
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
 

Знайомство з інформаційно-освітнім е-середовищем Університету Грінченка 
(доступ до сервісів та ресурсів з порталу університету) 

 
http://kubg.edu.ua  (Ресурси - Е-середовище) : 
 

• Порядок роботи з корпоративною поштою 
o Оформлення та надсилання заявки для створення персональної 

корпоративної пошти (заявка-анкета (е-середовище-електронні заявки-
корпоративна пошта-Створення доступу до особистої корпоративної поштової 
скриньки)  

o Ознайомлення з Положенням про організацію та користування корпоративною 
електронною поштою Київського університету імені Бориса Грінченка (Ресурси-
Положення та накази-Корпоративна пошта) 

o Ознайомлення із Наказом про внесення змін до "Положення про організацію та 
користування Корпоративною електронною поштою Київського університету 
імені Бориса Грінченка" (Ресурси-Положення та накази-Корпоративна пошта) 

o Ознайомлення зі шляхами відновлення доступу (паролю) до власної 
корпоративної пошти (самостійне відновлення паролю на сторінці входу у 
власну корпоративну пошту через функцію “Забули пароль” або заповнення та 
надсилання заявки для відновлення з порталу Університету (е-середовище - 
електронні заявки - корпоративна пошта - Відновлення доступу до корпоративної 
поштової скриньки). 
  

2. Порядок роботи з системою електронного навчання (http://e-learning.kubg.edu.ua/) 
• Ознайомлення з особливостями входу в систему е-навчання Університету (е-

середовище-електронне навчання) 
• Ознайомлення з порядком створенням та використання електронних 

навчальних курсів: 
o “Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання 

у системі е-навчання” (Ресурси-Положення та накази-Створення та 
сертифікація електронних навчальних курсів) 

o Відеоінструкція зі створення ЕНК в LMS Moodle (Вікі-портал 
Університету-Навчальні курси-Навчальний курс з Moodle)  

• Ознайомлення з можливостями електронного деканату в системі е-навчання 
(сторінка викладача: робоча програма, закріплені дисципліни, ЕНК (електронні 
навчальні курси), відомості обліку успішності, журнал оцінок) 

• Ознайомлення з можливостями формування допоміжних заявок у системі е-
навчання (е-середовище - електронні заявки - Система електронного навчання 
(ЕНК): 

o Заявка на налаштування журналу оцінок 
o Для відновлення доступу до електронного навчання 
o Реєстраційна форма подання на сертифікацію ЕНК 
o Змістовно-наукова експертиза ЕНК (для рецензентів) 
o Заявка для організації оцінювання студентами ЕНК (для реєстру) 
o Реєстрація на індивідуальну консультацію НДЛ ІО 

 3. Особливості заповнення системи е-портфоліо та формування рейтингів наукових, 
науково-педагогічних працівників Університету (http://eportfolio.kubg.edu.ua): 

o Ознайомлення з системою е-портфоліо та авторизацією в системі (е-
середовище - е-портфоліо) 

o Ознайомлення з Положенням про щорічне рейтингове оцінювання професійної 
діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Київського 
університету імені Бориса Грінченка «Лідер року» та особливостями 
автоматичного відображення діяльностей на персональній сторінці працівника: 

 ознайомлення з нормативними документами щодо організації та 
проведення щорічного рейтингового оцінювання (Ресурси-Положення та 
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накази-Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної 
діяльності НПП) 

 ознайомлення з довідковими інструкціями по роботі з е-портфоліо, 
переліком відповідальних за внесення професійної діяльності 
працівника (сторінка “Допомога” системи е-портфоліо, або вікі-портал 
Університету - проект “Портфоліо викладачів” 

o Ознайомлення з можливістю автоматичного створення власного відкритого 
портфоліо на вікі-порталі Університету (за допомогою функції ”Оновлювати 
Wiki” в режимі редагування персональної сторінки в системі е-портфоліо 

 
4. Порядок розміщення власних публікацій в Інституційний репозиторій Університету 
(http://elibrary.kubg.edu.ua/) 

o Ознайомлення з особливостями роботи інституційного репозиторію (е-
середовище - Інституційний репозиторій - Про нас) 

o Ознайомлення зі здійсненням самореєстрації в Інституційному репозиторії (ІР) 
(через функцію “Зареєструватися” використовуючи корпоративну пошту) 

o Ознайомлення з Положенням про Інституційний репозиторій Київського 
університету імені Бориса Грінченка ((Ресурси-Положення та накази-
Інституційний репозиторій). 

o Ознайомлення з вимогами та порядком розміщення публікацій в ІР: 
 Рекомендації для розміщення публікацій в ІР 
 Інструкція додавання матеріалів до ІР 

 
Детальніше ознайомитись із е-середовищем університету: 

• Екскурсія основними е-ресурсами Університету Грінченка 
• Корпоративна пошта - https://mail.google.com/mail/ 
• Електронне навчання - http://e-learning.kubg.edu.ua/ 
• Е-портфоліо - http://eportfolio.kubg.edu.ua/ 
• Інституційний репозиторій - http://elibrary.kubg.edu.ua/ 
• Wiki-портал - http://wiki.kubg.edu.ua 
• База реєстрів діяльності - http://rg.kubg.edu.ua/ 

 
Корисні посилання: 

• Положення та накази  
• Корпоративний стандарт ІК-компетентності викладача 
• Порядок використання комп'ютерної техніки в Київському університеті імені Бориса 

Грінченка 
• Електронні заявки 
• Перелік тренінгів для підвищення ІК-компетентності 
• Підвищення ІК-компетентності (Перелік ресурсів / сервісів для використання в 

освітньому процесі) 
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