
 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 1-7 

м. Київ 26_”__01__2015 р. 

Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів 

інформаційно-освітнього порталу університету 

З метою підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів 

мережі сайтів університету, враховуючи результати внутрішнього моніторингу 

контенту веб-сайтів НТУУ «КПІ» та рейтингу інформативності веб-сайтів ВНЗ, 

проведеного Громадянською мережею ОПОРА у грудні 2014 року, у розвиток 

наказу № 1-278 від 10.10.14 «Про заходи щодо розширення інформаційних 

можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-

сторінок науково-педагогічних працівників» 

НАКАЗУЮ: 

1. Завідувачам кафедр: 

  за списком, що додається (Додаток 1) у двотижневий термін актуалізувати 

інформаційне наповнення сайтів підрозділів відповідно до п.1 наказу від 

10.10.14 № 1-278 «Про заходи щодо розширення інформаційних 

можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення 

веб-сторінок науково-педагогічних працівників» (далі – Наказ). 

 керівникам сайтів кафедр автоматизації експериментальних досліджень 

(ФАКС), біомедичної інженерії (ФБМІ), біобезпеки і здоров'я людини 

(ФБМІ) вжити заходів щодо безумовного виконання п.1 Наказу. 

2. Керівникам структурних підрозділів університету: 

 зобов’язати відповідальних за технічне та інформаційне супроводження 

своїх офіційних веб-сайтів щодо безумовного виконання пункту 5.4 

додатку 1 до наказу від 01.09.2014 р. № 1-244 «Про підвищення 

ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-

освітнього порталу університету» забезпечити щоквартальну, до 22-го 

числа останнього місяця звітного періоду, подачу на електронну адресу 



dprzvit@kpi.ua звіту із розвитку веб-ресурсів своїх підрозділів (створення, 

розширення, актуалізації контенту, сервісів тощо); 

 забезпечити збільшення кількості зовнішніх посилань на веб-сайти 

університету за рахунок розміщення там актуальних інформаційних 

матеріалів для абітурієнтів, студентів, викладачів тощо. 

 за списком, що додається (Додаток 2) у тижневий термін забезпечити на 

своїх веб-сайтах актуалізацію інформації для абітурієнтів та вилучити 

неактуальну (застарілу) інформацію. 

3. Відділу супроводження порталу університету (Ковгар В.Б.) надати 

результати перевірки інформаційного наповнення веб-сайтів кафедр НТУУ 

«КПІ» Методичній раді. 

4. Методичній раді заслухати завідувачів кафедр, аутсайдерів за 

результатами зазначеної вище перевірки, про стан та проблеми 

інформаційного наповнення веб-сайтів, зобов’язавши їх виконати п.1 

Наказу. 

5. Навчально-методичному управлінню (Гожій С.П.) внести зміни до 

методики розрахунку рейтингу навчально-наукового підрозділу, де 

врахувати наповнення веб-сайтів та актуальність інформаційної складової. 

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

педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М. 

Ректор М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить: ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу інформатизації Проректор з наукової роботи 

___________ Б.М. Ємельяненков ____________ М.Ю.Ільченко 

Керуючий справами 

____________ Я.Ю.Цимбаленко 

Юрисконсульт 

____________ 

Надруковано у 1 прим. 

Виконавець:  Ковгар В.Б. 

Тел.: 406-85-23 

Розрахунок розсилки: 

Паперові копії: 

1. ДПР 

2. Керуючий справами 

 

Електронні копії: 

Всі підрозділи 



 

Додаток 1 до Наказу №1-7 

від 26.01. 2015 року 

1. Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 

2. Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ФАКС 

3. Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 

4. Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ 

5. Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 

6. Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 

7. Кафедра біоінформатики ФБТ 

8. Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 

9. Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 

10. Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 

11. Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ 

12. Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ 

13. Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 

14. Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ 

15. Кафедра господарського та адміністративного права ФСП 

16. Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 

17. Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 

18. Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 

19. Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 

20. Кафедра електромеханіки ФЕА 

21. Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 

22. Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ 

23. Кафедра електропостачання ІЕЕ 

24. Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ 

25. Кафедра зварювального виробництва ЗФ 

26. Кафедра інженерії поверхні ЗФ  

27. Кафедра інженерної екології ІЕЕ 

28. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС 

29. Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП 

30. Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 

31. Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 

32. Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 

33. Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 

34. Кафедра математичної фізики ФМФ 

35. Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ 

36. Кафедра металознавства та термічної обробки ІФФ 

37. Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів 

ММІ 

38. Кафедра міжнародної економіки ФММ 

39. Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 

40. Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження 

ВПІ 

41. Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 

42. Кафедра прикладної механіки ММІ 



43. Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ 

44. Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС 

45. Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ 

46. Кафедра приладобудування ПБФ 

47. Кафедра промислового маркетингу ФММ 

48. Кафедра промислової біотехнології ФБТ 

49. Кафедра промислової електроніки ФЕЛ 

50. Кафедра публічного права ФСП 

51. Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури 

РТФ 

52. Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 

53. Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 

54. Кафедра репрографії ВПІ 

55. Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 

ФПМ 

56. Кафедра телекомунікацій ІТС 

57. Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ 

58. Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 

59. Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 

60. Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 

61. Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 

62. Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 

63. Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій 

ТЕФ 

64. Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 

65. Кафедра технології машинобудування ММІ 

66. Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 

67. Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 

68. Кафедра фізики металів ІФФ 

69. Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 

70. Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ 

71. Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 

72. Кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 



Додаток 2 до Наказу №1-7 

від 26.01.2015 року 

1. Інженерно-хімічний факультет 

2. Інститут телекомунікаційних систем  

3. Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 

ФЕА 

4. Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ 

5. Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ 

6. Кафедра графіки ВПІ 

7. Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 

8. Кафедра електричних станцій ФЕА 

9. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС 

10. Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 

11. Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ 

12. Кафедра металознавства та термічної обробки ІФФ 

13. Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих 

процесів ММІ 

14. Кафедра міжнародної економіки ФММ 

15. Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ 

16. Кафедра прикладної фізики ФТІ 

17. Кафедра промислової електроніки ФЕЛ 

18. Кафедра телекомунікаційних систем ІТС 

19. Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 

20. Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 

21. Кафедра технічної кібернетики ФІОТ 

22. Кафедра технології машинобудування ММІ 

23. Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 

24. Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ 

25. Кафедра фізичної хімії ХТФ 

26. Механіко-машинобудівний інститут 

27. Факультет біомедичної інженерії 

28. Факультет електроенергетики та автоматики 

29. Факультет лінгвістики 

30. Фізико-математичний факультет 


