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ОЦІНЮВАННЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА КЕРІВНИКІВ ШКІЛ У 

ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Цілі окреслені реформою системи освіти Великої Британії 2014 року 

спрямовані на підвищення рівня ІК-компетентності громадян країни починаючи з 

початкової школи, що вимагає від викладацького складу постійного удосконалення 

своїх вмінь і навичок з використання ІКТ, підвищує їх рівень ІК-компетентності. 

У 2015 році освітянами Великої Британії були розроблені рекомендації з 

аттестації вчителів і директорів шкіл, (Teacher’s Appraisal Policy), що спрямовані на 

підтвердження рівнів їх кваліфікації, визначення недоліків у роботі, подальшу 

спрямованість на професійний розвиток.  

Відповідно до вищезазначених рекомендацій, у підсумковому звіті з оцінювання 

професійної діяльності вчителів оцінювання ІК-компетентності проводиться за 

шкалою від 4-х (найнижчий рівень) до 1-го (найвищий рівень) : 

Таблиця 1 

Рівні Вимоги щодо використання навчальних ресурсів 

4 Інформаційно-комунікаційні технології або інтерактивні ресурси зовсім 

не використовуються 

3 Інформаційно-комунікаційні технології або інтерактивні ресурси 

використовуються 

компетентно (достатньо) 

2 Інформаційно-комунікаційні технології або інтерактивні ресурси 

використовуються творчо і ефективно з метою підтримки навчання учнів 

1 Доцільне і вибіркове використання ІКТ та інтерактивних технологій з 

метою підвищення мотивації, рівня навчальних досягнень учнів. 

 

Запропоновано такі методи оцінювання ІК-компетентності: 

поточне оцінювання: 

 регулярні зустрічі з директором або іншими співробітниками,  

 самооцінка, 
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 створення критично налаштованих груп (колеги), для оцінювання і 

обговорення досягненнь,   

 оцінка власних доягнень колегами, 

 індивідуальні плани розвитку, 

 спостереження колег за проведенням уроку, 

 аналіз відео уроків, 

 звіти, 

 портфоліо, 

 дослідження діяльності (самоаналіз), 

підсумкове оцінювання: 

 іспити, 

 тестування, 

 спостереження за процесом викладання, 

 мікро навчання (відповідно створеного плану саморозвитку) 

 аналіз відео уроків, 

 портфоліо. 

 

У вересні 2016 року базуючись на Стандарті для вчителів (Teachers’ standards), 

Стандарті для директорів шкіл (National Standards of Excellence for Head Teachers’), а 

також державних регулюючих документах, вищезазначених документах ЄС було 

розроблено і рекомендовано «Модель для атестації штату і політики з професійної 

кваліфікації школи» (Model staff appraisal and capability policy). Розроблений 

документ спрямований на чітке і послідовне оцінювання ефективності роботи 

вчителів, директорів, адміністрації шкіл, виявлення їх потреб для свого подальшого 

розвитку у контексті підвищення рівня навчання і розвитку школи. Відповідно до 

цього документу атестацію вчителів, адміністрації школи проводить директор 

школи, який може залучити до цього процесу представників державних органів 

освіти. Директора школи мають право атестувати вищі державні освітні структури, 

які призначають його на цю посаду і представники інспекції, за підтримки 

кваліфікованого, досвідченого зовнішнього консультанта, в найкращому випадку, 

хто мав досвід керівництва в подібній школі і який був призначений Керуючим 

органом освіти з цією метою.  

З огляду на те, що подальший розвиток системи освіти Великої Британії 

спрямований на повну автономію, «академізацію» всіх початкових і середніх шкіл, 

яка повинна завершитися до 2022 року, методи та інструменти з оцінювання ІК-

компетентності кожна школа обирає самостійно. 
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Результат атестації професійної діяльності як вчителя, так і директора школи 

ураховує наявність сертифікатів, які підтверджують проходження відповідних 

курсів, більшість з яких проводиться онлайн, і демонструють не тільки набуті 

вміння та навички, але й підтверджують бажання і прагнення до саморозвитку, 

самоудосконалення з використання ІКТ у навчальному процесі.  

Кількість таких курсів постійно збільшується, але на цей час можна зазначити 

декілька найбільш поширених, рекомендованих Департаментом освіти. 

Atomic Learning (https://www-q.atomiclearning.com/uk/assessment) , онлайн 

курси засновані у 2000 році групою викладачів з ІКТ. Курсами користуються і 

проходять навчання мільйони студентів більш ніж у 45 країнах світу. Навчання 

сфокусоване на практичному застосуванню ІКТ в освіті для студентів, викладачів 

з різних предметів, шкільного персоналу. Основні напрями: 

 Підготовка з ІКТ для сучасного навчання – використання ІКТ під час 

проведення уроків, навчальних проектів, інструменти з оцінювання вмінь 

та навичок використання ІКТ. 

 Розвиток штату викладачів – підготовка персоналу школи до набуття і 

використання технологічних навичок під час і після уроку, безперервний 

розвиток своєї професійної діяльності використовуючи ІКТ, розвиток 

критичного мислення. 

 Інтегровані інструменти і підтримка для підвищення ефективності 

навчання. У розділі розміщена велика підбірка цифрових інструментів 

для забезпечення учнів сучасним навчанням з миттєвим доступом до 

різних навчальних онлайн ресурсів.  

