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Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів 

інформаційно-освітнього порталу університету 

З метою реалізації стратегії розвитку НТУУ «КПІ» на 2012-2020 роки 

(концептуальні положення) та плану дій щодо її виконання в частині розділу 

«Інформатизація університету» та підвищення ефективності використання 

інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу Національного 

технічного університету України “Київський політехнічний інститут” 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про інформаційно-освітній портал 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут” (далі – Портал, Додаток 1). 

 

2. Керівнику Департаменту перспективного розвитку Новікову О.М. 

розробити та до 21 серпня 2014 року подати на підпис накази про: 

– структуру інформаційного наповнення Порталу; 

– порядок інформаційного супроводження Порталу; 

– положення про Відділ супроводження порталу університету 

Департаменту перспективного розвитку; 

– типове положення про сайт кафедри НТУУ “КПІ”; 

– технічні вимоги до сторінки викладача на сайті кафедри НТУУ 

“КПІ”. 

 

3. Покласти на керівників структурних підрозділів НТУУ “КПІ” 

відповідальність за надання інформації, що розміщується на Порталі, та її 

достовірність. 

 



4. Декану факультету лінгвістики НТУУ “КПІ” Саєнко Н. С. забезпечити 

переклад україномовних матеріалів інформаційних розділів Порталу 

англійською мовою протягом 5 робочих днів з моменту надання матеріалів. 

 

5. Науковим консультантом з питань вебометричних показників Порталу 

(на громадських засадах) призначити доцента кафедри системного 

проектування ННК “ІПСА” Цуріна О.П. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М. 

 

Ректор М.З. Згуровський 
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Додаток № 1 до наказу №__1-238__ 

від _11.08__ 2014 року 

ПОЛОЖЕННЯ 

про інформаційно-освітній портал НТУУ «КПІ» 

Зареєстровано у керуючого справами за 

№_59_ від _11.08.2014_ 

_________________ Я.Ю.Цимбаленко 

Київ – 2014  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про інформаційно-освітній портал Національного технічного 

Університету України “Київський політехнічний інститут” (надалі – 

Положення) визначає статус інформаційно-освітнього порталу Національного 

технічного Університету України «Київський політехнічний інститут» (надалі – 

НТУУ “КПІ” або Університет), структуру та порядок його інформаційного 

наповнення, зокрема, порядок розміщення в мережі Інтернет інформаційних 

матеріалів на офіційних сторінках порталу Університету та на сайтах його 

структурних підрозділів, а також форми надання інформації структурними 

підрозділами НТУУ “КПІ”. 

1.2. Інформаційно-освітній портал НТУУ “КПІ” (далі – Портал) призначений 

для представлення інформації про Університет в глобальній мережі Інтернет, 

забезпечення доступу викладачів, співробітників, студентів, абітурієнтів, 

ділових партнерів та інших заінтересованих користувачів до веб-ресурсів 

НТУУ “КПІ”, отримання інформації користувачами за різними аспектами 

діяльності Університету, встановлення персональних контактів. Портал 

використовує доменне ім’я kpi.ua, адмініструється через CMS і об’єднує різні 

сайти Університету та партнерів Університету, які представляють цільовій 

аудиторії різні напрями його освітньої, наукової, міжнародної та інших видів 

діяльності, визначених Статутом НТУУ “КПІ”. 

1.3. Портал сприяє вирішенню таких завдань: 

 оперативне та об'єктивне інформування про найбільш значущі події 

життя Університету; 

 підвищення ефективності освітньо-наукової діяльності Університету; 

 спрощення доступу до електронних ресурсів Університету; 

 впровадження електронних освітніх технологій; 

 надання інформації про діяльність структурних підрозділів Університету, 

їх освітній і науковий потенціал; 

 здійснення обміну інформацією між структурними підрозділами 

Університету, оперативного інформування викладачів, студентів, 

працівників НТУУ “КПІ” про рішення керівництва Університету; 

 розвиток наукових і навчально-методичних зв'язків з вищими 

навчальними закладами і науковими організаціями України та інших 

країн світу; 

 посилення позитивного іміджу Університету; 

 підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

Університету. 

1.4. Портал є складовою інформаційно-освітнього середовища Університету і 

містить посилання як на відкриті, так і на закриті (корпоративні) інформаційні 

ресурси, зокрема: 

 офіційну та оперативну інформацію, що стосується основних сфер 

діяльності Університету, спрямовану як на зовнішнього, так і на 

внутрішнього користувача; 



 анонси, новини та інформацію про заходи, що проходять в Університеті; 

 посилання на інші інформаційні ресурси Університету та сайти 

підрозділів; 

 довідкову та нормативну інформацію загального характеру у відкритому 

доступі. 

1.5. Портал та сайти структурних підрозділів Університету функціонують в 

україномовній, англомовній, російськомовній версіях та, за потребою, в інших 

мовних версіях. 

