
 

Рада заслухала і обговорила доповідь керівника робочої групи з 

цифрової трансформації Університету проф. Пана М.П. «Про стан 

запровадження цифрової трансформації Університету» і визначила наступне. 

За рішення вченої ради від 27 вересня 2019 року та відповідного наказу 

по Університету від 7 листопада 2019 року було розроблено план дій щодо 

цифрової трансформації Університету в освітній та управлінській діяльності. 

Згідно плану дій в Microsoft Teams була створена команда – цифрова 

трансформація Університету, до складу якої ввійшли відповідальні за 

цифрову трансформації на кафедрах, завідуючи кафедрами, декани, викладачі 

і співробітники нашого вишу. 

В команді були проведені постійні обговорення стану запровадження 

цифрової трансформації Університету  за допомогою повідомлень в каналі, 

повідомлень у приватних чатах, викликах і онлайн нарадах.  

COVID-19 корінним чином змінив наші плани і ті міроприємства, які 

були заплановані, прийшлося реалізувати протягом двох місяців (в березні і 

квітні 2020р.). 

Для реалізації віддаленої роботи адміністраторами ІОЦ інстальовано 

VPN з’єднання для  забезпечення підключення до корпоративної 

інформаційної системи співробітників інформаційно-обчислювального 

центру, навчально-методичного відділу, електромеханічного і житлово-

комунальних коледжів. 

Видалене адміністрування комп’ютерів планово-фінансового відділу, 

бухгалтерії і відділу кадрів було забезпечено адміністраторами інформаційно-

обчислювального центру з використанням програми Teamviewer. 

В плані дій значна увага була приділена підвищення базових і 

професійних компетенцій науково-педагогічного персоналу нашого 

Університету. Для реалізації цього напряму плану дій  в команді цифрової 

трансформації Університету були організовані консультації у вигляді веб 

конференцій по системі дистанційного навчання Moodle та сервісу Microsoft 

Teams.  По інформації Анісімова О.М., незважаючи на те, що консультації по 

Moodle проводились два рази на тиждень, к конференції підключалось 
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незначна кількість викладачів. 

Вчена Рада відмічає, що Microsoft Teams використовувся як для 

забезпечення освітньої діяльності, так і для управління Університетом. 

Наприклад, для управлінської проводили відео конференції команди: цифрова 

трансформація Університету, Будівельний факультет, Декани. Слід зазначити, 

що ряд кафедр проводив кафедральні наради в відповідних командах Teams. 

Звіти по використанню Microsoft Teams в освітній діяльності  надіслали 

завідувачі кафедр: Новожилова, Матвєєва, Димченко, Момот, Безкоровайний, 

Оболенцева, Древаль,  Неєжмаков, Данова, Килимник, Лобашов, Ільеєнко, 

Сталінський, Чумаченко, Тугай, Новікова. 

Треба зазначити, що для освітньої діяльності викладачі Університету 

використовували для комунікацій не тільки Microsoft Teams, але Skype, Zoom, 

Meet Now Skype та інші сервіси. 

Вчена Рада зазначає, що основним процесом при видаленій роботі  

викладачів зі студентами заочної та денної форм навчання є і буде робота в 

дистанційних курсах Moodle, для реалізації якої в Університеті 

використовуються два сервери: cdo.kname.edu.ua і dl.kname.edu.ua. Треба 

відмітити, що останній сервер використовує новітню версію Moodle 3.8., на 

яку буле переведені всі атестовані дистанційні курси. 

Вчена Рада відмічає, що одним з показників базової підготовки 

науково-педагогічного персоналу є присутність портфоліо викладача на 

сервері WiKi Університету (wiki.kname.edu.ua). Аналіз присутності портфоліо  

викладачів на сервері показав, що кількість повністю заповнених сторінок 

складає всього 15.8% від загальної чисельності науково-педагогічного 

персоналу Університету. 

Що стосується професійних цифрових компетенцій – кафедрами була 

надана інформація щодо використання освітніми програмами відповідного 

програмного забезпечення та сервісів. На жаль, тільки 13 кафедр надали таку 

інформацію. 

Для усунення недоліків щодо виконання плану дій цифрової 

трансформації Університету  Вчена рада постановляє: 

1. Завідувачам кафедр забезпечити стовідсотковий показник повністю 

заповнених сторінок портфоліо викладачів на порталі wiki.kname.edu.ua. 

Термін виконання – 30.06.2020 р. Відповідальні: завідувачі кафедр. 

2. Завідувачам кафедр забезпечити переведення дистанційних курсів на 

новітню версію Moodle 3.8., які будуть використовуватись в осінньому 

семестрі 2020/2021 навчальному році. Термін виконання – 30.06.2020 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

3. Деканам факультеті сумісно з завідуючими кафедр організувати 

роботу по формуванню освітніх програм необхідними програмами і 

сервісами, які формують професійні цифрові компетенції здобувачів освіти. 

Термін виконання – 30.06.2020 р. Відповідальні: декани факультеті, завідувачі 

кафедр. 

4. Завідувачам кафедр забезпечити перехід комунікацій викладачів зі 
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