Паспорт проекту
Назва проекту

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій для трансформації
освіти

Донор

ТОВ «Майкрософт Україна»
01032, Київ,
Вул. Жилянська 75, 4 поверх,
Бізнес-центр «Євразія»,
Тел. +380 44 496-03-10
Факс +380 44 496-03-17

Виконавець
проекту

Національна академія державного управління при Президентові України
(НАДУ)

Партнери
проекту
Термін
впровадження
проекту
Мета проекту

Компанія «Техексперт»

Основні
напрями
(компоненти)
проекту

2011 рік – до теперішнього часу
Налагодити співробітництво щодо надання взаємної технічної та
організаційної допомоги при підготовці спільних програм розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та їх реалізації.
1. Створення робочих груп, метою діяльності яких є надання
консолідованих пропозицій щодо спільних програм розвитку ІКТ,
забезпечуючи таким чином підтримку ініціатив органів законодавчої
та виконавчої влади України, спрямованих на розвиток
інформаційного суспільства.
2. Втілення програм, спрямованих на забезпечення доступності для
слухачів якісних електронних (інформаційно-комунікаційних) послуг
за умови одночасного забезпечення належного доступу широких
верств слухачів до засобів їх використання (програмного
забезпечення).
3. Інформування та консультаційна підтримка Національної академії
стосовно основних компонентів «дорожньої мапи», щодо сучасних та
майбутніх розробок «Майкрософт».
4. Надання консультацій та підтримки в опрацюванні задач з визначення
перспективних платформ для потреб Національної академії, а також у
процесах пошуку оптимальних програмно-апаратних інформаційнокомунікаційних рішень під поточні або перспективні задачі
Національної академії.
5. Надання можливості проведення безпосереднього тестування на
практиці
фахівцями
Національної
академії
перспективного
програмного забезпечення, що розробляється «Майкрософт».
6. Доступ до інформації про успішно впроваджені проекти з
використанням програмного забезпечення, створеного «Майкрософт»,
та методологічних напрацювань служби підтримки «Майкрософт» з
найбільш нагальних сучасних проблем експлуатації інформаційних
технологій.
7. Участь у спільних програмах з популяризації досвіду впровадження
сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення на
ринку в Україні.
8. Обмін інформаційними матеріалами з питань розвитку ІКТ в Україні.
9. Встановлення необхідних зв’язків із третіми особами.
10. Впровадження порталу Національної академії.

Керівники/
координатори
проекту

Олександра СИЗОВА – керівник групи ТОВ «Майкросовт» по роботі з
закладами освіти і науки
Андрій ЖУРАВЛЬОВ – начальник відділу інформаційних освітніх технологій
Національної академії державного управління при Президентові України

Очікувані
результати
проекту

1. Економія робочого часу співробітників Національної академії.
2. Підвищення швидкості прийняття управлінських рішень.
3. Підвищення
якості,
продуктивності,
ефективності
роботи
співробітників.
4. Оптимізація роботи Національної академії.
5. Прозорість роботи всіх підрозділів Національної академії.
6. Швидкість інформування персоналу про важливі події та заходи
всередині Національної академії.
7. Підвищення віддачі від інвестицій в ІТ шляхом консолідації рішень
для підтримки спільної роботи.
8. Побудова ефективних горизонтальних зв’язків та обміну інформацією
між підрозділами Національної академії.

Додаткова
інформація

Дата підписання Угоди про Освітній Альянс з Майкрософт – 1 грудня 2011
року.
У рамках Угоди:
1. Забезпечено повне ліцензування рішень, що запроваджуються на
платформі продуктів Microsoft у Національній академії;
2. Надано доступ до багатьох програмних послуг «Майкрософт», що
надаються на базі Інтернет;
3. Працівники Управління інформаційних технологій та Управління
інноваційних освітніх технологій Національної академії державного
управління при Президентові України взяли участь у тренінгах а
семінарах, що організовувались компанією «Майкрософт».