1.6. Представлення інформації на Порталі відповідає порядку її опублікування в 

засобах масової інформації і має аналогічний механізм відповідальності. 

1.7. При републікації інформації, що розміщена на Порталі, посилання на домен 

Університету (kpi.ua) є обов'язковим. 

1.8. Користувачем Порталу може бути будь-яка особа, що має доступ до мережі 

Інтернет. 

1.9. Функціонування Порталу регламентується чинним законодавством 

України, Статутом НТУУ “КПІ”, наказами і розпорядженнями ректора та 

іншими нормативними актами Університету, зокрема цим Положенням. 

1.10. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру на порталі 

здійснюється відповідно до умов договорів, укладених з Університетом. 

1.11. Зміни до Положення можуть вноситися за рекомендаціями членів 

ректорату, а також осіб, відповідальних за інформаційне наповнення та 

підтримку Порталу. Змінена редакція Положення набуває чинності після 

затвердження її наказом ректора. 

1.12. Вимоги Положення є обов’язковими для всіх структурних підрозділів та 

співробітників НТУУ “КПІ”, що пов’язані з інформаційним забезпеченням 

(створення інформаційного вмісту, його актуалізацією та видаленням за 

необхідності) та технічним супроводженням Порталу. 

2. СТРУКТУРА ПОРТАЛУ 

2.1. Структура Порталу є ієрархічно та семантично упорядкованою сукупністю 

основного та тематичних сайтів Університету, його структурних підрозділів і 

містить розділи загального та обмеженого доступу. 

2.2. Базова структура основного сайту (http://kpi.ua) являє собою ієрархічно 

впорядковану сукупність інформаційних ресурсів, представлених сторінками 

інформаційного ядра сайту та сторінками факультетів, кафедр та інших 

структурних підрозділів, пов'язаних між собою перехресними посиланнями. 

2.3. Базова структура інформаційного наповнення Порталу розробляється 

Департаментом перспективного розвитку та затверджується наказом ректора 

Університету. 

2.4. Сайти підрозділів Університету та тематичні сайти призначені для більш 

докладного і детального висвітлення діяльності окремих підрозділів і сфер 

життя Університету. 



3. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПОРТАЛУ 

3.1. Інформаційні ресурси порталу формуються як відображення різних 

аспектів діяльності усіх структурних підрозділів, факультетів і кафедр 

Університету, викладачів, студентів і аспірантів. Інформаційне наповнення 

Порталу визначається вимогами цільової аудиторії, до якої належать: 

 студенти, аспіранти, докторанти та співробітники Університету; 

 учні та випускники загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних 

навчальних закладів, які планують вступ до вищого навчального закладу, 

зокрема до НТУУ “КПІ”, а також їх батьки; 

 особи, які планують скористатися послугами післядипломної освіти та 

системи підготовки науково-педагогічних кадрів; 

 наукове співтовариство; 

 представники бізнесу, керівники підприємств, установ, організацій; 

 представники державної влади, громадських організацій, ЗМІ. 

3.2. Права на інформаційні матеріали, розміщені на порталі, належать 

Університету за умови, що інше не встановлено законом чи договором. 

3.3 Інформаційні ресурси, що формуються за ініціативою структурних 

підрозділів, творчих колективів працівників і студентів Університету, мають 

бути представлені на Порталі Університету. 

3.4. Обов'язковими інформаційними ресурсами, розміщеними в розділах 

загального доступу Порталу, є наступні категорії відомостей: 

 загальна інформація про Університет; 

 інформація про освітні стандарти; 

 інформація про матеріально-технічне забезпечення та оснащеність 

навчального процесу (у тому числі про наявність бібліотеки, гуртожитків, 

спортивних споруд, про умови харчування, медичного обслуговування, 

про доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем); 

 інформація про електронні освітні ресурси НТУУ “КПІ”; 

 інформація про напрями та базу науково-дослідницької діяльності; 

 інформація про правила та результати прийому до Університету; 

 інформація для вступників; 

 інформація про навчальний процес; 

 інформація про науково-інноваційну діяльність; 

 інформація про міжнародне співробітництво; 

 інформація про структурні підрозділи; 

 ілюстративні та історичні матеріали; 

 контактна інформація; 

 новини та оголошення; 

 форма запиту на публічну інформацію; 



 інформація про державні закупівлі. 

4. СУПРОВОДЖЕННЯ ПОРТАЛУ 

4.1. Надання та розміщення інформації, контроль інформаційного наповнення 

Порталу регламентуються Порядком інформаційного супроводження порталу 

НТУУ «КПІ», що затверджується наказом ректора. 

4.2. Подання відомостей (за категоріями) для розміщення на Порталі 

здійснюється структурними підрозділами Університету згідно з Переліком 

(Додаток 1 до Положення). 

