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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ OFFICE 365 ДЛЯ ВНЗ 

 Проблема піратства виникла ще тоді, коли програмне забезпечення 

поширювалося тільки на фізичних носіях. У той час основним негативним 

ефектом від неліцензійного ПЗ була втрата доходів компаніями-

розробниками, що негативно позначалося на розвитку їх програмних 

продуктів. 

На відміну від розвинених країн, держави на території колишнього 

Радянського Союзу, виявилися схильними до піратства значно сильніше, 

зважаючи на слабкість дистриб’юторських мереж ліцензійного ПЗ та 

низьку купівельну спроможність. 

З настанням ери Internet проблема піратського ПЗ тільки посилилася. 

Спростився доступ до неліцензійних програмам – в мережі легко знайти й 

скачати генератор ключів або активатор практично до будь-якої платної 

програми, а часто й самі програми з вже заздалегідь зламаним захистом. 

Наслідком чого стали абсолютно нові види загроз, пов’язані з 

використанням піратського ПЗ в мережевому середовищі.  

Під комп’ютерним піратством зазвичай мається на увазі порушення 

авторських прав на програмне забезпечення. У наші дні величезна 

кількість користувачів так чи інакше виявляються споплічниками 

комп’ютерних піратів. Так, користувачі, які полюбляють копіювати і 

поширювати неліцензійні, піратські програми, повинні розуміти, що 

своїми діями вони завдають матеріальної шкоди творцям ПЗ. Комп’ютерне 

піратство буває різних типів, в залежності від використовуваних методів. 

Софтліфтінг (soft-lifting) – коли одне ліцензійне ПЗ встановлюють 

відразу на кілька комп’ютерів, порушуючи умови угоди. Цей вид піратства 

поширений не тільки в компаніях і організаціях, але навіть у ВНЗ і школах. 

Найчастіше ВНЗ використовують нелегальні копії офісного пакета 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), ОС Windows і різних антивірусів 

(більше 40% випадків). Практично кожен третій студент помічав на 

навчальних комп’ютерах неліцензійний графічний редактор Adobe 

Photoshop. Також в цей список увійшли Corel Draw, AutoCAD, ArchiCAD 

та Artlantis. 

З метою протидії піратству компанія Microsoft прагне запропонувати 

якомога більшій кількості користувачів можливість використання 

ліцензійного програмного забезпечення, що є особливо актуальним для 

технічних ВНЗ, в яких налічується велика кількість ПЗ.  

Корпорація пропонує споживачам різні вигідні способи придбання 

легального ПЗ: кожному доступна можливість придбати комп’ютер з 

передвстановленою операційною системою Windows. Microsoft пропонує 

користувачам й безкоштовні антивіруси: «Захисник Windows» й Microsoft 

Security Essentials для більш ранніх версій. 
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Крім того, діють знижки для студентів, викладачів та освітніх 

установ. Наприклад, продукти Office 365 для ВНЗ є безкоштовними та 

надають можливість використання MSDN. 

Можливістю скористатися даними продуктами зголосився й наш 

ВНЗ. Для цього потрібно було зайти на офіційний сайт Micrоsoft [1], в 

меню сайта обрати Продукти / Освіта. У відкрившомуся вікні натиснути 

Office 365 Education та зареєструвати навчальний заклад, шляхом 

ввдедення електронної адреси закладу. Після перевірки доменного ім’я 

закладу – буде надано адміністративний доступ до сервісів Office 365. 

Далі потрібно здійснити налаштування та створити облікові записи 

викладачів й студентів (рис. 1-3).  

 
                         Рис. 1.                                                 Рис. 2. 

 
Рис. 3.  

 Піся чого надається можливість працювати з пакетом офісних 

програм, OneDrive, Skype для бізнесу та іншими засобами (рис. 4).  

 
Рис. 4.  



Таким чином можна частково вирішити питання використання 

неліцензійного ПЗ у ВНЗ. А студенти в свою чергу можуть безкоштовно 

налаштувати свої телефони, смартфони, планшети, КПК та інші пристрої 

для роботи з Office 365 скориставшись вкладкою «Встановлення 

програмного забезпечення». 
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