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Про ВИІ~ористання системи «Еле1~трон11ий 1~ампус» в освітньому процесі 

На виконання рішення Методичної ради протокол №5 від 21 .0 1.20 І бр. 

ПРОПОНУІО: 

J. Конструкторському бюро інформаційних систем (Савицький А.Й . ): 
1.1. Запровадити досл ідницьку е ксплуатацію системи «Електронний 

кампус» для електронного супроводу ос в ітнього процесу у 2-му 

семестрі 201 5-20 16 н.р. 
1.2. В процесі досл ідницької експлуатації здійснити вдосконалення 

системи «Електронний кампус» з метою ТІ використання у повному 

обсязі в освітньому процесі з І вересня 20 16 року . 

2. Затвердити План організаuійних заході в щодо никориста 11 1-1я с истеми 

«Електронний кампус» у 2-му семестрі 2015-201 б н.р. (Додаток І ) та 

прийняти до виконання. 

З. Контроль за даним розпорядженням зал ишаю за собою . 

Перший проректор Якимен ко Ю. І . 



Додато1с 1 

до розпорядження № 5-- f ,f в 1д 
--- - - 1CJ. Of. 20 J б р. 

План орган ізаці йних заході в 
щодо в~ш:ориста~шя системи "Елекrрошшй 1самнус" («ЕК») у 2 -ому семестрі 20 15-2016 11 .р. 

Завідувачам кафедр : 

до 15.02.20 16 р. призначити відпов ідального за ведення модулю «Дошка оголошень» 

системи «ЕК» (з і складу НПП або допоміжного персоналу) і переслати да ні про нього в 

КБ ІС на електрону адресу e-ca111pL1 s@LІkг.пet; 

rto 01.03.201 6 р. проко11тролтовати виконан 11я роз·яс11ювш1ь11ої роботи кураторів ccpcJL 
студентів стосо в110 використа1 1 н}1 1 1ро1 ·рамних моJtуJІІв «Ло111ка ог0Jюшс1 11»> , 

«Ко11такти », «Поточний контроm»> системи «ЕК»; 

rto О 1 .03 .20 J 6 р. 11роконтролювати ви користа 1111я в и ю1адачам и моJtуJІ ів « І І ава 11тажс1111 ю> , 

«Поточний контроль» системи «СК» для обов 'язкового ведення поточних відомостей 
про усп і шність студенті в ; 

до О 1.04.2016 р . забезпечити перехщ в 1д «Стендово- паперових гювщомлень» на 

кафедрах на електронн і оголошення шляхом використання модуля «Дошка оголошень» 

систем и «ЕК» ; 

до О 1.05.20 16 р. ввести в робочу програму од11і сї з лисциллі11. що rшклаJtаюп_,ся в 

11ершому семестр і («Вве; lс 1 rня в спеціа1ш1 ість» , «Інформатика» або і11.), 2-х гоюr 1 1 11у 

лекцію студеІJтам 1 -ого курсу 1_цодо можJ 1ивостсй і 11собхід11 ості використа н11я систеІ\ 1и 

«ЕК» як засобу сучасної юаємодії всі х учасник і в навчального процесу; 

до О 1.06.2016 р . п роконтролювати виконання роз ·яснювальної роботи куратор і в се ред 

студентш стосовно використання програмно го модуля «Опитування студент і в щодо 

якост і викладання кредитних модулів» с истем и «ЕК» : 

НПП університету: 

до 08.02.2016 р. в п рограмному модул і «Навантаження НПП» с истеми «СК» зазнач1 1ти 

власне навчальне навантаження на 2 семестр 20 15-20 16 н.р . ; 

до 08.02.20 16 р в програм ному модул і «Профіль» системи «ЕК» переглянути і оновити 

контактну, що буде доступна в систем і «ЕК» та підсистем і « Інтелект» (за адресою 

l1ttp :// i пtellect.kpi. t1a) та надати згоду на оприлюднення інформації в мереж і Інтернет для 

