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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти.

Початок етапу: 04-2016

Закінчення етапу: 04-2022

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Київський університет імені Бориса Грінченка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02136554

Підпорядкованість: Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 18/2, м. Київ, 04053, Україна

Телефон: 380442721920

Телефон: 380442721902

E-mail: kubg@kubg.edu.ua

WWW: http://kubg.edu.ua/

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Київський університет імені Бориса Грінченка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02136554

Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 18/2, м. Київ, 04053, Україна

Підпорядкованість: Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Телефон: 380442721920

Телефон: 380442721902

E-mail: kubg@kubg.edu.ua

WWW: http://kubg.edu.ua/

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 
НДР або безкоштовно)

КПКВК: 



Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти

Назва роботи (англ)

The Development of the University Open Educational Information Environment to Ensure High Quality Education.

Реферат (укр)

 Звіт про НДР: 28 с. (без додатків) Об’єкт дослідження – організація освітнього процесу університету в умовах змішаного та 
дистанційного навчання, предмет – розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для 
забезпечення якості освіти в умовах впровадження змішаної та дистанційної форм навчання. Мета роботи – обґрунтувати 
теоретичні основи відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти та 
розробити інструментарій її вимірювання. Методи дослідження – теоретичні: порівняльного та системного аналізу; 
синтез, узагальнення й концептуалізація; структурне моделювання; прогностичний аналіз; емпіричні: експертного 
опитування, включеного спостереження, бесід зі здобувачами та викладачами, контент-аналіз; експериментальні: 
статистичні методи. Теоретичне та практичне значення результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні моделі та 
створенні цілісного відкритого освітнього інформаційного середовища, визначенні умов його розвитку та шляхів 
впровадження в університеті на основі європейських та вітчизняних наукових підходів до освітніх інформаційних 
середовищ, орієнтованих на забезпечення якості освіти, розробці засобів забезпечення якості освіти та інструментарію 
вимірювання якості освіти в умовах розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища. Результати дослідження 
повністю впроваджено в освітню та управлінську діяльність Київського університету імені Бориса. Взаємозв’язок з іншими 
роботами: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 
програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (2017–2021); 
«Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та 
промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DESIRE), 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (2013–2016).

Реферат (англ)

Research report: 28 p. (without supplements) The object of research is the organization of the educational process of the 
university in the conditions of mixed and distance learning, the subject is the development of the open educational information 
environment of the university to ensure the quality of education in the conditions of mixed and distance learning. The purpose 
of the work is to substantiate the theoretical foundations of the open educational information environment of the university to 
ensure the quality of education and to develop tools for its measurement. Research methods - theoretical: comparative and 
systematic analysis; synthesis, generalization and conceptualization; structural modeling; prognostic analysis; empirical: expert 
survey, included observation, interviews with applicants and teachers, content analysis; experimental: statistical methods. 
Theoretical and practical significance of the results is to theoretically substantiate the model and create a holistic open 
educational information environment, determine the conditions of its development and ways of implementation at the 
university based on European and domestic scientific approaches to educational information environments focused on quality 
of education. and tools for measuring the quality of education in the development of an open educational information 
environment. The results of the study are fully implemented in the educational and managerial activities of the Borys University 
of Kyiv. Relationship with other works: "Modernization of pedagogical higher education using innovative teaching tools" 
(MoPED) of the EU program Erasmus + KA2 - Capacity building of higher education, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-
CBHE-JP (2017–2021); "Development of courses on embedded systems using innovative virtual approaches for the integration of 
science, education and industry in Ukraine, Georgia, Armenia" (DESIRE), 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (2013-



2016).

Індекс УДК: 378(091), 378.091:004

Коди тематичних рубрик НТІ: 14.09.35

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості 
освіти

Назва продукції (англ): The Development of the University Open Educational Information Environment to Ensure High Quality 
Education

Очікувані результати: Технології, Методи, теорії

Галузь застосування: Освіта і наука

Опис продукції (укр): Звіт про НДР: 28 с. (без додатків) Об’єкт дослідження – організація освітнього процесу університету 
в умовах змішаного та дистанційного навчання, предмет – розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища 
університету для забезпечення якості освіти в умовах впровадження змішаної та дистанційної форм навчання. Мета 
роботи – обґрунтувати теоретичні основи відкритого освітнього інформаційного середовища університету для 
забезпечення якості освіти та розробити інструментарій її вимірювання. Методи дослідження – теоретичні: порівняльного 
та системного аналізу; синтез, узагальнення й концептуалізація; структурне моделювання; прогностичний аналіз; 
емпіричні: експертного опитування, включеного спостереження, бесід зі здобувачами та викладачами, контент-аналіз; 
експериментальні: статистичні методи. Теоретичне та практичне значення результатів полягає у теоретичному 
обґрунтуванні моделі та створенні цілісного відкритого освітнього інформаційного середовища, визначенні умов його 
розвитку та шляхів впровадження в університеті на основі європейських та вітчизняних наукових підходів до освітніх 
інформаційних середовищ, орієнтованих на забезпечення якості освіти, розробці засобів забезпечення якості освіти та 
інструментарію вимірювання якості освіти в умовах розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища. 
Результати дослідження повністю впроваджено в освітню та управлінську діяльність Київського університету імені 
Бориса. Взаємозв’язок з іншими роботами: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних 
інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-
1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (2017–2021); «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних 
підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DESIRE), 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-
TEMPUS-JPCR (2013–2016).

Соціально-економічна спрямованість НТП: Економія матеріалів, Підвищення продуктивності праці, Підвищення 
автоматизації виробничих процесів

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 04.201604.2022

Виробник продукції: Університет Грінченка

Споживачі продукції: 

Перспективні ринки: 

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу
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