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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом НТУУ «КПІ» 
№ 4-238 від 03.08.09 р. 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Електронні Інформаційні Ресурси  

Єдиного Інформаційного Середовища НТУУ «КПІ» 

 

 

1. Визначення 

1.1. Положення про Електронні Інформаційні Ресурси Єдиного Інфо-

рмаційного Середовища НТУУ «КПІ» (далі ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ») є одним 

із документів нормативно-методичного забезпечення системи ЄІС НТУУ 

«КПІ», що регламентує структуру, рівні доступу, організацію авторизова-

ного доступу, створення та використання ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ». 

1.2. ЕІР входять складовою в Банк даних Єдиного Інформаційного Се-

редовища (ЄІС) НТУУ «КПІ». 

1.3. ЕІР створюються згідно затвердженого Стандарту НТУУ «КПІ» 

«Єдина система класифікації, кодування та індексації інформаційних ре-

сурсів Національного технічного університету України «Київський політе-

хнічний інститут»». 

 

2. Структура ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» 

ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» мають наступні складові: 

2.1. ЕІР «Довідники та класифікатори»: 

– Довідники та класифікатори ЄІС, що використовуються в діяльності 

департаментів та адміністративно-кадрового управління університету. 

– Національні класифікатори України. 

– Довідники організацій. 
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– Довідники органів державної влади. 

– Довідники та класифікатори для загального користування. 

– Довідники системного використання. 

2.2. ЕІР «Співробітники»: 

– Професорсько-викладацький персонал. 

– Учбово-допоміжний персонал. 

– Персонал НДЧ. 

– Адміністративно-господарський персонал.  

2.3. ЕІР «Абітурієнти та студенти»: 

– Абітурієнти. 

– Студенти очної форми навчання. 

– Студенти заочної форми навчання. 

– Студенти дистанційної форми навчання. 

2.4. ЕІР «Аспіранти»: 

– Аспіранти очної форми навчання. 

– Аспіранти заочної форми навчання. 

2.5. ЕІР «Слухачі»: 

– Слухачі підготовчих курсів. 

– Слухачі УІІТО.  

2.6. ЕІР «Шаблони та екземпляри документів внутрішнього електро-

нного документообігу»: 

– Шаблони електронних документів департаментів та адміністратив-

но-кадрового управління. 

– Екземпляри електронних документів департаментів та адміністрати-

вно-кадрового управління. 

2.7. ЕІР «Методичне забезпечення навчального процесу»: 

– Методичні матеріали організації навчального процесу. 

– Навчальні плани.  

– Робочі навчальні плани. 
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– Графіки навчального процесу. 

– Індивідуальні навчальні плани студентів. 

– Розклади занять. 

2.8. ЕІР «Методичне забезпечення навчальних дисциплін» (банк веб-

ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» УІІТО): 

– Підручники. 

– Навчально-методичні посібники. 

– Конспекти лекцій. 

– Методичні вказівки. 

– Практичні посібники. 

– Індивідуальні завдання. 

– Дистанційні курси. 

– Віртуальні лабораторні роботи. 

– Тестові завдання. 

– Монографії (фрагменти текстів).  

2.9. ЕІР «Результати виконання студентами індивідуальних завдань»: 

– Реферати. 

– Розрахункові роботи. 

– Графічні роботи. 

– Розрахунково-графічні роботи. 

– Курсові проекти. 

– Курсові роботи. 

2.10. ЕІР «Студентські атестаційні роботи»: 

– Дипломні проекти. 

– Дипломні роботи. 

2.11. ЕІР «Наукові публікації »: 

– Статті в виданнях університету. 

– Тези доповідей у виданнях університету. 

– Автореферати дисертацій, захищених в університеті. 
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– Фрагменти текстів із монографій та статей. 

2.12. ЕІР «Шаблони та екземпляри електронних сторінок (віртуальних 

кабінетів) викладачів-науковців»: 

– Шаблон електронної сторінки (віртуального кабінету) викладача-

науковця. 

– Екземпляри електронних сторінок (віртуальних кабінетів) виклада-

чів-науковців. 

2.13. ЕІР «Шаблони та екземпляри електронних сторінок (віртуальних 

кабінетів) студентських груп»: 

– Шаблон електронної сторінки (віртуального кабінету) студентської 

групи. 

– Екземпляри електронних сторінок (віртуальних кабінетів) студент-

ських груп. 

2.14. ЕІР «Інтернет-портал університета»: 

– Сайти інститутів. 

– Сайти факультетів. 

– Сайти кафедр. 

– Сайти підрозділів університету. 

– Сторінки загальної інформації. 

2.15. ЕІР «Електронні каталоги Науково-технічної бібліотеки»: 

– Загальний каталог. 

– Каталоги колекцій. 

– Каталоги бібліотек. 

– Журнали та газети. 

– Пошукові системи Інтернет.  

