ПРОТОКОЛ № 10
від 25 лютого 2014 р.
постійної комісії з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності
Вінницького національного аграрного університету
ПРИСУТНІ: голова комісії - Паламарчук Є.А.
члени комісії – Кропивлянський А.В., Коваленко О.О., Юрчук Н. П., Яцковська
Р. О., Березюк С.В., Пікула О.А., Паламарчук В.Д., Плахтій Т.Ф., Любін В.С.,
Дорошкевич Н.А.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про внесення змін до складу комісії.
2. Про використання ліцензованого програмного забезпечення у ВНАУ.
3. План роботи постійної комісії у І семестрі 2013-2014 н.р.
4. Про роботу електронної бібліотечної системи «Софія».
5. Різне.
СЛУХАЛИ:
1. Голову комісії доц. Паламарчука Є.А. про внесення змін до складу комісії:
- вивести зі складу комісії представника від факультету механізації сільського
господарства Шаргородського С. А. та ввести до складу комісії Любіна В.С.;
- ввести до складу комісії представника від факультету обліку та аудиту Плахтій Т.Ф.
2. Про використання ліцензованого програмного забезпечення у ВНАУ в навчальному
процесі та у роботі підрозділів. Доповідали Паламарчук Є.А., Кропивлянський А.В.,
Коваленко О.О.
3. Паламарчука Є.А. про план роботи комісії у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.
4. Про роботу електронної бібліотечної системи «Софія». Доповідали Коваленко О.О.,
Дорошкевич Н.А.
Інформація доповідачів обговорено членами комісії.
УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію доповідачів.
2. Внести зміни до складу комісії: представник від факультету обліку та аудиту Плахтій
Т.Ф., представник від факультету механізації сільського господарства Любін В.С.
3. Відповідальним представникам навчально-наукових інститутів та факультетів до
27.02.2014 р. надати Кропивлянському А.В. перелік програмного забезпечення відповідно до
навчальних дисциплін, яке використовується в начальному процесі із вказанням можливості
використання операційних систем.
4. Кропивлянському А.В. підготувати перелік прикладного програмного забезпечення з
відкритим програмним кодом, що може використовуватись у навчальному процесі.
5. Кропивлянському А.В. встановити у підрозділах ВНАУ операційну систему Linux. За
потреби провести семінари по роботі в ОС Linux.
6. Рекомендувати професорсько-викладацькому складу ВНАУ використовувати «Бліц-Звіт»
для розрахунку навчального навантаження.
7. Для підтримки електронної бібліотечної системи «Софія» рекомендувати керівництву
ВНАУ ввести в штатний розпис посаду інженера-програміста бібліотеки.
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