-Fi

124

104

Ліцензійне ПЗ

2594

2594
2017 р.

2018 р.



Освітнє е-середовище



Створення і сертифікація ЕНК в LMS Moodle



Структура ЕНК в LMC Moodle
Базова інформація про 

курс

Теоретичний матеріал

Матеріали для практичної 
діяльності

Матеріали для 
оцінювання

Матеріали для 
самостійної роботи



Сертифікація  ЕНК

Методика

Науковий 
контент

Структура та 
базовий функціонал



Критерії оцінювання ЕНК
№ Criteria Characteristic Yes No 

Generally systematic criteria (total) 100

Compliance with the standard E-courses development platform supports standard IMS, SCORM 10 0

Simplicity and reliability of 

the e-course

Working with e-course by using Internet browser without special software 10 0

Number of users Ensuring the possibility of simultaneous work of a group of users with the 

course

10 0

Stability of  the e-course Providing the stable work on the computers of various configurations 10 0

Personification of users Ability to register for a course 10 0

Saving the results Fixation and preservation of test results and assignments 10 0

Use of Web 2.0 Support of WIKI, blogs 10 0

Resource management Ability to manage course resources 10 0

Providing interactive Providing offline interactive communication between teacher and student 10 0

Providing online interactive communication between teacher and student 10 0



Критерії оцінювання для різних типів 

дисциплін
№ Course paragraph Element Type1 Type2 Type3

Structure completeness (total) 100 100 100

General information about 

the course

Course card 2 2 2

Working program 4 4 4

Training schedule 2 2 2

Guidelines for working with the course 2 2 2

Grade 2 2 2

Printed and Internet-sources 2 2 2

Glossary 4 4 4

Announcement 2 2 2

Type 1 – theoretical disciplines, which include the study of theoretical positions without practical or laboratory works (for example

philosophy, theory of economic thoughts, history etc.). E-courses for such disciplines don’t require video fragments, guidelines for practical

works.

Type 2 – technological disciplines (for example statistics, computer science, agronomy basics etc.), e-courses for which should include

instructional video fragments, graphical images, resources for fulfillment of practical (laboratory) works or even virtual laboratory works.

Type 3 – subjects, which study require fulfillment of laboratory experiments (for example is physics, chemistry, biochemistry, surgery etc.). E-

courses for such disciplines must contain virtual laboratory workshops.



Сертифіковані ЕНК 



E-деканат і система обрання студентами 
курсів за вибором



Аналіз використання ЕНК



Е -анкетування

• Викладач  очима студентів – один раз на рік – всі 
викладачі з кожної дисципліни,  результати 
враховуються в е-портфоліо ( якщо >=4, то 40 балів 
– як дві  індексовані статті), врахування при 
проведенні конкурсів на заміщення вакантних 
посад

• Анкетування  студентів щодо якості матеріалів ЕНК

• Анкетування першокурсників про «задоволеність» 
освітнім процесом

• Анкетування магістрів

• Анкетування викладачів на знання Номативної бази



Анкетування студентів щодо якості ЕНК

Зрозумі
лість 

Достатн
ість

Актуаль
ність 

Креатив
ність 

Доцільн
ість 

2017 4,53 4,54 4,55 4,42 4,54

2016 4,49 4,41 4,47 4,27 4,52

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60



Вікі-портал – створено проект
«е-портфоліо студента»



Вікі-портал: проект «Практика студентів» 

Інформаційна підтримка
практики студентів

Педагогічного інституту
ОКР «Магістр» 
спеціалізації «Управління
електронним навчанням»



Підтримка наукової діяльності викладачів

• Гугл Академія – профілі та індекси 
цитування

• Інституційний репозиторій – преміювання 
авторів статей в індексованих БД

• Е-портфоліо – щорічний рейтинг викладачів 
з наступним преміюванням та  постійними 
надбавками