Запропоновано декілька різних варіантів онлайн оцінювання, які адаптовані до 

вимог шкіл, коледжів, університетів, включаючи оцінювання стандартів ISTE, 

базове само оцінювання, базове оцінювання навичок з комп’ютерної грамотності і 

популярних програмних додатків розрахованих на учнів і вчителів.  

Оцінювання стандартів ISTE  сфокусовано на застосуванні технологій. 

Інструментарій допомагає школам, коледжам, університетам  визначити основні 

напрями подальшого розвитку вчителя і спрямувати учнів до відповідного 

використання технологій, коли це необхідно.  

Оцінювання технологічних навичок – можливість пройти онлайн підготовку з 

комп'ютерної грамотності та популярних додатків Microsoft® Office (140 курсів на 

цей час). Після кожного курсу проводиться оцінювання навчальних досягнень, ІК-

компетентності вчителя.  

Самооцінка – швидкий і простий онлайн інструмент, який надає можливість 

перевірити себе, наскільки ви опанували тими чи іншими технологіями, 

використовуючи для цього відповідні інструменти. 

https://www-q.atomiclearning.com/uk/assessment
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Всі вищезазначені курси і проведення процесу оцінювання можливо тільки 

після реєстрації на сайті, деякі сервіси, послуги і представлені продукти є 

платними. Після проходження курсів видаються Сертифікати. 

Future Learn (https://www.futurelearn.com), кількість слухачів досягла 4,998,344 

охоплюючи різні континенти і країни світу, дуже швидко розвиваються і стають 

популярними. У їх розробках приймають участь 103 освітні інституції 

(університети, освітні міжнародні організації, бізнес структури, провайдери 

освітніх послуг) з усього світу. 

 Курси, постійно оновлюються охоплюючи різні напрями за такими категоріями: 

Бізнес і менеджмент; Креативне мистецтво і медіа; Здоров’я і психологія; Історія; 

Мови і культури; Право; Література; Природа та оточуюче середовище; Онлайн і 

цифровий;  Політика і сучасний світ; Наука, математика і технології; Спорт і 

відпочинок; Навчання і викладання. 

Існують як базові так і поглиблені програми з викладання різних предметів. 

Кожен вчитель може зареєструвавшись пройти один з таких безкоштовних курсів і 

отримати відповідний сертифікат. 

Інститут TES (TES - Times Educational Supplement - 

https://www.tes.com/institute/school-direct-itt-programme) найбільш швидко 

зростаюча цифрова спільнота, а також найбільша професійна мережа  вчителів 

(більш ніж 7,7 млн. зареєстрованих користувачів онлайн в 197 країнах) спрямована 

на розвиток та удосконалення професійної діяльності вчителя і адміністрації шкіл 

впродовж їх роботи у навчальному закладі. У процесі підготовки використовується 

онлайн і змішане навчання, охоплює початкову підготовку вчителів і безперервний 

професійний розвиток, включає курси для вчителів-предметників. Проходження 

програм дозволяє отримати Кваліфікаційний статус вчителя, а також Сертифікат з 

післядипломної освіти вчителя. У програмах окремим пунктом окреслених цілей 

визначено: Впевнене використання нових технологій, маючи на увазі 

впровадження інноваційних освітніх технологій не тільки у навчальний процес, а й 

у адміністрування школою. 

Мережа педагогічної майстерності в області комп'ютерних наук (Network of 

Teaching Excelence in Computer Science – NoE - 

http://academy.bcs.org/content/network-teaching-excellence-computer-science)  - 

національна спільнота професійної практики. Це співтовариство є партнерством 

між школами, університетами, ІТ-роботодавцями і професійними організаціями. 

Створена у рамках мережі Комп’ютинг у школі, будучи частиною Британського 

комп’ютерного товариства BCS (British Computer Society – BCS), яке разом з 

Департаментом освіти Великої Британії надає фінансову підтримку. 

https://www.tes.com/institute/school-direct-itt-programme
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Навчальні програми і курси з безперервного професійного розвитку 

включають тренінги, підтримку тьютора, моніторинг та оцінювання отриманих 

знань, співпрацю з колегами. 

Мережа підтримується цілим рядом партнерів, таких, як Департамент освіти 

(DfE), Microsoft, Google, Рада професорів і керівників з Компютингу, OCR і AQA.  

Національна асоціація директорів шкіл (The National Association of Head 

Teachers – NAHT - http://www.naht.org.uk/ ) надає можливість пройти курси з 

підвищення кваліфікації керівників,  адміністрації шкіл. Курси спрямовані на 

розвиток професійних навичок, охоплюючи такі напрями як менеджмент школи, 

контроль якості, вплив освітньої політики і практики на розвиток школи, 

впровадження інноваційних технологій у процес адміністрування школою тощо.   

Крім вищезазначених онлайн курсів як інструмент використовуються 

віртуальне середовище Khan Academy, а також YouTube, Twitter, Skype Classroom, 

Google+, Google Apps тощо. 

 Рішення про проходження такого курсу вчитель приймає або сам відповідно 

свого особистого плану професійного розвитку, або такий курс може бути 

запропонований атестаційною комісією після проходження атестації. 

Сертифікати отримані пiсля закінчення онлайн курсів ураховуються під час 

проведення атестації професійної діяльності вчителя, директора школи. До уваги 

беруться не тільки отримані відповідні вміння та навички, але й їх вдале, обізнане 

впровадження у навчальний процес, що за результатом атестації впливає на зміну 

заробітній платні і кар’єрному зростанні.     
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