
Затверджено на засіданні Вченої Ради , протокол №4 від 17 квітня 2012 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

З ПОДАЛЬШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Інформаційні технології нині є основним знаряддям праці практично в усіх сферах 

людської діяльності. Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (далі - НТУ «ХПІ»), який у своїй діяльності послідовно сповідує принцип 

максимальної інтеграції найсучасніших досягнень науки й техніки в свою діяльність, завжди 

приділяв істотну увагу розбудові інформаційного простору університету.   

Поданий нижче план заходів з розвитку інформаційних технологій (далі - ІТ) має на меті 

розширення та осучаснення чинної Концепції інформатизації НТУ «ХПІ» з урахуванням 

останніх тенденцій розвитку ІТ, нових нормативних документів у цій сфері та на виконання 

відповідних рішень уряду України. 

Комплексні заходи з розвитку електронного інформаційного простору НТУ «ХПІ» 

Розроблення та прийняття Концепції розвитку ЕІП НТУ «ХПІ» на 2012-2017 роки. 

Інтеграція сайтів всіх підрозділів та їх інформаційних ресурсів в інформаційний портал 

університету з єдиною точкою входу  та загальною пошуковою системою 

Розроблення Програми розвитку кластерних комп’ютерних технологій та GRID-

технологій використання розподілених ресурсів  

Створення інституційного репозитарію НТУ «ХПІ» 

Розвиток системи науково-навчальних центрів (ННЦ),  що акумулюють наукове, 

програмне та апаратне  забезпечення  

Розвиток інформаційної культури студентів і викладачів 

Постійне проведення досліджень серед студентів, викладачів та менеджменту 

університету щодо нагальних потреб у використанні ІТ технологій 

Розвиток АСУ за принципом  «одноразове внесення даних - багатоаспектне 

використання» для формування єдиного джерела даних та запобігання дублюванню робіт 

Використання стандартних і уніфікованих рішень при формуванні електронних ресурсів 

для забезпечення їхньої інтероперабельності 

Виконання цих заходів дасть змогу отримати такі результати: 

- використання переваг процесів глобалізації (інтеграції та уніфікації)  

- побудова єдиного розподіленого інформаційного середовища із забезпеченням активних 

комунікацій та ефективним використанням інформації  

- формування персонального освітнього віртуального середовища для кожного студента і 

співробітника 

- оптимізація засобів пошуку інформації, співпраці та спільної роботи 

- підвищення конкурентоспроможності університету на українському та світовому ринку 

освітніх послуг 

- підвищення якості освітніх послуг університету, отже збільшення кількості споживачів 

цих послуг 

- розширення можливостей системи безперервної освіти протягом усього життя 

- допомога засобами е-навчання у створенні для громадян України додаткових робочих 

місць за рахунок підвищення їхньої професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 
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- економія матеріальних засобів і кадрових ресурсів 

Виконання зазначених комплексних заходів можливе через реалізацію програми робіт за 

основними напрямами упровадження ІТ технологій, що її викладено далі. 

 

1. Навчальний процес і навчально-методична робота 

1.1 Поліпшення якості підготовки кадрів за галуззю знань «Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

1.1.1 Посилити взаємодію з IT галуззю за рахунок реалізації ефективних механізмів 

соціального партнерства та нових форм участі роботодавців у навчальному 

процесі на різних етапах здобуття вищої освіти. 

1.1.2 Активно розвивати існуючі та створювати нові структури корпоративного 

характеру, філії на виробництві, бізнес-інкубатори, навчальні та інжинірингові 

центри. 

1.1.3 Запровадити узгодження з роботодавцями пропозицій щодо обсягу державного 

замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою у галузі знань «Інформатика та 

обчислювальна техніка». 