2.16. ЕІР «Електронні адреси та контактні телефони співробітників та 

студентів»: 

– E-mail співробітників. 

– E-mail студентів. 
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– Контактні телефони співробітників. 

– Контактні телефони студентів. 

2.17. ЕІР «Документи електронного архіву»: 

– Накази й розпорядження. 

– Документи адміністративно-кадрового управління. 

– Документи департаментів.  

2.18. ЕІР «Прикладне програмне забезпечення (ППЗ)»: 

– ППЗ для вирішення функціональних задач підрозділів. 

– ППЗ внутрішнього документообігу підрозділів. 

– Пакети прикладних програм для забезпечення навчального процесу. 

– Пакети прикладних програм для забезпечення наукових досліджень. 

– Пакети прикладних програм Центру суперкомп’ютерних обчислень. 

– Інструментальні пакети для розробки ППЗ. 

2.19. ЕІР «Системне програмне забезпечення (СПЗ)»: 

– СПЗ Дата-центру. 

– СПЗ кампусної мережі. 

– СПЗ Інтранет порталу. 

– СПЗ Інтернет порталу. 

– СПЗ підтримки вирішення функціональних задач підрозділів. 

– СПЗ підтримки навчального процесу. 

– СПЗ підтримки наукових досліджень. 

– СПЗ центру суперкомп’ютерних обчислень. 

– СПЗ УІІТО. 

– Інструментальні пакети обміну даними між Базами даних автомати-

зованих інформаційних систем різних програмних платформ.  

 

3. Рівні доступу до ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» 

3.1. Доступ до ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» здійснюється в двох рівнях: зага-

льний доступ та авторизований доступ. 
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3.2. Загальний доступ реалізується через Інтернет та не вимагає авто-

ризації; це доступ до інформаційних відкритих інформаційних ресурсів: 

інформаційного Інтернет-порталу КПІ з сайтами інститутів, факультетів, 

кафедр, електронного каталогу бібліотеки, сайту центру супер-

комп’ютерних обчислень тощо. 

3.3. Авторизований доступ реалізується через Інтранет-портал КПІ з 

функціональних сайтів підрозділів університету (департаментів, інститу-

тів, факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів), електронних 

сторінок (віртуальних кабінетів) викладачів-науковців, електронних сторі-

нок (віртуальних кабінетів) студентських груп для здійснення внутрішньо-

го обміну інформацією: «співробітник – співробітник» (внутрішній доку-

ментообіг), «викладач-науковець, співробітник – ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ»», 

«викладач-науковець – група студентів», «студент, аспірант, слухач – ЕІР 

ЄІС НТУУ «КПІ»». 

 

4. Організація авторизованого доступу до ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» 

4.1. Авторизований доступ до ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» здійснюється ко-

ристувачами (викладачами-науковцями, співробітниками, аспірантами, 

студентами та слухачами університету) після реєстрації через систему до-

ступу за наданими паролями та логінами.  

4.2. Градації авторизованого доступу до ЕІР ЄІС (тільки читання; чи-

тання й редагування; читання, редагування й видалення) визначаються ад-

міністраторами баз даних згідно визначених повноважень за узгодженням 

з власниками ЕІР.  

4.3. Власниками ЕІР є автори–розробники ЕІР, посадові особи підроз-

ділів університету. 

5. Створення та використання ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» 
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5.1. Створення ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» здійснюється всіма підрозділами 

університету за правилами, визначеними Конструкторським бюро інфор-

маційних систем (КБ ІС). 

5.2. Системним інтегратором ЕІР ЄІС НТУУ «КПІ» є КБ ІС. 

5.3. КБ ІС разом з підрозділами університету проектує й розробляє 

шаблони електронних документів, електронних сторінок, бази даних ЕІР, 

реєстри ЕІР, автоматизовані інформаційні системи, Інтранет-портал уні-

верситету, ЄІС в цілому. 

5.4. Методисти кафедр згідно наданих шаблонів в автоматизованому 

режимі створюють ЕІР «Методичне забезпечення навчального процесу», 

узгоджують ЕІР з завідувачем кафедри, визначають рівень та градації до-

ступу, проходять внутрішню сертифікацію (кафедра), передають ЕІР адмі-

ністраторам баз даних для включення їх в реєстр електронних видань уні-

верситету. 

5.5. Викладачі-науковці університету згідно наданих шаблонів розро-

бляють та модифікують свої власні електронні сторінки (віртуальні кабіне-

ти), створюють ЕІР «Методичне забезпечення навчальних дисциплін», ЕІР 

«Результати виконання студентами індивідуальних завдань», ЕІР «Студе-

нтські атестаційні роботи», ЕІР «Наукові публікації », визначають рівень 

та градації доступу, проходять внутрішню (кафедра, університет) сертифі-

кацію, передають ЕІР адміністраторам баз даних для включення їх в реєстр 

електронних видань університету. 

