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П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

1. Загальні положення 

1.1. Положення слугує забезпеченню якості вищої освіти і розроблено у 

відповідності з підпунктом 7 частини другої статті 16 Закону України від 

1 липня 2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту» 

1.2. Положення визначає основні принципи функціонування систем 

інформаційного забезпечення навчального процесу в Українській 

інженерно-педагогічній академії (далі Академії). 

1.3. Під інформаційним забезпеченням навчального процесу розуміються 

комп’ютерні системи і правила роботи персоналу, що автоматизують 

функції планування, проведення і збереження результатів навчального 

процесу. 

1.4. Це Положення поширюється на усі підрозділи Академії, у тому числі 

відокремлені, на співробітників і студентів. 

1.5. Метою застосування систем інформаційного забезпечення навчального 

процесу є підвищення ефективності навчального процесу, покращення 

роботи всіх підрозділів і служб Академії. 

1.6. Завданнями впровадження систем інформаційного забезпечення 

навчального процесу є: 

 підвищення рівня навчального процесу; 

 прозорість планування і контролю діяльності Академії; 

 забезпечення доступності інформації; 

 забезпечення надійності зберігання даних; 

 спрощення і прискорення комунікації викладачів і студентів; 

 уможливлення спільної праці співробітників; 

 підвищення іміджу і проведення реклами Академії; 

 забезпечення роботи науковців Академії. 

2. Інформаційні системи забезпечення навчального процесу в 
УІПА і їх функції 

2.1. Автоматизована система управління академією, виконує функції 

створення, редагування і зберігання: 

2.1.1. Навчальний модуль 

 формування та ведення навчальних планів спеціальностей; 

 розрахунок і розподілення навантаження викладачів; 

 складання розкладу занять. 
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2.1.2. Деканат 

 ведення особистих справ студентів; 

 формування наказів на студентів; 

 ведення списків академічних груп студентів; 

 збереження результатів академічної успішності студентів. 

2.1.3. Відділ кадрів 

 ведення особистих справ викладачів; 

 штатний розклад; 

 накази на співробітників; 

 відпустки співробітників; 

 доплати і надбавки співробітників. 

2.1.4. Веб-портал автоматизованої системи управління академією 

дозволяє отримати через Internet: 

 розклад; 

 робочий план; 

 академічну успішність; 

 списки студентів академічних груп; 

 персональні картки студентів з метою працевлаштування. 

2.2. Система управління дистанційним навчанням виконує функції: 

 розміщення, зберігання й доступу до електронних навчальних 

матеріалів студентів і викладачів, внесення змін і вилучення 

матеріалів з обігу; 

 зберігання результатів навчання студентів, підведення підсумків 

успішності; 

 розмежування доступу користувачів до дистанційних курсів. 

2.3. Автоматизована система бібліотеки виконує функції: 

 комплектування, систематизації, каталогізації, читацького пошуку, 

книговидачі, адміністрування; 

 створення і редагування баз даних Електронного каталогу (ЕК), 

Книгозабезпеченість; 

 створення і ведення повнотекстових баз даних Електронної 

бібліотеки (ЕБ); 

 доступу до баз даних ЕК, ЕБ, Книгозабезпеченість через мережу 

Internet. 

2.4. Репозиторій Академії виконує функції: 

 самоархівування публікацій викладачів і студентів Академії; 

 доступ з мережі Internet до повних текстів робіт. 

2.5. Система проведення web-конференцій використовується: 

 для проведення процесу синхронного навчання; 

 для проведення спільних нарад і зборів відокремлених структурних 

підрозділів Академії. 

2.6. Автоматизована система бухгалтерії дозволяє: 

 планувати витрати академії; 
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 обраховувати платежі Академії; 

 обраховувати заробітну плату співробітників Академії; 

 відстежувати оплату за навчання і гуртожиток студентів. 

2.7. Сайти академії виконують інформаційну і рекламні функції. В Академії 

підтримуються численні сайти , основні з яких: 

 офіційний; 

 студентський; 

 сайти факультетів, кафедр і підрозділів. 

3. Підрозділи УІПА, що забезпечують функціонування систем 
інформаційного забезпечення навчального процесу 

3.1. Автоматизовану систему управління академією підтримують і 

наповнюють навчально-методичний відділ, деканати, відділ кадрів. 

3.2. Портал автоматизованої системи управління академією обслуговує відділ 

інформаційних технологій. 

3.3. Функціонування і наповнення системи управління дистанційним 

навчанням виконує відділ інформаційних технологій. 

3.4. Автоматизовану систему бібліотеки і репозиторій підтримує і наповнює 

Наукова бібліотека Академії. 

3.5. Систему проведення web-конференцій підтримує відділ інформаційних 

технологій. 

3.6. Роботу автоматизованої система бухгалтерії забезпечує бухгалтерія. 

3.7. Сайти академії працюють на сервері, що підтримує відділ інформаційних 

технологій. Розміщення інформації на них виконується відділом 

інформаційних технологій, або підрозділом - власниками сайту. 

3.8. Локальну комп’ютерну мережу академії, що створює середу для обміну 

даними всередині та між системами інформаційного забезпечення 

навчального процесу підтримує відділ інформаційних технологій. 

4. Обмеження доступу до даних систем, резервування даних 

4.1. Робота по наповненню, змінам і видаленню даних в усіх системах 

інформаційного забезпечення навчального процесу можлива тільки при 

авторизованому доступі користувачів. 

4.2. Доступ до даних в системах інформаційного забезпечення навчального 

процесу виконується із дотриманням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» то Положення про порядок обробки та захисту 

персональних даних в Українській інженерно-педагогічній академії. 

4.3. Перегляд і отримання даних з веб-порталу, електронного каталогу, 

репозиторія і сайтів академії можливо у вільному доступі. 

4.4. Резервування даних системи управління академією виконує співробітник 

навчально-методичного відділу. 

4.5. Резервування даних системи управління дистанційним навчанням 

виконує співробітник відділу інформаційних технологій. 
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4.6. Резервування даних автоматизованої системи бібліотеки і репозиторію 

виконує співробітник наукової бібліотеки. 

4.7. Резервування даних автоматизованої система бухгалтерії забезпечує 

обчислювальний центр. 

4.8. Резервування сайтів академії виконує відділ інформаційних технологій. 

5. Взаємодія систем інформаційного забезпечення 

5.1. Системи інформаційного забезпечення навчального процесу повинні 

забезпечувати можливість експорту даних у формат MS Office. 

5.2. Автоматизована система управління академією повинна забезпечувати 

створення і редагування різних друкованих форм і статистичних даних. 

 

 

 


