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Про розширення інформаційних можливостей веб-сайтів кафедр університету 

На виконання розпорядження № 5-20 від 10.03.2015 р. щодо розширення 

інформаційних можливостей веб-сайтів кафедр університету, наповнення ix 

згенерованими веб-сторінками науково-педагогічних працівників 

НАКАЗУЮ: 

1. Деканам факультетів/директорам інститутів , завщувачам кафедр 

в термін до 12.05.2015 року оновити списки відповідальних за супровід 

сайтів кафедр (ШБ, посада, ел. пошта). Списки над1слати до 

КБ Інформаційних систем (на адресу e-campus@ukг.net) та у Відділ 

супроводження порталу університету (на адресу v .cougaг@kpi.ua) з темою 

"Списки відповідальних за супровід сайтів". 

2. Відповідальним за супровід сайтів кафедр: 

• до 19.05.2015 року провести перевірку наявносп І прикршлення 

згенерованих веб-сторінок науково-педагогічних працівників до сайту 

кафедри; 

• до 20.05.2015 року надати до КБ Інформаційних систем (корпус 13, 

24 кабінет) дані про прикріплення згенерованих веб-сторінок науково

педагопчних працівників кафедр до сайту кафедр згідно Форми-1 

(Додаток 1). 



3. Науково-педагогічним працівникам університету до 18.05.2015 року 

в програмному модулі «Профіль» системи «Електронний кампус» 

переглянути і оновити контактну (тел., моб. тел., ел. пошту, скайп тощо) 

та іншу інформацію, що буде доступна в системі «Електронний кампус» 

та підсистемі «Інтелект» (за адресою http://intellect.kpi.ua) та надати згоду 

на оприлюднення інформації в мережі Інтернет для автоматизованого 

створення веб-сторінки . 

4. Директору КБ Інформаційних систем (Савицький А.Й.): 

• з 12.05.2015 року забезпечити консультації і доступ до комп'ютерного 

класу КБ Інформаційних систем ( 13 корпус) відповідальним за 

супровід сайтів кафедр відповідно до графіку, який буде розміщений 

на сайті www.kbis.kpi.ua; 

• з 20.05.2015 року забезпечити оприлюднення визначених р1шенням 

кафедр часткових обсягів інформації, яка міститься у системі 

«Електронний кампус». 

4. Відділу інформатизації Департаменту перспективного розвитку 

(Ємельяненков Б.М.) забезпечити контроль взаємодії м1ж 

відповідальними за веб-сайти кафедр та КБ Інформаційних систем в 

частині виконання пунктів 1-3 цього Наказу. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Якименка Ю.І та проректора з перспективного розвитку уюверситету 

Новікова О.М. 

Ректор М.З. Згуровський 
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Додаток 1 

Форма-1 

Результат при.кріплення згенерованих веб-сторінок НППів в підсистемі «Інтелект» 

(http://intellect.kpi.ua) 
до сайту .кафедри 

(назва кафедри, абревіатура факультету/інституту) 

Кількість 
Кількість 

Загальна прикріплених 

кількість 
автоматично 

автоматично згенерованих веб- URLcaйтy 
згенерованих веб-сторінок 

НППів 
НППів згідно АРІ* 

сторінок НППів кафедри 

кафедри до сайтів кафедри 

Станом на « » _____ 2015р. 

Завідуючий кафедрою 
(ПІБ) (підпис) 

Відповідальний за супровід сайту(-ів) кафедри 
(ПІБ) (підпис) 

Примітка 
* http://api.ecampus.kpi.ua/Intellect/GetSubdivisionPublicProfiles?subdivisionld=[внyroiшнiй 
номер підрозділу, який можна дізнатися тільки відповідальному за супровід сайту кафедри] 