1.1.4 Залучати до навчального процесу фахівців провідних ІТ компаній, в тому числі 

передбачити ширше залучення роботодавців до таких заходів: 

- визначення спеціалізацій; 

- формування ключових компетенцій випускників; 

- розроблення варіативних частин стандартів вищої освіти, навчальних програм 

дисциплін, програм виробничих практик, підготовки підручників та 

навчальних посібників; 

- формування тематики курсових(дипломних) проектів і робіт та керівництва їх 

виконання, викладання профільних спецкурсів, у тому числі з вивчення 

новітніх мов програмування, проведення майстер-класів, участі у роботі 

комісій по захисту звітів з практики та проведення державної атестації; 

- виконання студентами реальних проектних завдань IT-компаній; 

- розроблення і запровадження комплексної системи оцінки якості освітнього 

процесу; 

- формування та реалізації нових схем диференційованої практичної підготовки; 

- підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників за 

участю IT-індустрії; 

- оновлення матеріальної бази навчального процесу; 

- участі у роботі вчених(педагогічних), наглядових рад; 

- грантової підтримки студентів, запровадженню іменних стипендій. 

1.1.5 Усебічно розвивати та стимулювати участь студентів у міжнародних конкурсах, 

змаганнях та олімпіадах у ІТ сфері. 

1.1.6 Передбачити при розробленні нових навчальних планів і програм напрямів 

(спеціальностей) з підготовки ІТ- фахівців за рахунок годин циклу дисциплін 

самостійного вибору навчального закладу такі зміни: 

- розробити та впровадити програми поглибленого вивчення англійської мови з 

урахуванням обраної спеціальності; 

- включити як окремі дисципліни або як змістовний модуль дисциплін 

економічного та юридичного спрямувань такі дисципліни: "Основи 

маркетингу" та "Основи патентознавства"; 

- покращити правову підготовку ІТ- фахівців шляхом збільшення кількості 

годин на вивчення відповідних дисциплін юридичного спрямування або їх 

змістовних модулів. 
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- переглянути зміст нормативних дисциплін, що викладаються при підготовці ІТ 

фахівців відповідно до сучасних досягнень розвитку інформаційних 

технологій. 

1.1.7 Підвищити рівень практичної підготовки студентів із залученням роботодавців до 

її організації за рахунок впровадження різних форм стажування студентів у ІТ  

компаніях та розроблення і запровадження програм адаптації випускників вищих 

навчальних закладів на виробництві. 

1.2 Електронне навчання, в тому числі розвиток системи дистанційного навчання 

1.2.1 Неухильно впроваджувати Концепцію розвитку електронного (е-) навчання в НТУ 

«ХПІ» на 2009 - 2016 роки. 

1.2.2 Нормативне забезпечення е-навчання має розвиватися шляхом постійних звернень 

до МОНмолодьспорт України з метою залучати його до розроблення відповідних 

законодавчих актів і продовження роботи зі створення власних нормативних 

документів.  

1.2.3 Організаційно-методичне та кадрове забезпечення е-навчання насамперед 

передбачає істотне покращення взаємодії «студент-викладач» і «студент-студент» 

у всіх формах навчання як традиційних, так і е-навчання. Для розв’язання цієї 

задачі слід застосовувати всі наявні можливості та засоби, зокрема 

внутрішньоуніверситетську систему підвищення кваліфікації викладачів, 

короткотермінові інтенсивні семінари (школи) для викладачів на базі ЦДО, 

дистанційне навчання викладачів і студентів основам технологій е-навчання 

тощо.  

1.2.4 Розвиток навчально-методичного забезпечення е-навчання має відбуватися за 

такими напрямами: 

- інтенсивне нарощування систем дистанційних курсів (ДК) для підготовки 

студентів тих фахів, що користуються максимальним попитом на ринку 

освітніх послуг, особливо у тих регіонах, де функціонують навчально-

консультаційні центри ЦДДП; 

- послідовне підвищення якості ДК через редагування з поліпшенням їхніх 

структури та змісту й розширеним використанням мультимедійних складників; 

- активне впровадження в навчальний процес новітніх технічних засобів е-

навчання, насамперед мультимедійних комплексів та інтерактивних дощок, з 

підготуванням відповідних методичних вказівок і проведенням тренінгів для 

викладачів. 