4.3. Моніторинг інформаційного наповнення розділів Порталу здійснюють 

керівники відповідних структурних підрозділів згідно з Переліком (Додаток 2 

до Положення). 

4.4. Системний супровід функціонування Порталу здійснюється Відділом 

супроводження порталу Університету Департаменту перспективного розвитку 

(надалі – ВСПУ), відповідно до положення про ВСПУ. Зокрема, ВСПУ: 

 організує модернізацію Порталу, зміну його модулів та структури 

відповідно до вимог до подібних продуктів по мірі розвитку 

інформатизації; 

 забезпечує розміщення нової інформації на Порталі у рамках тих розділів, 

відповідальність за які покладено на ВСПУ; 

 організує резервне копіювання інформації; 

 реалізує політику розмежування доступу; 

 виконує пошукову оптимізацію; 

 розробляє заходи та рекомендації структурним підрозділам Університету 

щодо підвищення рейтингових показників Порталу. 

4.5. Підрозділи Університету, що мають свої сайти, розробляють власні 

положення про сайти, що не суперечать цьому Положенню. Інформація, 

представлена на ресурсах підрозділів, не повинна суперечити інформації, яка 

представлена на Порталі. 

4.6. Інформаційні ресурси, обов'язкові для розміщення в розділах загального 

доступу сайтів навчально-наукових підрозділів, визначаються типовим 

переліком розділів сайтів навчально-наукових підрозділів у рамках Структури 

інформаційного наповнення Порталу. 

4.7. Реєстрація сайтів НТУУ “КПІ” (сайтів підрозділів, студентських або 

викладацьких ініціатив) здійснюється ВСПУ на підставі заяви за адресою 

http://kpi.ua/registration. 

4.8. Структурні підрозділи, діяльність яких не відображена або недостатньо 

відображена на Порталі, можуть вносити пропозиції, що стосуються розвитку 

структури, функціональності та інформаційного наповнення Порталу, 

оформлені у вигляді службової записки на ім'я проректора з науково-

педагогічної роботи (перспективний розвиток). 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

http://kpi.ua/registration


5.1. Особи, відповідальні за надання та оновлення інформації, несуть 

відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

5.2. Особи, відповідальні за поточне супроводження сторінок та сайтів 

структурних підрозділів, несуть відповідальність за несвоєчасне розміщення 

інформації про діяльність підрозділів, а також знаходження на сторінці 

неактуальної інформації. Відповідальність за виконання обов'язків зазначеними 

особами, покладається на керівників цих структурних підрозділів (п.2 Наказу 

Ректора від 13.03.2009 за №2-36 про заходи щодо підвищення рейтингу 

НТУУ „КПІ” в мережі Internet). 

5.3. З огляду на необхідність досягнення позитивної динаміки вебометричних 

рейтингових показників, керівники структурних підрозділів регулярно подають 

звіт з розвитку веб-ресурсів своїх підрозділів (створення, розширення, 

актуалізації контенту, сервісів тощо) до Департаменту перспективного розвитку 

НТУУ „КПІ”. 

5.4. Якість і повнота інформаційного наповнення відповідного розділу Порталу 

враховується відповідним керівником або колегіальним органом при прийнятті 

рішень за результатами рейтингування викладачів, звітування керівників 

структурних підрозділів, докторантів та аспірантів, при обранні завідувачів 

кафедр, професорів, доцентів та призначенні надбавок та премій відповідно до 

діючих на момент прийняття таких рішень наказів ректора. 

5.5. Відповідно до Положення про прес-службу НТУУ „КПІ”, затвердженого 

наказом від 20 червня 2014 року № 4-247, загальний моніторинг та контроль 

якості інформації, що розміщується на Порталі, здійснюється прес-службою 

Університету на основі принципів актуальності, коректності, всебічності та 

жанрової відповідності. 

5.6. Переклад інформаційних матеріалів, що розміщуються на Порталі, 

виконують автори матеріалу або робоча група Факультету лінгвістики, яка 

здійснює загальний моніторинг та контроль якості іншомовних інформаційних 

матеріалів, що розміщуються на Порталі. 

6. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПОРТАЛУ 

6.1. Метою створення Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) є 

забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності та спостереженості 

інформації, яка підлягає захисту при її обробленні та збереженні в 

інформаційно-телекомунікаційній системі Порталу, від несанкціонованого 

доступу, модифікації або знищення шляхом здійснення протидії загрозам від 

дій потенційного порушника. Захист інформації повинен забезпечуватися на 

всіх технологічних етапах її обробки і в усіх режимах функціонування цієї 

системи. 

6.2. КСЗІ регламентується відповідним Технічним завданням. 

7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ  

7.1. Це Положення може коригуватися відповідно до зміни інформаційної 

політики Університету. 



