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При зміні домених імен необхідно заново заповнити форму http://kpi.ua/registration

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу lab-inform@kpi.ua

ЗРАЗКИ СЛУЖБОВИХ ЗАПИСОК
Хостинг для сайту підрозділу
Хостинг для сайту викладача (співробітника)

Зміна/відновлення логінів та паролів доступу для хостингу
Створення облікових записів електронної пошти kpi.ua

ВИКОНАННЯ НАКАЗУ РЕКТОРА № 1-278 ВІД
10.10.2014 СТАНОМ НА 31.12.2015
Виконання кафедрами НТУУ "КПІ" наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-

сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Результати п'ятого моніторингу станом на 31.12.2015 (четвертого моніторинг - 29.09.2015, третій - 28.06.2015, другий - 26.03.2015,

перший - 10.12.2014):

 - виконали наказ
 - частково виконали наказ
 - не виконали наказ
 - посилання на сторінку наявного інформаційного блоку
 - проблеми із доступом

* - виключення для невипускових кафедр

ВИКОНАННЯ НАКАЗУ
Виконання наказу ректора кафедр %

виконали 52 40

частково виконали 58 44,6

не виконали 20 15,4

- в тому числі непрацездатні 3 2,3

РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БЛОКІВ НА САЙТАХ КАФЕДР (ІЗ ВРАХУВАННЯМ
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ВИПУСКОВИХ/НЕВИПУСКОВИХ КАФЕДР), %

Інформаційний блок UK EN

Загальна інформація 96,2 60,8

Приймальна кампанія 92,3 50,8

Навчання 90,0 37,7

Наука 90,8 46,9

Викладачі 93,8 43,1

Студентське життя 63,1 29,2

Зарубіжне партнерство 52,3 22,3

Інформація про практику 46,9 23,8

Інформація про працевлаштування 43,1 24,6

Новини 89,2 23,8

№ Кафедра Загальна
інформація

Вступ Навчання Наука Викладачі Студентське
життя

Зарубіжне
партнерство

Новини Практ. Працев. Усього**

uk en uk en uk en uk en uk en uk en uk en uk en uk en uk en

1 Кафедра хімічної
технології композиційних
матеріалів ХТФ

20

2 Кафедра електричних
мереж і систем ФЕА

 19

2 Кафедра англійської мови
гуманітарного
спрямування №3 ФЛ

* * * *  * * * * 19

4 Кафедра фізичного
виховання ФБМІ

* * * *   * * * * 18

4 Кафедра звукотехніки та
реєстрації інформації ФЕЛ

  18

4 Кафедра англійської мови
технічного спрямування
№2 ФЛ

* *  * *  * * * * 18

4 Кафедра екології та
технології рослинних
полімерів ІХФ

  18

4 Кафедра
електромеханічного
обладнання енергоємних
виробництв ІЕЕ

  18

4 Кафедра математичного
аналізу та теорії
ймовірностей ФМФ

* *  * *  * * * * 18

4 Кафедра програмного
забезпечення
комп'ютерних систем ФПМ

  18

12 Кафедра електричних
станцій ФЕА

   17

12 Кафедра англійської мови
технічного спрямування
№1 ФЛ

* *  * *   * * * * 17

12 Кафедра автоматизації
хімічних виробництв ІХФ

   17

12 Кафедра фізичної та
біомедичної електроніки
ФЕЛ

   17

16 Кафедра електромеханіки
ФЕА

    16

16 Кафедра української мови,
літератури та культури ФЛ

* *   * *   * * * * 16

16 Кафедра машин і агрегатів
поліграфічного
виробництва ВПІ

    16
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