автоматизованого створення веб-сторінки; 

на протяз і 2-го семестру 20 15-20 16 н.р. з використанням програмного модуля 

«Поточний контроль» системи «ЕК» зазначати в ідомості (шляхо:v1 введення балів) про 

поточну успішність студенті в, включаючи атестації, згіл 11 0 визначс 111 юго влас1ю 1 ·0 

1 1авчш1ьного 11 авантажепня та РСО дисципл ін и (крелитrrого модул я ): 

JlO 01 .09.201 6 р. переглянути й 01 ювити 1з систем і «ЕК» інформа1lій 11 і ресурси 1 1 і ; 1тримки 

11авчал ь 1 rо1 ·0 1 1роцссу на 2016-20 17 11. р. 
Кураторам академічних груп: 

до 15.02.20 16 р. провести роз' яснювальну роботу серед студенті в стосовно 

використання програмних модул ів си стеми «[К» : «дошка оголошень», «Контакти », 

«Поточний контроль»; 



до О 1.06.2016 р. провести роз'яснювальну роботу серед студенпв стосовно 

використання програмного модуля «Опитування студентів щодо якості вик.11адання 

кредитних модулів» системи «ЕК» 

Конструкторському бюро інформаційних систем: 
до 15.03.2016 р. закінчити рсда1·ування показників поточ1101·0 11авча~шю1·0 року й 

внровадити для застосування систему «Рейтинг НГІП»; 

до 21.03.2016 р. відобразити в системі «ЕК» для студе11пв 4-1·0 курсу результати 

ректорського контролю АІС «Ректорський контроль» для кожного студента 

шдивщуально за кожним показником окремо; 

до 15.04.2016 р. розробити 2-х годинну лекцію з презентацією для роз· яснення 

студентам І-ого курсу можливостей і необхідності використання систе.ми «[К» як 

засобу сучасної взаємодії всіх учасників навчального про1tссу 

Відділу інформатизації Департаменту перспективного розвитку: 

до О 1.02.2016 р. призначити відповідальну особу за взаємодію з систе!'.юю «ЕК»: 
до О 1.02.2016 р. призначити відповідальну особу за розробку програм інфор:\шційного 
обміну між системами «ЕК» і «Деканат»: 

до О 1.03.2016 р. розробити програму перенесення даних про успішність студентів~ 

включаючи атестації. з системи «ЕК» в систему «Деканат» для подальшого друку 

залікових і екзамсна1{Їй11их ві;юмостей на основі сдиних і11тс1·рова11их Jювію1икових 

даних; 

Навчально-методичному відділу Департаменту навчальної роботи: 

до 01.03.2016 р. розробити нормування балів для оцінювання роботи НПП у системі 
«Рейтинг НПП» щодо: інтенсивністі використання системи «[К» у навчальному 

процесі кожного поточного навчального року, при переобранні НПП у Показниках 

діяльності - сумарної інтенсивністі використання системи «[К» у навчально~1у процесі 

за визначений 11еріод; 

до 01.03.2016 р. розробити нормування балів ;щя оці11юванш1 роботи кураторів 

академічних гру11 у системі «Рсйтиш· НІ ІП» щодо інтснсивністі використання системи 

«f:K» студентами від11овідних 1·ру11: 
ІОЦ забез11еченш1 навчаш~ного процес)' Департаменту 11анчаJ1ьної роботи: 

до 01.06.2016 р. забезпечити інтеграцію ланих РНІ І до системи «ЕК» юн1 мстолич1ю1·0 
забезпечення кредитних мо;tулів навчальних дисци11лі11~ 

Відділу інформатизації та обліку контингенту Департаменту навчально-виховної роботи: 
до 31.08.2016 р. забезпечити інтеграцію даних по студентськоІ\t)' контингенту до 

системи «ЕК»; 

Відділу кадрів і архівної справи Управління справами: 
до 31.08.2016 р. забезпечити інтеграцію даних контингенту співробітників до системи 

«ЕК». 