1.2.5 Електронне навчання, як новітня форма навчання, містить велику кількість 

освітніх і технологічних інновацій та дуже стрімко розвивається. До основних 

напрямів наукових досліджень, що прямо чи опосередковано стосуються до е-

навчання, розвиваються в університеті й мають розвиватися надалі зокрема 

належать такі: 

- загальні проблеми е-навчання у вищих навчальних закладах (дистанційне 

навчання і його формати: Інтернет-навчання, навчання з використанням 

мобільного зв'язку (m-навчання), змішані технології; використання технологій 

e-learning 2.0, тобто е-навчання із застосуванням новітніх інструментів Web 2.0, 

а саме вікіпедій, соціальних мереж, блогів, RSS стрічок, відео, подкастів тощо; 

менеджмент імплементації дистанційного навчання у вищих навчальних 

закладах: адміністрування, менеджмент навчального процесу, фінанси; 

навчання протягом всього життя; реалізація пілотних проектів у сфері е-

навчання); 

- спеціальні інструменти е-навчання (корпоративні мережі й навчальні 

програмні комплекси; віртуальні канали та віртуальні професійні мережі; 

платформи, оболонки й авторські інструменти; стандарти й посібники з 

розроблення електронних навчальних ресурсів; мультимедійні ЕНР й 
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навчальна віртуальна реальність, включно Second Life; штучний інтелект і його 

застосування для е-навчання; віддалені (теле) й віртуальні лабораторні роботи); 

- педагогічні та психологічні проблеми е-навчання (менеджмент знань та е-

навчання; "розумний" контент; забезпечення якості освіти при застосуванні е-

навчання; комунікація, інтерактивність, співробітництво; швидкі технології 

дистанційного навчання; психологічна адаптація студентів і викладачів до е-

навчання; змішані формати викладання та їхня ефективність.   

1.2.6 Технології е-навчання є невід’ємним складником сучасного навчального процесу 

в усіх його формах. З метою підвищення якості традиційних форм навчання 

особливу увагу слід приділяти таким напрямам:  

- активне впроваджування новітніх ІТ технологій, в тому числі інструментів e-

learning 2.0, в навчальний процес за очною формою навчання. Для цього слід 

розробити та розпочати виконання нового внутрішньоуніверситетського 

проекту, у якому передбачити систему організаційних та методичних заходів 

щодо якнайширшого інформування студентів і викладачів про можливості та 

вигоди зазначеного інструментарію, їхнього навчання основним прийомам 

роботи в сучасному інформаційному освітньому середовищі.  У рамках цього 

проекту передбачити прискорений розвиток блогосфери університету з тим, 

щоб протягом 3-5 років переважна більшість викладачів НТУ «ХПІ» отримала 

можливість спілкування зі студентами з допомогою цієї технології; 

- істотне розширення використання технологій е-навчання для студентів заочної 

форми навчання з поступовим переходом до використання для цієї категорії 

студентів доступу до системи «інформаційних кейсів» (наборів ЕНР, що 

повністю забезпечують навчання студента за визначеною навчальною 

дисципліною); 

- розроблення пропедевтичних курсів для дистанційної та змішаної форм 

навчання, насамперед з тих дисциплін, де сучасна шкільна освіта не надає 

студентам належної підготовки (математика, фізика, хімія), та методики 

організації навчальної діяльності з їхнім впровадженням для студентів всіх 

факультетів університету; 

- розвинення змішаного навчання, що сприятиме ефективному застосуванню 

кредитно-модульної системи, дозволить проводити моніторинг якості 

засвоєння курсу, дасть змогу забезпечити істотну допомогу студенту у 

виконанні практичних завдань, підготовці до проведення лабораторних і 

семінарських занять, здійснити перевірку засвоєння теоретичного матеріалу 

через тестування, розміщення звітів про виконану роботу, реалізувати 

зворотний зв'язок між студентами й викладачами. 

1.2.7 Забезпечити послідовний розвиток Системи дистанційного навчання. 

1.2.8 Залучати школярів, абітурієнтів, корпоративних замовників та інших цільових 

груп до е-навчання в університеті 

1.2.9 Продовжити активні дії з міжнародної співпраці, яка є важливим чинником 

підвищення якості е-навчання в університеті та освоєння світового освітнього 

досвіду.  