• Е-журнали



Google Академія



Інституційний репозитарій

• Освітні програми

• Робочі програми

• Наукові статті

• Монографії

• Підручники 

• Посібники



Модель е-портфоліо викладача



Е-портфоліо на Вікі



ІК-компетентність викладача та студента

• Корпоративний стандарт

• Чіткі показники діяльності до кожного рівня та 
індикатори визначання

• Врахування в е-портфоліо

• Рівнева система підвищення  кваліфікації

• Е-курс  для початківців

• Веб-сторінка  з цікавинками

• «Трендові  навчання» – відео, формувальне 
оцінювання, SMART, створення МООС



UNESCO: Стандарти ІК-компетентностей



Модель стандарту ІК-компетентності викладача
Аспекти діяльності Рівень технологічної 

грамотності
Рівень поглиблених 
знань

Рівень створення 
знань

Розуміння ролі ІКТ в освіті 
та їх використання

Базові знання Участь у групових освітніх 
ініціативах регіонального та 
національного рівнів

Розробка стратегій 
інформатизації освіти на 
базі університету

ІКТ Базові інструменти Створення ЕНК Постійне оновлення е-
портфоліо 

Навчальна діяльність Застосування знань та вмінь Системне використання ІКТ Створення та підтримка 
відкритих навчальних 
ресурсів

Наукова діяльність Використання ІКТ для 
пошуку відомостей

Представлення науковій 
спільноті результатів 
власної наукової діяльності 
на основі використання ІКТ

Координація або участь 
міжнародних наукових
проектів

Підвищення кваліфікації Доступ до ресурсів 
професійного розвитку

Створення власного е-
портфоліо

Участь в МООС



Інструменти вимірювання базового рівня
ІК-компетентності викладача 

Вид діяльності Інструментарій

Розуміння ролі

ІКТ в освіті

Онлайн опитування для виявлення рівня обізнаності викладачів щодо наявності документів з 

освітньої політики на рівні університету чи Держави та їх ролі у діяльності університету

ІКТ Тестові завдання для самостійної перевірки рівнів володіння базовим інструментарієм

(створені Університетом, ІТ-Академія).

Наявність окремих складових електронного навчального курсу (ЕНК)

Навчальна

діяльність

Опитування студентів про якість фрагментарного використання ІКТ

Е-тестування навчальних досягнень студентів.

Наявність ЕНК на LMS Moodle

Анкетування викладачів щодо розуміння ефективності використання ІКТ в практичній

діяльності

Наукова

діяльність

Опитування викладачів щодо обізнаності з питань використання засобів наукової комунікації:

репозитаріїв, наукометричних баз даних, е-бібліотек, е-журналів, а також можливостей та

участі у онлайн конференціях

Публікації в інституційному репозитарію

Індекс цитованності в Google Academia

Підвищення

кваліфікації

Наявність сертифіката про підвищення кваліфікації з питань ІКТ



Інструменти вимірювання поглибленого рівня 
ІК-компетентності НПП

Вид

діяльності

Інструментарій

Розуміння

ролі ІКТ в

освіті

Опитування студентів щодо використання в професійній діяльності інноваційної освітньої політики

Опитування викладачів щодо розуміння шляхів використання в професійній діяльності інноваційної освітньої політики

Опитування студентів щодо визначення ролі ІКТ в освіті та виявлення запитів студентів для збагачення е-середовища

університету

Е-портфоліо викладача: наявність відомостей про участь в певних групових освітніх ініціативах

ІКТ Сертифіковані ЕНК, в яких необхідною умовою є використання складних ІКТ інструментів

Дидактичні матеріали, створені на основі використання е-інструментів

Навчальна

діяльність

Статистика використання студентами ЕНК, розміщених на LMS Moodle

Посилання в ЕНК на ресурси інституційного репозиторію, посилання на відкриті е-ресурси, посилання на відкриті навчальні

курси (MOOC), е-наукові публікації

Опитування студентів з питань задоволеності пропонованих викладачем е-ресурсів

Оцінювання системності використання ресурсів ЕНК: звіти з е-деканату та електронного журналу конкретного ЕНК