7.2. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються 

наказом ректора. 



Додаток №1 

Перелік категорій відомостей та структурних підрозділів, відповідальних 

за подання інформації певного типу на Портал 

Категорія відомостей 

(тип інформації) 
Відповідальний підрозділ 

Періодичність 

поновлення 

інформації 

Загальна інформація про Університет 
Ректорат, Управління 

справами 
По мірі змін 

Ілюстративні, історичні й інші 

матеріали 

Редакція газети "Київський 

політехнік", Державний 

політехнічний музей 

По мірі надходження 

Інформація для вступників 

Приймальна комісія, 

Інститут моніторингу 

якості освіти, Інститут 

післядипломної освіти, 

структурні підрозділи, 

Центр міжнародної освіти 

По мірі надходження 

Інформація про міжнародне 

співробітництв 

Департамент міжнародного 

співробітництва 
По мірі надходження 

Інформація про навчальний процес 
Департамент навчальної 

роботи 
По мірі надходження 

Інформація про науково-інноваційну 

діяльність 

Департамент науки та 

інноватики 
По мірі надходження 

Інформація про освітні стандарти 
Департамент навчальної 

роботи 
По мірі змін 

Інформація про структурні 

підрозділи 

Загальний відділ, 

структурні підрозділи 
По мірі змін 

Контактна інформація 
Ректорат, структурні 

підрозділи 
По мірі змін 

Новини та оголошення 
Прес-служба, структурні 

підрозділи 
По мірі надходження 

Про електронні освітні ресурси, 

доступ до яких забезпечується 

студентам 

Департамент навчальної 

роботи 
По мірі змін 

Про матеріально-технічне 

забезпечення та оснащеність 

навчального процесу (у тому числі 

про наявність бібліотеки, 

гуртожитків, спортивних споруд, про 

умови харчування, медичного 

обслуговування, про доступ до 

інформаційно-телекомунікаційних 

систем) 

Департамент 

адміністративно-

господарчої роботи, 

структурні підрозділи 

По мірі змін 

Про напрямки та базу науково-

дослідницької діяльності 

Департамент науки та 

інноватики 
По мірі змін 

Правила, хід та результати прийому в 

Університет 
Приймальна комісія По мірі надходження 

Додаток №2 

Перелік розділів основного сайту Порталу та структурних підрозділів 

НТУУ”КПІ”, відповідальних за їх інформаційне супроводження 



Назва розділу 

основного сайту 

Інформаційний вміст 

розділу 

Відповідальний 

підрозділ 

Періодичність 

поновлення 

Головна сторінка Навігаційне меню 

Департамент 

перспективного 

розвитку 

По мірі зміни 

Новини 

Університету 
Новини 

Прес-служба, 

Департамент 

навчальної роботи 

Щодня 

Оголошення Оголошення 

Прес-служба, Прес-

секретар, 

Департамент 

навчальної роботи 

Щодня 

Про Університет 

Університет сьогодні 

Ректор КПІ 

Адміністрація Університету 

Доступ до публічної 

інформації 

Тендерні закупівлі 

Історія Університету 

Видатні вчені КПІ 

Кампус Університету 

Профспiлкові організації  

Загальний відділ, 

Управління 

справами, 

Тендерний комітет 

По мірі зміни 

Міжнародне 

співробітництво 

Міжнародна співпраця 

ВНЗ - партнери 

Спільні проекти 

Відділ міжнародних проектів 

Спільні структури 

Департамент 

міжнародного 

співробітництва 

По мірі зміни 

Структура 

Університету 
Структура Загальний відділ По мірі зміни 

Офіційні документи Документи Загальний відділ 
По мірі 

надходження 

Вступ до 

Університету 

Правила, хід та результати 

прийому в Університет 

Приймальна комісія, 

Центр міжнародної 

освіти  

По мірі 

надходження 

Освіта 

Напрями та спеціальності 

Організація навчання 

Атестації та семестровий 

контроль 

Комплексний моніторинг 

Академічна мобільність  

Департамент 

навчальної роботи, 

Департамент 

навчально-виховної 

роботи 

По мірі зміни 

Наука 

Лауреати державних премій 

Напрями досліджень 

Аспірантура & Докторантура 

Наукові підрозділи 

Наукові видання 

Конкурси НДЧ 

Викладач-дослідник 

Департамент науки 

та інноватики 
По мірі зміни 



План наукових заходів 

Газета "Київський 

політехнік" 
Номери випусків газети 

Редакція газети 

"Київський 

політехнік" 

По мірі 

надходження 

Зворотній зв'язок 

Гостьова книжка, FAQ, 

коментарі до тематичних 

публікацій 

Структурні 

підрозділи за 

поданням 

Департаменту 

перспективного 

розвитку 

По мірі 

надходження 

 

 


