
ПРОТОКОЛ №9 

від 14 жовтня  2013р. 

постійної комісії з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності  
Вінницького національного аграрного університету  

 
ПРИСУТНІ: голова комісії - Паламарчук Є.А. 

члени комісії –Кропивлянський А.В., Кондратова М.В., Коваленко О.О., 
Юрчук Н. П., Яцковська Р. О., Березюк С.В., Пікула О.А., Паламарчук 
В.Д., Шаргородський С.А. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Звіт про роботу комісії у 2012-2013н.р. 

2. План роботи постійної комісії у І семестрі 2013-2014 н.р. 
3. Різне. 

 
СЛУХАЛИ:  

1. Звіт голови постійної комісії з проблем інформатизації та комп’ютерної 
діяльності ВНАУ проф. каф. ЕК Паламарчука Є.А. про роботу комісії у 2012-2013н.р. та 
план роботи комісії у І семестрі 2013-2014 н.р. 

2. Завідувача відділу інформаційного забезпечення та електронних засобів 
навчання Коваленко О.О. про формування дистанційних електронних курсів. 

3. В.о. директора бібліотеки Кондратову М.В. про стан впровадження 
автоматизованої бібліотечної системи «Софія» у 5 навч. корп. ВНАУ. 

4. Відповідальних по навчально-наукових інститутах та факультетах про проведену 
роботу з навчання та впровадження  АСУ «Деканат». 

5. Начальника комп’ютерного центру ВНАУ Кропивлянського А.В. про стан 
комп’ютеризації ВНАУ та роботу обчислювального центру. 

Інформацію доповідачів обговорено членами комісії. 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома інформацію доповідачів. 
2. Впровадити електронні журнали відвідування студентів АСУ «Деканат» в 

навчально-наукових інститутах та факультетах ВНАУ. Заповнення та ведення 
електронних журналів відвідування занять студентів доручити старостам груп. 
Відповідальні – члени постійної комісії від ННІ та факультетів. 

3. Рекомендувати відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти 
провести моніторинг заповнення електронних навчальних карток дисциплін денної та 
заочної форм навчання у системі “Сократ”. 

4. Рекомендувати відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти 
провести моніторинг закриття літньої екзаменаційно-залікової сесії у системі «АСУ-
Деканат» 2012-2013 н.р. 

5. Відділу інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання провести 
семінари із використання мультимедійних матеріалів у навчальному процесі. 

6. Начальнику обчислювального центру ВНАУ Кропивлянському А.В. сформувати 
пропозиції відносно впровадження IP-телефонії у ВНАУ. 

7. Провести роз’яснення відносно правил публікації новин на сайтах кафедр та 
факультетів ВНАУ. Відповідальні - члени постійної комісії від ННІ та факультетів. 

8. Кафедрам, факультетам та навчально-науковим інститутам ВНАУ для 



документообігу рекомендується використовувати корпоративну електронну пошту і 
списки розсилки.  

9. Науково-дослідній частині розробити програмний міст між електронними 
науковими журналами і системою «Софія» і репозиторієм ВНАУ (термін виконання – 
грудень 2013 р.). 

10. Рекомендувати керівництву університету перенести комп’ютерні класи № 20 і 
«Інтренет-Кафе» у 3 навчальний корпус.  

11. Рекомендувати керівництву університету згідно подання начальника 
обчислювального центру ВНАУ Кропивлянського А.В. провести оновлення парку 
навчальних комп’ютерів у 2013–2014 н.р.  

12. Для підтримки електронної бібліотечної системи «Софія» рекомендувати 
керівництву університету прийняти на роботу на 0,5 ставки двох студентів 3 курсу 
спеціальності «Економічна кібернетика». 

13. Ввести в експлуатацію читальний зал у 5 корпусі з електронною видачею 
літератури. Відповідальні – в.о. директора бібліотеки ВНАУ Кондратова М.В., нач. 
обчислювального центру ВНАУ Кропивлянський А.В. (термін виконання – грудень 
2013 р.). 

14. Бібліотеці ВНАУ у повному обсязі перейти на електронний облік книжкового і 
журнального фондів у системі «Софія» . Відповідальна – в.о. директора бібліотеки ВНАУ 
Кондратова М.В. (термін виконання – грудень 2013р.) 

15. Розпочати формування дистанційних електронних курсів в ННІ аграрної 
економіки. Відповідальні – завідувач відділу інформаційного забезпечення та 
електронних засобів навчання ВНАУ Коваленко О.О., завідувач кафедри економічної 
кібернетики ВНАУ Коляденко С.В. 

 
 
 
Голова комісії        Паламарчук Є.А. 

 

Секретар комісії        Юрчук Н.П. 


