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Вчена рада заслухала і обговорила доповідь керівника тимчасової 

цільової робочої групи доц. Пана М.П. «Звіт тимчасової цільової робочої 

групи «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності» щодо виконання 

Стратегічного плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020», 

підготовлену за матеріалами реалізації стратегії Університету за напрямом 

«IT в освітній, науковій та управлінській діяльності», і визначила наступне. 

На оновленому парку персональних комп’ютерів центрального 

інформаційно-обчислювального центру встановлено спеціалізоване 

програмне забезпечення: Microsoft Visio 2013, Microsoft Project 2013, Autocad 

2016, SciLab, Business Studio 4.1, AllPlan. 

Університет у рамках реалізації стратегії  продовжував співпрацю з 

компанією Microsoft за програмами Microsoft Office 365, Microsoft 

DreamSpark, Microsoft Imagine Academy. 

Співробітниками інформаційно-обчислювального центру Університету 

за допомогою програмного забезпечення ARIS Express було розроблено 

дорожню мапу упровадження Майкрософт Imagine Academy. 

В Microsoft Office 365 було зареєстровано 2464 студента та 563 

викладача.  

В Microsoft DreamSpark було зареєстровано 2464 студента та 211 

викладачів. Активно працювали в DreamSpark 431 студент і 61 викладач. 

В Microsoft Imagine Academy було зареєстровано 890 студентів і 290 

викладачів та працівників.  

Таким чином, за показниками кількості зареєстрованих в Microsoft 

Office 365 студентів, кількості студентів-користувачів Microsoft DreamSpark, 

кількості  зареєстрованих в Microsoft Imagine Academy Університет досягнув 

планових значень, а за деякими й перевищив їх.  Виконано також плановий  

показник по кількості інстальованих спеціалізованих програм. 

Показник «кількість записів рейтингових показників у “хмарах”» 

виконано не повністю. Виконання цього показника пов’язано з формуванням 

науково-педагогічним працівником е-портфоліо на Вікі-порталі Університету 

–wiki.kname.edu.ua. 
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Показник  «кількість наукових проектів з використанням Ямера» 

виконано також не повністю. В Університеті тільки один проект – 

“Енциклопедія ЖКГ” – виконується з використанням Ямера. 

Показник  «кількість додатків до дипломів Європейского зразка з 

використанням “хмарних” сервисів» перевиконано. 

Невиконаними залишаються показники щодо кількості академічних 

грантів  Microsoft Azure, Microsoft Azure Research,  а також кількості 

прийнятих і відрецензованих статей за “безпаперовою” технологією. 

 Для усунення недоліків виконання стратегічного плану групи «IT 

в освітній, науковій та управлінській діяльності»  Вчена рада постановляє: 

1. Інформаційно-обчислювальному центру забезпечити функціонування 

Вікі-порталу Університету – wiki.kname.edu.ua. Термін виконання – 

30.03.2017 р. Відповідальний: начальник ІОЦ, доц. Пан М.П.   

2. Інформаційно-обчислювальному центру створити шаблони е-

портфоліо викладача, співробітника, бакалавра, магістра на Вікі-порталі 

Університету – wiki.kname.edu.ua. Термін виконання – 05.04.2017 р. 

Відповідальний: начальник ІОЦ, доц. Пан М.П.   

3. Завідувачам кафедр і керівникам центрів забезпечити формування       

е-портфоліо викладачів та співробітників згідно з шаблонами на Вікі-порталі 

Університету. Термін виконання – 30.06.2017 р. Відповідальні: завідувачі 

кафедр, керівники центрів та структурних підрозділів. 

4. Деканам факультетів організувати роботу з формування е-портфоліо 

бакалаврів і магістрів. Термін виконання – 31.12.2017 р. Відповідальні: 

декани факультетів. 

5. Інформаційно-обчислювальному центру забезпечити реєстрацію 

викладачів, співробітників, бакалаврів і магістрів на Вікі-порталі 

Університету – wiki.kname.edu.ua. Термін виконання – 30.06.2017 р.  

Відповідальний: начальник ІОЦ, доц. Пан М.П.   

6. Цільовій робочій групі «IT в освітній, науковій та управлінській 

діяльності» розробити корпоративні стандарти базового, поглибленого і 

професійного рівня ІКТ-компетентності  науково-педагогічного персоналу 

Університету. Термін виконання – 30.09.2017 р. Відповідальний: керівник 

цільової робочої групи, доц. Пан М.П. 

7. Цільовій робочій групі «IT в освітній, науковій та управлінській 

діяльності» розробити корпоративні стандарти ІКТ-компетентності 

бакалаврів і магістрів. Термін виконання – 30.09.2017 р. Відповідальний: 

керівник цільової робочої групи, доц. Пан М.П. 

8. Організувати здачу трьох іспитів викладачами та співробітниками 

Університету для отримання сертифікатів Microsoft Office Speсialist в 

міжнародному центрі сертифікації Майкрософт. Термін виконання – 

31.03.2017 р. Відповідальний: керівник цільової робочої групи, доц. Пан М.П. 

9. Деканам факультетів і завідувачам кафедр організувати роботу щодо 

участі студентів у національних і міжнародних ІТ-конкурсах. Термін 

виконання – 31.12.2017 р. Відповідальні: декани факультетів і завідувачі 
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