Наявність на Вікі-порталі анотації до сертифікованого ЕНК

Наукова

діяльність

Міжнародні публікації

Виступи на міжнародних конференціях

Підвищення

кваліфікації

Е-портфоліо

Участь у дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Україні



Інструменти вимірювання професійного рівня 
ІК-компетентності НПП

Вид діяльності Інструментарій

Розуміння ролі

ІКТ в освіті

Наявність відомостей про участь у складі групи зі створення нових освітніх розробок, створення 

стратегії у галузі ІКТ та їх використання

ІКТ Використання Вікі-порталу, власний блог, використання соціальних мереж для навчання

Е-портфоліо

Навчальна

діяльність

Створення відкритих навчальних курсів (MOOC) та статистика їх учасників

Організація електронної взаємодії та співпраці (в тому числі навчальних проектів) у соц.

мережах та на основі віртуальної комунікації (скап, відео конференції, вебінари тощо)

Спільні проекти на Вікі-порталі, Е-портфоліо Використання ІКТ для адміністрування

навчального процесі

Наукова

діяльність

Участь у межуніверситетських та міжнародних наукових проектах

Кількість спільних міжнародних публікацій з науковцями інших університетів

Індекс цитованності в міжнародних наукометричних базах даних

Організація та проведення онлайн конференцій, семінарів

Підвищення

кваліфікації

Е-портфоліо

Перелік відкритих курсів професійного онлайн навчання (наприклад,MOOC), які закінчив

Проведення тренінгів для своїх колег з питань використання ІКТ

Надання онлайн консультацій, проведення вебінарів з поширення досвіду



Модель ІК-компетентності студентів
Рівні

Аспекти 
діяльності 
магістра 

Базовий

(базові знання та вміння 
для задоволення власних 
пізнавальних потреб) 

Поглиблений

(для вирішення завдань 
навчального, наукового, 
соціально-культурного та 
практичного характеру)

Професійний 

(складова професійної 
компетентності для 
вирішення професійних 
завдань)

Вивчення ІКТ

Базові знання та вміння

Базові інструменти

Поглибленні знання та вміння

Складні інструменти

Здатність до самоосвіти  в 
галузі ІКТ

Навчальна 
діяльність

Застосування знань та вмінь Розв’язування компетентністних
завдань навчального характеру

Розв’язування компетентних 
завдань професійного 
призначення

Наукова 
діяльність

Використання засобів 
наукової комунікації

Наукове співробітництво

Здатність застосування засобів 
е-науки

Подання результатів 
дослідження у вигляді 
наукового проекту

Соціально-
культурна 
діяльність

Знання та уміння 
громадянина суспільства 
знань

Розв’язування компетентністних
завдань загального характеру

Подання  портфоліо



Інструменти моніторингу сформованості
ІК-компетентності студента

• Тести, розроблені НДЛ інформатизації

• Тести після вивчення навчальних курсів ІТ-
академії, отримання відповідних 
сертифікатів 

Базовий рівень

• Зміст персонального електронного навчального 
освітнього середовища магістра та його 
відповідність критеріям

• Набір компетентністних завдань, системи та 
інструменти оцінювання їх розв’язування

Поглиблений 
рівень

• Портфоліо магістра та його відповідність 
вимогам

• Магістерська робота та її відповідність 
вимогам

Професійний 
рівень



Підвищення ІК-компетентності учасників 
освітнього процесу

Підвищення 
кваліфікації 

НПП 
«Змістовий 

модуль «ІКТ»

«Впровадження в 
навчальний процес 
ВНЗ та ЗНЗ SMART 

Technologies»

«Підготовка 
сучасних ІТ 
фахівців з 

Microsoft IT 
Academy»

Тренінги для 
вчителів з ІК-

компетентності



Е-курс «Е-навчально-наукове
середовище  університету



Дякую за увагу


