Корпоративний стандарт ІКТ-компетентності викладача (модель)
Інструменти вимірювання сформованості ІКТ-компетентності
Вид діяльності
Розуміння ролі
ІКТ в освіті та їх
використання
Інструменти
вимірювання

ІКТ
Інструменти
вимірювання

Технологічна грамотність
Знайомство з освітньою
політикою
1. Онлайн опитування для
виявлення рівня обізнаності
викладачів щодо наявності
документів з освітньої
політики (на рівні держави
чи університету) та їх ролі у
діяльності університету.
2. Участь у семінарах
(очних чи дистанційних)
з питань освітньої політики
університету.

Поглиблення знань
Розуміння освітньої політики

1. Опитування студентів щодо
використання в професійній
діяльності інноваційної освітньої
політики.
2. Опитування викладачів щодо
розуміння шляхів використання
у професійній діяльності інноваційної
освітньої політики.
3. Опитування студентів щодо
визначення ролі ІКТ в освіті та
виявлення запитів студентів для
збагачення е-середовища
університету.
4. Е-портфоліо викладача: наявність
відомостей про участь у певних
групових освітніх ініціативах.
Базовий інструментарій
Складний інструментарій
1. Тестові завдання для
1. Сертифіковані ЕНК, в яких
самостійної перевірки рівнів необхідною умовою є використання
володіння базовим
складних ІКТ інструментів.
інструментарієм (створені
2. Дидактичні матеріали, створені на
університетом, ІТ-Академія). основі використання е-інструментів.
2. Окремі складові

Створення знань
Інновації в освітній політиці
1. Е-портфоліо: наявність
відомостей про участь у складі
групи зі створення нових освітніх
розробок, створення стратегії у
галузі ІКТ та їх використання.

Новітні технології
1. Використання Вікі-порталу.
2. Власний блог викладача.
3. Використання соціальних
мереж для навчання.
4. Е-портфоліо викладача.

Навчальна
діяльність
Інструменти
вимірювання

електронного навчального
курсу (ЕНК)
Базові знання: фрагментарне
використання ІКТ
у навчальному процесі
1. Опитування студентів
про якість фрагментарного
використання ІКТ.
2. Е-тестування навчальних
досягнень студентів.
3. Наявність ЕНК на LMS
Moodle.
4. Анкетування викладачів
щодо розуміння
ефективності використання
ІКТ в практичній діяльності.

Застосування знань: системне
використання ІКТ у навчальному
процесі
1. Статистика використання
студентами ЕНК, розміщених на LMS
Moodle.
2. Посилання в ЕНК на ресурси
інституційного репозитарію.
3. Посилання на відкриті е-ресурси.
4. Посилання на відкриті навчальні
курси (MOOC).
5. Е-наукові публікації.
6. Опитування студентів з питань
задоволеності пропонованих
викладачем е-ресурсів.
7. Оцінка навчальних програм:
перелік рекомендованих ресурсів.
8. Наявність сертифікованих ЕНК
з кожної дисципліни, яких навчає
викладач.
9. Оцінювання системності
використання ресурсів ЕНК: звіти
з е-деканату та електронного журналу
конкретного ЕНК.
10. Наявність на Вікі-порталі анотації
до сертифікованого ЕНК.
11. Оцінювання системності
використання ресурсів е-середовища
університету.

Навички суспільства знань
1. Створення відкритих
навчальних курсів (MOOC)
та статистика їх учасників.
2. Організація електронної
взаємодії та співпраці
(у т. ч. навчальних проектів) у
соцмережах та на основі
віртуальної комунікації
(скап, відеоконференції,
вебінари тощо).
3. Спільні проекти на
Вікі-порталі.
4. Е-портфоліо викладача.
5. Використання ІКТ для
адміністрування навчального
процесу.

Наукова
діяльність

Базові знання з наукової
комунікації

Інструменти
вимірювання

1. 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.
2. Кількість публікацій в
інституційному репозитарії.
3. Індекс цитування в Google
Academia.
ІКТ грамотність:
формальне навчання з ІКТ

Підвищення
кваліфікації
викладачів
Інструменти
вимірювання

Наявність сертифіката
про підвищення кваліфікації
з питань ІКТ

Застосування знань з наукової
(у т. ч. віртуальної) комунікації
та електронного наукового
співробітництва
1. Кількість міжнародних наукових
публікацій.
2. Кількість виступів на міжнародних
конференціях.
3.Е-портфоліо викладача.

Навички впровадження наукових
проектів

Керування та спрямування:
неформальне навчання з ІКТ

Викладач як зразковий студент:
навчання на відкритих курсах
(наприклад, MOOC)
1. Е-портфоліо.
2. Перелік відкритих курсів
професійного онлайн навчання
(наприклад,MOOC), які закінчив.
3. Проведення тренінгів для своїх
колег з питань використання ІКТ.
5. Надання онлайн консультацій,
проведення вебінарів з
поширення досвіду.

1. Е-портфоліо.
2. Участь у дистанційних курсах
підвищення кваліфікації в Україні.
3. Список засобів неформального
навчання, які закінчив.

1. Участь у міжуніверситетських
та міжнародних наукових
проектах.
2. Кількість спільних
міжнародних публікацій з
науковцями інших університетів.
3. Індекс цитування в
міжнародних наукометричних
базах даних.
4.Організація та проведення
онлайн конференцій, семінарів

