Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ
НАКАЗ
_______________

№ ___

м. Біла Церква

Про удосконалення роботи
з сайтом коледжу
Керуючись вимогами законів України «Про національну програму
інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету
міністрів України від 05.05.2016 року №347 «Ліцензійні умови провадження
освітньої діяльності» та з метою широкого інформування громадськості про
діяльність коледжу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про офіційний сайт Технологоекономічного
коледжу
Білоцерківського
національного
аграрного
університету (додаток 1).
2. Затвердити розподіл розділів сайту між працівниками коледжу
(додаток 2).
3. Відповідальним особам згідно додатку 2 забезпечити систематичне
інформаційне наповнення сайту.
4. Методисту коледжу Матвієнко В.М. здійснювати систематичний
контроль за станом наповнення сайту та оновлення інформації на ньому.
5. Цикловій комісії інформаційних технологій (Бойко В.М.)
забезпечити ефективну модернізацію і технічний супровід сайту.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.директора коледжу

Л.П.Лендрик

Додаток 1
ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний сайт Технолого-економічного коледжу Білоцерківського
національного аграрного університету
1. Загальні положення.
1.1. Положення розроблене з метою визначення порядку створення та
роботи інформаційного сайту Технолого-економічного коледжу
БНАУ.
1.2. Сайт коледжу створюється з метою
активного впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій
в практику роботи
навчального закладу, як інструмент освітнього процесу.
1.3. Сайт є одним з інструментів забезпечення навчальної та позаурочної
діяльності коледжу, публічним органом інформації про бюджет
закладу.
1.4. Положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію
сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного
суспільства.
1.5. Директор коледжу призначає відповідальних осіб, які несуть
відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації,
видалення чи оновлення застарілої інформації.
1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди
учасників освітнього процесу.
Сайт поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації
інформації з процесом інтерактивної
комунікації та презентує
актуальний результат діяльності коледжу.
1.7. Директор коледжу призначає редактора сайту, який несе
відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації.
2.
Мета і завдання сайту.
Мета:
Розвиток єдиного інформаційного освітнього простору,
представлення коледжу Інтернет-спільноті.
Завдання:
- презентація інформації про досягнення педагогічного колективу та
студентів;
- систематичне інформування учасників
освітнього процесу про
діяльність навчального закладу;
- формування позитивного іміджу коледжу;
- здійснення обміну педагогічним досвідом;
- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього
процесу: педагогів, студентів, батьків, випускників, підприємств,
установ, організацій, зацікавлених осіб та коледжу з іншими
установами;

-

стимулювання творчої активності
педагогічних працівників та
студентів;
підвищення ролі інформатизації
освіти, організація навчання з
використанням мережевих освітніх ресурсів.

3.
Інформаційний ресурс Сайту.
3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності
всіх структурних підрозділів коледжу, викладачів, студентів, батьків,
ділових партнерів та зацікавлених осіб.
3.2. Інформаційний ресурс сайту є відкритим і загальнодоступним.
3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:
- контактна інформація про коледж;
- дані про адміністрацію, циклові комісії, спеціальності, матеріальнотехнічну базу;
- довідкові матеріали для абітурієнтів;
- нормативно-правова база;
- матеріали щодо організації освітнього процесу, режим роботи;
- навчально-методичні матеріали викладачів, в т.ч. сайти викладачів,
віртуальні кабінети;
- інформація про події;
- інформація про фінансово-господарську діяльність, благодійну
допомогу;
- матеріали бібліотеки;
- матеріали про практичне навчання і працевлаштування;
- матеріали щодо організації виховної роботи.
3.4. Заборонено розміщувати на Сайті:
- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства,
розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних
конфліктів, екстремістські релігійні та політичні ідеї;
- службову інформацію з обмеженим доступом та інформацію, захищену
Законом України «Про захист персональних даних».
3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається
лише з дозволу директора коледжу. Умови розміщення такої
інформації регламентуються спеціальними договорами.
3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи
підрозділів, творчих колективів, педагогів, студентів, може бути
розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких забезпечуються
Сайтом коледжу.
4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту.
4.1. Адміністрація коледжу відповідає за змістове наповнення сайту та його
своєчасне оновлення.
4.2 У кожному розділі Сайту визначаються підрозділи (посадові особи),
відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік
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відповідальність за її якість затверджуються директором коледжу.
Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмнотехнічна підтримка покладається на адміністратора сайту.
Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з його
експлуатацією:
зміна дизайну та структури;
розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація
інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок;
реалізація політики розмежування доступу та забезпечення захисту
інформаційних ресурсів;
консультування осіб, відповідальних за надання інформації.
Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальними за
інформатизацію освітнього процесу.
Модифікації, які носять концептуальний характер, погоджуються
директором коледжу.
Оновлення Сайту здійснюється не рідше одного разу на тиждень.
Персональні дані.
При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті адміністрація
та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону
України «Про Захист персональних даних».
Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на
учасників заходів, які надають право публікувати персональні дані
студентів та викладачів.
Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в
будь-який час із загальнодоступних джерел на вимогу суб’єкта
персональних чи його законних представників.

Розподіл розділів
офіційного сайту між відповідальними особами
Розділ сайту
Головна
Про коледж
Абітурієнту
Онлайн-центр приймальної комісії
Викладачу
Студенту
Бібліотека
Практичне навчання
Виховний простір
Працевлаштування
Блог методичного кабінету
Віртуальний кабінет української мови
літератури
Віртуальний кабінет фізичного виховання
Сайти викладачів
Сторінка психолога
Вісник студентського парламенту
Фінансово-господарська діяльність
Платіжні реквізити
БФ «Нащадки Юр’єва»
Медіа-портал
Ми в соцмережах
З наказом ознайомлені:

Додаток 2

Відповідальна особа
Бойко В.М.
Бойко В.М.
Бойко Н.М.
Помаз В.М.
Матвієнко В.М.
Харчишина О.М.
Кофанова О.В.
Гуртовенко Ю.О.
Єрохіна Н.М.
Гуртовенко Ю.О.
Матвієнко В.М.
та Бондар Н.П.
Биковська Т.О.
Голови циклових комісій,
викладачі
Гриценюк С.С.
Єрохіна Н.М.
Синявська А.В.
Синявська А.В.
Шлапак Л.С.
Єрохіна Н.М.
Зав.відділення

