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Заслухавши і обговорила доповідь начальника інформаційно-
обчислювального центру доц. Пана М.П. «Про використання Office 365 в 
освітній, науковій та адміністративній діяльності Університету», 
підготовлену за матеріалами впровадження хмарних сервісів Office 365 в 
освітній простір Університету, Вчена рада Університету визначила наступне. 
 Компанія Майкрософт Україна підписала рамкову угоду на 2015-2017 
рр. з Міністерством освіти і науки, надавши закладам вищої освіти спеціальні 
умови використання її продуктів. 
 Внаслідок підписання угоди наш Університет безкоштовно отримав 
доступ до переліку програмних продуктів для студентів та викладачів: 

• Office 365 ProPlus на всі власні пристрої; 
• DreamSpark Premium на STEM факультетів; 
• Оновлення до Windows 10 Education. 

 Університет продовжував співпрацю з компанією Microsoft за 
програмами Microsoft Office 365 і Microsoft DreamSpark, в рамках яких 
викладачі, співробітники, студенти та аспіранти Університету мають 
можливість використовувати електронну пошту у “хмарі” та отримують 
безкоштовний доступ до хмарного сховища 1 Тб. 
 В Microsoft DreamSpark було зареєстровано 1088 студентів та 124 
викладачі. Активно працювали в DreamSpark 186 студентів і 40 викладачів. 
На 27.10.2015р. в рамках програми DreamSpark  було безкоштовно 
завантажено 277 програмних продуктів компанії Microsoft. 
 На кафедрі прикладної математики і інформаційних технологій з 
жовтня 2014 р. було розпочато роботу в пілотному проекті по впровадженню 
корпоративної соціальної мережі Університету. Для впровадження 
корпоративної соціальної мережі Університету кафедрою була сформована 
мережа “Інформаційні технології” з 303 учасників, спрямована на роботу зі 
студентами та абітурієнтами.  
 Починаючи з 03.10.2015р. розпочато впровадження корпоративної 
соціальної мережі Університету, в рамках якої була створена мережа КСМ 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Чисельність цієї мережі постійно зростала і на 
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27.10.2015 р. налічувала 612 учасників. 
 Чисельність мережі “Інформаційні технології” в період її упровадження 
також постійно зростала і досягла  688 учасників. 
 На 27.10.2015р. створено 19 активних груп, опубліковано 288 
повідомлень, завантажено 34 файли, які були  переглянуті 111 разів. Активно 
почали працювати в корпоративній соціальній мережі Університету кафедри 
економіки підприємства, бізнес адміністрування та регіонального розвитку, 
туризму та готельного господарства, прикладної математики і інформаційних 
технологій, які створили групи своїх кафедр з метою підвищення якості 
комунікацій між викладачами, співробітниками та студентами. 
 Для підтримки наукової діяльності в рамках корпоративної соціальної 
мережі Університету створені групи: “eGKH”, “Scopus”, “HORIZON2020” та 
“TOP200Ukraine”, “НДЧ”. 
 Для підтримки освітньої діяльності створені групи: “MP”, “DL”, 
“ITinEducation”, “EPBARR”, “PMIT”, “BGD”. 
 Для підтримки адміністративної діяльності створені групи: “Office 
365”, “ITSupport”, “SiteNews”, “EDEBO”, “VSTUP”, “Webometrics”, “QM”. 
 За допомогою хмарного сервісу “Сайти” в Університеті було створено 
38 особистих кабінетів кафедр та 9 особистих кабінетів факультетів, до яких 
завантажується інформація про стан методичного, дистанційного 
забезпечення, про борги з оплати по контракту і за гуртожиток та ін. 
 Для підтримки наукової діяльності в рамках проекту “Енциклопедія 
житлово-комунального господарства” було створено сайт в Office 365 – 
“eGKH”. 
 Таким чином, використання хмарних сервісів Office 365 в освітній, 
науковій та адміністративній діяльності є актуальним для нашого 
Університету, але темпи їх впровадження недостатні. 

Для подолання низьких темпів упровадження хмарних сервісів Office 
365 в Університеті Вчена рада постановляє: 

1. Завідувачам кафедр і керівникам центрів та структурних підрозділів 
забезпечити реєстрацію всього персоналу в Office 365 та в  корпоративній 
соціальній мережі Університеті. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники центрів та структурних 
підрозділів. 

Термін виконання – 31.12.2015р. 
2. З метою підвищення ефективності комунікацій створити кафедральні 

групи та зареєструвати в них персонал кафедри. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання – 31.12.2015р. 
3. В усіх створених групах за узгодженням із завідувачами кафедр, 

керівниками центрів та структурних підрозділів призначити адміністраторів. 
Відповідальні: начальник ІОЦ Пан М.П., завідувачі кафедр, керівники 
центрів та структурних підрозділів. 

Термін виконання – 31.12.2015р. 
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