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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. 

За 2017 р. парк персональних комп’ютерів Університету було оновлено 

на 96 одиниць (на загальну суму 1057574 грн.). Подальшого розвитку набула 

локальна мережа Університету: через оптоволоконне з’єднання підключено 

до серверної 16-й корпус, корпус БМК та корпус ЦК. Розпочато роботу щодо 

підключення комп’ютерів Університету до мережі Інтернет за динамічними   

IP-адресами. 

На оновленому парку персональних комп’ютерів центрального 

інформаційно-обчислювального центру встановлено спеціалізоване 

програмне забезпечення: Microsoft Visio 2013, Microsoft Project 2013, 

Microsoft Visual Studio 2012, Autocad 2016, SciLab, Business Studio 4.1, 

AllPlan, Dialux, Relux, Компас 3D.  

Університет у рамках реалізації стратегії  продовжував співпрацю з 

компанією Microsoft за програмами Microsoft Office 365, Microsoft Imagine, 

Microsoft Imagine Academy. 

В Microsoft Office 365 було зареєстровано 2464 студента та 563 

викладача.  

В Microsoft Imagine було зареєстровано 2464 студента та 211 

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

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 стратегії розвитку Університету до 2020 року, а за деякими 

й перевищив їх. Виконано також плановий  показник по кількості 

інстальованих спеціалізованих програм. 

Щодо показника кількості академічних грантів Microsoft Azure слід 
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відмітити – викладачами кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій організовано роботу по впровадженню Microsoft Azure в 

навчальний процес. В результаті більш ніж 100 студентів комп’ютерних 

спеціальностей одержали академічні гранти Microsoft Azure, і робота в цьому 

напрямі продовжується. 

Виконано також показник стосовно отримання сертифікатів Microsoft 

Office Speсialist в міжнародному центрі сертифікації Майкрософт. Такі 

сертифікати отримали в 2017 р. дев’ять викладачів та один співробітник 

Університету. 

Продовж 2017 р. проведено рейтингування науково-педагогічних 

працівників та підрозділів за друге півріччя 2016 р. та перше півріччя 2017 р. 

В домені Університету співробітниками інформаційно-

обчислювального центру продовжується робота по створенню сайтів 

структурних підрозділів. 

У новому світовому рейтингу Webometrics (січень 2018р.) серед 

українських вишів наш Університет отримав 20 позицію. 

Веб-портал UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг вищих 

навчальних закладів світу, виходячи з популярності їхніх офіційних веб-

сайтів, оприлюднив рейтинг за 2018 рік. Наш Університет отримав 22 

позицію серед українських вишів і другу позицію серед харківських вишів. 

Показник «кількість записів рейтингових показників у “хмарах”» 

виконано  повністю, але не всі рейтингові показники знайшли відоброження 

в електроному портфоліо викладачів на порталі wiki.kname.edu.ua.  

Показник «кількість наукових проектів з використанням Ямера”» 

виконано не повністю. В Університеті тільки один проект – “Енциклопедія 

ЖКГ” – виконується з використанням Ямера. 

Показник  «кількість додатків до дипломів Європейского зразка з 

використанням “хмарних” сервісів ”» виконано повністю. 

На жаль, невиконаними залишаються показники щодо кількості  

грантів   Microsoft Azure Research, а також щодо кількості студентів, які 

брали участь у національних та міжнародних ІТ-конкурсах. 

 

Для усунення недоліків виконання стратегічного плану групи «IT в 

освітній, науковій та управлінській діяльності»  Вчена рада постановляє: 

1. Завідувачам кафедр і керівникам центрів забезпечити формування       

е-портфоліо всіх викладачів та всіх співробітників згідно з шаблонами на 

Вікі-порталі Університету. Термін виконання – 30.06.2018 р. Відповідальні: 

завідувачі кафедр, керівники центрів та структурних підрозділів. 

2. Науковій бібліотеці забезпечити реєстрацію всіх викладачів і 

співробітників  в наукометричній базі Scopus і Web of Science. Термін 

виконання – 15.03.2018 р.  Відповідальний: директор наукової бібліотеки 

Євсюкова Н.О. 

3. Організувати здачу трьох іспитів викладачами та співробітниками 

Університету для отримання сертифікатів Microsoft Office Speсialist в 
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міжнародному центрі сертифікації Майкрософт. Термін виконання – 

31.03.2018 р. Відповідальний: керівник цільової робочої групи доц. Пан М.П. 

4. Деканам факультетів і завідувачам кафедр організувати роботу щодо 

участі студентів у національних і міжнародних ІТ-конкурсах. Термін 

виконання – 31.12.2018 р. Відповідальні: декани факультетів і завідувачі 

кафедр. 

5. Керівнику цільової робочої групи «IT в освітній, науковій та 

управлінській діяльності» скласти планові значення ключових показників 

результативності на 2018 р. Термін виконання – 31.03.2018 р. 

Відповідальний: керівник цільової робочої групи доц. Пан М.П. 

6. Кафедрі прикладної математики і інформаційних технологій 

продовжити роботу щодо  отримання академічних грантів  Microsoft Azure 

для студентів Університету.  Термін виконання – 31.12.2018 р. 

Відповідальний: завідувач кафедри доц. Новожилова М.В. 

7. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на керівника 

цільової робочої групи доц. Пана М.П.  Термін виконання – 31.12.2018 р. 

 

 
 
 
ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
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