5.6. Інформаційні області шаблону «Віртуальний кабінет викладача-

науковця» згідно градацій доступу: 

Загальний доступ (тільки для читання): 

1. Фотографія. 

2. ПІБ. 

3. Факультет (інститут), кафедра. 

4. Освіта. 
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5. Посада, вчений ступінь, вчене звання. 

6. Професійні сертифікати, дипломи. 

7. Почесні звання; нагороди. 

8. Досягнення (наука, методика, інженерія, винахідництво тощо). 

9. Контактна інформація (тел., E-mail). 

10. Розклад занять та консультацій. 

11. Навчально-методична робота: 

– назва дисципліни, що викладається; → (тут і далі означає «посилан-

ня на URL ресурсу») ЕІР «Методичне забезпечення навчального процесу»; 

ЕІР «Методичне забезпечення навчальних дисциплін»; → ЕІР «Електронні 

каталоги Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ»«, ЕІР «Інтернет-

портал університету».  

Загальний доступ (тільки для читання): 

12. Науково-інноваційна робота: 

– перелік тем за науковими інтересами; 

– перелік тем госпдоговірних робіт та робіт за держзамовленням; 

– перелік інноваційно-пошукових робіт. 

13. Форум з студентами (запитання – відповіді). 

Авторизований доступ викладача-науковця (читання, введення, реда-

гування): 

14. 1 – 13. 

15. Індивідуальний робочий план на поточний навчальний рік. 

16. Діловий щоденник. 

17. Доступ до електронних сторінок (віртуальних кабінетів) студент-

ських груп для пересилання й розміщення інформаційних повідомлень. 

18. Доступ до ЕІР: «Шаблони та екземпляри документів внутрішнього 

документообігу», «Результати виконання студентами індивідуальних за-

вдань», «Студентські атестаційні роботи», «Наукові публікації». 

Авторизований доступ (читання): 
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19. Доступ до ЕІР: «Довідники та класифікатори», « Електронні адре-

си та контактні телефони співробітників та студентів «. 

Інформаційне адміністрування: викладач-науковець. 

Системне адміністрування: системний адміністратор кафедри, систем-

ний адміністратор ЄІС. 

5.7. Інформаційні області шаблону «Віртуальний кабінет студентської 

групи»: 

Загальний доступ (тільки для читання): 

1. Фотографія групи. 

2. Назва (умовне позначення) групи. 

3. Факультет, кафедра, спеціальність. 

4. Рік створення групи. 

5. E-mail групи. 

Авторизований доступ (читання студентами групи, викладачами-

науковцями, співробітниками відповідних підрозділів; введення, редагу-

вання куратором, старостою групи): 

6. Поточний список студентів групи (ПІБ, адреса проживання в м. Ки-

єві, тел., E-mail). 

7. Розклад занять → ЕІР «Методичне забезпечення навчального про-

цесу». 

8. Фрагмент робочого навчального плану на поточний рік → ЕІР «Ме-

тодичне забезпечення навчального процесу».  

9. Викладачі-науковці, які проводять заняття в поточному навчально-

му році, → екземпляри електронних сторінок (віртуальних кабінетів) ви-

кладачів-науковців, → ЕІР «Методичне забезпечення навчальних дисцип-

лін».  

10. Графік навчального процесу → ЕІР «Методичне забезпечення на-

вчального процесу».  
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Авторизований доступ студента групи (читання, введення, редагуван-

ня): 

11.Форум зі викладачами-науковцями (запитання – відповіді). 

Авторизований доступ студента групи (читання загальної, введення, 

редагування власної інформації): 

12. Доступ до ЕІР: «Результати виконання студентами індивідуальних 

завдань», «Студентські атестаційні роботи», «Наукові публікації». 

Авторизований доступ (читання): 

13. Доступ до ЕІР: «Довідники та класифікатори», «Електронні адреси 

та контактні телефони співробітників та студентів». 

14. Корисні посилання: FTP-сервер університету, Центр супер-

комп’ютерних обчислень, сайти університету, сайти підприємств, органі-

зацій, фірм, установ за профілем навчання. 

Інформаційне адміністрування: викладач-науковець – куратор групи. 

Системне адміністрування: системний адміністратор кафедри, систем-

ний адміністратор ЄІС.  

5.8. Співробітники університету використовують ЕІР згідно своїх по-

садових інструкцій для реалізації електронного документообігу. 

 

 
Положення підготовлене: 
КБ інформаційних систем НТУУ «КПІ»  
 
Положення узгоджене: 
НДІ системних технологій, 
Інститут телекомунікаційних систем, 
КПІ-ТЕЛЕКОМ, 
Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти –  
Український інститут інформаційних технологій в освіті». 
 
 
 

Директор КБ ІС  _____________  А. Й. Савицький  
 


