
ВИТЯГ 
з протоколу №2 

від 18 січня 2011р. 
постійної комісії з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності  

Вінницького національного аграрного університету  
 

ПРИСУТНІ : гол. комісії Паламарчук Є.А. 
члени комісії Головко Н. С., Клочковський О. В., Коваленко О. О., 
Кропивнянський А. В., Паламарчук В. Д., Юрчук Н. П., Яцковська Р. О. 

 
СЛУХАЛИ: 1. Гол. комісії  доц. Паламарчука Є.А. про результати роботи комісії з проблем 

інформатизації та комп’ютерної діяльності ВНАУ у 1 семестрі 2010-2011н.р. та план 
роботи комісії у 2 семестрі 2010-2011 н.р. 
2. Нач. ОЦ Кропивнянського А.В. про стан комп’ютерної техніки у ВНАУ та роботу 
обчислювального центру. 
3. Директора бібліотеки Головко Н.С. про стан автоматизації бібліотеки ВНАУ. 
4. Нач. відділу інноваційних технологій в освіті Коваленко О.О. про роботу відділу. 
5. Відповідальних по інститутах та факультетах про стан публікації електронних 
НМКД . 
6. Різне. 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. До 01.02.2011р. викладачам, використовуючи засоби навчальної мережі «Інтранет-ВНАУ» – свої 
електронні персональні кабінети, оновити навчальні і методичні матеріали, що читаються кафедрами у 
2 семестрі 2010-2011 н. р. 

2. Викладачам до 01.02.2011р. опублікувати в електронних персональних кабінетах тести для 
самостійної роботи студентів та екзаменаційні тести, використовуючи програму для тестування «Тезаурус». 
Рекомендується створювати тести в автономному режимі в програмі «Тезаурус». За консультаціями 
звертатись в відділ інноваційних технологій в освіті. 

3. Звернути увагу викладачів на якість тестів. 
4. Викладачам в процесі навчання довести своїм студентам про наявність опублікованих 

матеріалів, тестів для самостійної роботи студентів в мережі і в подальшому контролювати їх 
використання. Для зручності контролю на сторінці http://vsau.vin.ua/b04213/html/cards/cards_total.php 
наживо відтворюється зведена інформація про опубліковані електронні навчальні картки дисциплін і їх 
рейтинг. 

5. З 2 семестру 2010-2011н.р. в персональному кабінеті викладача працює електронний журнал 
викладача. Рекомендувати викладачам використовувати електронний журнал викладача в навчальному 
процесі.  

6. Відділу інноваційних технологій в освіті за потреби провести додаткові майстер-класи з 
формування тестів та провести майстер-класи по створенню презентацій та провести у травні 2011р. конкурс 
презентацій. 

7. Відділу інноваційних технологій в освіті видати методичні рекомендації по: 
 роботі в електронному персональному кабінеті викладача; 
 створенню тестів в системі «Тезаурус»; 
 створенню презентацій. 

8. Рекомендувати створення аудиторій з стаціонарним мультимедійним забезпеченням. 
9. Рекомендувати оновити технічне забезпечення (системні блоки, мишки, клавіатури) в 

комп’ютерних класах №1-5, створити ремонтний фонд комплектуючих для комп’ютерів ВНАУ. 
10. Для закінчення автоматизації видачі книг бібліотечного фонду ВНАУ закупити для бібліотеки 

оргтехніку та витратні матеріали відповідно до подання директора бібліотеки ВНАУ Головко Н.С. 
11. Для покращення роботи з електронним каталогом бібліотеки «Софія» розробити «Пам’ятку 

викладача». 
12. Включити в Положення про рейтингову оцінку бали для членів  комісії з проблем інформатизації 

та комп’ютерної діяльності ВНАУ 
 
Голова комісії         Паламарчук Є.А. 
 
Секретар         Юрчук Н.П. 