2. Системотехнічне забезпечення ІТ 

2.1 Комплексна інформатизація університету: 

- Повна  легалізація програмного забезпечення, яке використовується в університеті 

- Відслідковувати появу нових комп’ютерних технологій та впроваджувати їх в 

університеті 

- Завершити роботу з автоматизації адміністративних служб університету: бухгалтерії, 

відділу кадрів, фінансового відділу 

- Упровадження «хмарного» програмного забезпечення 
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- Упровадження в університеті технології об’єднаних комунікацій (аудіо/відео-

конференції, обмін миттєвими повідомленнями, доступ з мобільних пристроїв та ін.) 

- Інсталювати інформаційні термінали у навчальних корпусах університету 

- Створити інформаційну службу університету 

2.2 Розбудова корпоративної мережі університету: 

- Закінчити повне переведення усіх магістральних ліній (міжкорпусних) 

університетської мережі на волоконно-оптичну технологію  

- Перевести магістральні лінії університетської мережі на 10 Гб/с технологію 

- Повністю забезпечити керованим телекомунікаційним обладнанням (магістральним) 

кожний корпус 

- Підвищувати пропускну спроможність зовнішнього каналу до Інтернет  

- Інсталювати у кожному навчальному корпусі бездротовий Інтернет 

- Завершити роботи з  побудови локальних комп’ютерних мереж у всіх гуртожитках 

- Перевести сервер бази даних АСУ бухгалтерії на платформу відмовостійкого 

кластера з використанням технології спільного зберігання даних 

2.3 Розвиток Харківського сегменту телекомунікаційної науково-освітньої мережі України 

(URAN): 

- Продовжувати роботи з розширення телекомунікаційної інфраструктури міської 

мережі – прокладка нових волоконно-оптичних ліній 

- Підключати нові об’єкти наукових та освітніх установ міста  до Харківського 

сегменту УРАН за волоконно-оптичною технологією  

- Підвищувати пропускну спроможність міжміського каналу Харків-Київ до 

центрального вузла мережі по мірі завантаження каналу 

- Довести пропускну спроможність міських міжуніверситетських каналів мережі 

УРАН до 10 Гб/с  

2.4 Продовжувати розроблення та оновлення АСУ навчальним процесом університету 

 

3. ІТ в наукових дослідженнях 

3.1 Розвивати комплексну інформаційну систему науково-технічної бібліотеки (НТБ) НТУ 

«ХПІ» через виконання таких заходів: 

- адаптація до світового освітнього простору; 

- інтеграція ресурсів НТБ в систему світових наукових комунікацій; 

- можливість оперативного обміну науковою і навчальною інформацією; 

- доступ до інформаційних баз даних і знань; 

- ефективне формування і збереження інформаційних ресурсів, розробка 

інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг; 

- поліпшення іміджу НТУ «ХПІ» за рахунок сприяння підвищенню його рейтингів; 

- забезпечення електронного документообігу; 

- автоматизацію всіх технологічних циклів, процесів і операцій; 

- забезпечення безпеки персоналу і читачів; 

- забезпечення безпеки документних фондів; 

- економія коштів в процесі експлуатації. 

3.2 Упроваджувати сучасні програмні засоби для наукових досліджень зокрема системи 

автоматичного проектування (САПР), що потребує таких заходів. 

- Негайний перехід до системної перебудови викладання дисциплін САПР, оскільки, 

незважаючи на значні досягнення за окремими напрямами, університет в цілому 

дещо відстає від запитів працедавців. 

- Розробка організаційних заходів щодо забезпечення впровадження САПР в 

навчальний і науково-дослідницький процеси в НТУ «ХПІ» і цільову програму 

університету «САПР в науці, освіті і виробництві». 
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- Виділення декількох програмних продуктів і фірм-виробників, яким віддаватиметься 

перевага в навчальних курсах за вибором університету. Інші програмні продукти 

викладаються в навчальних курсах за вибором студента. 

- Концентрація зусиль на перших етапах впровадження САПР на найбільш 

пріоритетних напрямах: на створенні кількох навчальних і навчально-

дослідницького класів для впровадження САПР; на забезпеченні навчального 

процесу ліцензійними версіями систем-лідерів; на підготовці сертифікованих 

викладачів САПР; на розробці методичного матеріалу. 

- Первинне навчання викладачів  НТУ «ХПІ» сучасним методикам і версіям 

Pro/ENGINEER. 


