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За результатами національного рейтингу МОН України серед класичних ВНЗ 

Київський університет імені Бориса Грінченка у 2012 р. посів 7 місце, а у 2013 р. – 6 місце 

у категорії педагогічних та гуманітарних вишів [1]. 

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Університет) з 2012 р. 

проводить підготовку бакалаврів за напрямом 6.020102 «Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія», наразі розглядається питання про можливість 

відкриття магістратури, підготовка здійснюється у межах діяльності кафедри реклами та 

зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту. 

Зважаючи на те, що Університет поставив перед собою стратегічне завдання – 

створення SMART-університету, єдине інформаційне науково-освітнє середовище 

Університету має багато складників. Структура електронного середовища навчального 

закладу наступна: бібліотека Університету, електронний репозиторій, інституційний 

репозиторій, електронні журнали, вікі-портал Університету, корпоративна електронна 

пошта, електронне навчання, Microsoft IT Academy. 

Бібліотека Університету (http://library.kubg.edu.ua/) – це ресурс, єдиний 

бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць як на традиційних, так і на 

електронних носіях (серед них навчальних видань – 246,5 тис. прим., наукових – 13,5 тис. 

прим., літературно-художніх – 50,0 тис. прим.). Детально з поетапним розвитком 

бібліотеки Університету можна ознайомитися у статті В. А. Зотової та 

О. Є. Матвійчук [2]. 

Електронний репозиторій (http://elib.kubg.edu.ua/) – це електронний ресурс 

бібліотеки, доступ до якого надається у локальної мережі Університету, містить понад 

4 тис. навчальних, навчально-методичних, наукових, художніх, довідкових, рідкісних 

друкованих видань в електронній формі. 

Інституційний репозиторій (ІР) (http://elibrary.kubg.edu.ua) – це окремий ресурс, 

створений для ознайомлення з науковими публікаціями викладачів Університету, що 

знаходиться у вільному доступі. Станом на 1 червня 2014 р. в ІР розмістили власні наукові 



доробки понад 460 науково-педагогічних працівників Університету (більш ніж 2,5 тис. 

наукових статей) [3]. 

В Університеті створено 10 електронних журналів: «Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції», «Наукові доробки магістрантів», «Наукові здобутки 

студентів Інституту людини», «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», 

«Освітологічний дискурс», «Освітологія», «Педагогічна освіта: теорія і практика», 

«Педагогічний процес: теорія і практика», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Studia 

Philologica (Філологічні студії)». 

Вікі-портал Університету (wiki.kubg.edu.ua) створено як платформу, призначену 

для реалізації освітніх технологій, орієнтованих на активну діяльність студентів та 

викладачів, всіх учасників навчально-виховного процесу. Використовуючи вікі-

технологію, можна розміщувати різноманітні освітні веб-ресурси, повторно їх 

використовувати, створювати освітні веб-ресурси на основі внеску багатьох учасників, 

обмінюватись думками. У цьому проекті вже існує можливість познайомитись з 

анотаціями сертифікованих електронних навчальних курсів (ЕНК) Університету. Кількість 

статей на вікі-порталі Університету станом на 20.11.2014 р. – 66 239, кількість зображень 

– 9 242, кількість учасників – 1 918. 

В Університеті працює Microsoft IT-Академія, що пропонує різноманітні онлайн-

курси, її програма різноманітна – від освоєння користувацьких додатків для мобільних і 

настільних комп’ютерів до підготовки ІТ-професіоналів за широким переліком 

спеціальностей. Можливість навчання – тільки для зареєстрованих користувачів 

(http://itacademy.microsoft.com/?whr=default). 

Електронне навчання в Університеті – навчання на основі використання е-контенту 

(в тому числі електронний навчальний курс, ЕНК) та е-співпраці всіх учасників 

навчально-виховного процесу на основі створеного е-середовища Університету. ЕНК – 

перехід від книжкового пасивного контенту до електронного активного та постійна 

актуалізація навчальних дисциплін. Система електронного навчання університету (http://e-

learning.kubg.edu.ua/) організована на основі використання платформи LMS Moodle. ЕНК – 

комплект навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації 

індивідуального та групового навчання з використанням ІКТ й технологій дистанційного 

навчання під керівництвом викладача, що реалізуються засобами та сервісами Веб 2.0. Всі 

ЕНК розробляються викладачами згідно із затвердженими в Університеті вимог у 

відповідності до кредитно-модульної системи навчання і є доповненням традиційного 

принципу «формувати знання, вміння та навички» принципом «формувати 



компетентність». Для сертифікації ЕНК проходять структурно-функціональну та 

методичну експертизи. 

Структура ЕНК: 1) загальні відомості про курс; 2) зміст модулів; 3) підсумкова 

атестація. Загальні відомості про курс – це робоча програма; тематичний план; критерії 

оцінювання; друковані та інтернет-джерела з дисципліни; глосарій; оголошення (новини); 

путівник по курсу. 

Зміст модулів ЕНК має такі структурні підрозділи: путівник по модулю; 

теоретичний навчальний матеріал; практичні (семінарські, лабораторні) роботи; завдання 

для самостійної роботи; модульний контроль. Після перевірки та оцінювання виконаних 

завдань бали успішності виставляються до електронного журналу ЕНК. 

Студенти зараховуються на розроблені викладачами Університету ЕНК, які 

використовуються як додаткові ресурси для вивчення навчальної дисципліни, виконують 

всі завдання через систему електронного навчання з відображенням електронного 

журналу та використанням електронного деканату. Доступ до ресурсів навчального 

порталу – персоніфікований. Кожен студент та викладач має доступ лише до тих ЕНК, на 

яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі. Реєстрація студентів на ЕНК 

здійснюється відповідно до навчального плану спеціальності та ОКР. В Університеті 

систематично проводиться електронне тестування з метою виявлення рівня сформованості 

ІКТ-компетентності студентів. Доступ до системи тестування наявний лише з внутрішньої 

мережі Університету і надається щоразу на час виконання роботи. Вхід до системи 

здійснюється за адресою http://testing.kubg.edu.ua. 

Загальна кількість сертифікованих ЕНК (станом на листопад 2014 р.) 

Гуманітарного інституту досягла 42, кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 4. За 

напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» подано на 

сертифікацію ЕНК «Бібліографічна діяльність» (розробник доц. Прокопенко Л. С.). 

У жовтні 2014 р. серед викладачів та співробітників Університету розпочався 

ІІ Конкурс на кращу розробку складових ЕНК у номінації «Презентація», «Завдання для 

самостійної роботи студентів» та «Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів», 

до участі у якому допускаються складові ЕНК, які ще не сертифіковані. 

Студенти, що вибрали ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія» в Університеті, мають усі можливості здобути сучасну 

фахову освіту і стати конкурентоспроможними спеціалістами галузі. 
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