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СТУДЕНТУ

Використовувати у навчальному процесі функціонали
системи «ЕК»:
 «Дошка оголошень» 
 «Контакти» 
 «Поточний контроль»
 «РНП»
 «Методичне забезпечення»
 «Опитування студентів щодо якості викладання 

кредитних модулів»



ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДР

 подати оновлені списки відповідальних за впровадження системи «Електронний
кампус» на кафедрах. Дані переслати в КБ ІС на електрону адресу e-campus@ukr.net

 призначити відповідального за ведення модулю «Дошка оголошень» системи
«ЕК» (зі складу НПП або допоміжного персоналу) і переслати дані про нього в КБ
ІС на електрону адресу e-campus@ukr.net

 забезпечити перехід від «стендово-паперових повідомлень» на кафедрах на
електронні оголошення шляхом використання модуля «Дошка оголошень»
системи «ЕК»

 проконтролювати виконання роз’яснювальної роботи кураторів серед студентів
стосовно використання програмних модулів «Дошка оголошень», «Контакти»,
«Поточний контроль» системи «ЕК»

 проконтролювати використання викладачами модулів «Навантаження»,
«Поточний контроль» системи «ЕК» для обов’язкового ведення поточних
відомостей про успішність студентів

 ввести в робочий навчальний план однієї з дисциплін, що викладаються в
першому семестрі («Введення в спеціальність», «Інформатика» або ін.), 2-х
годинну лекцію студентам 1-ого курсу щодо можливостей і необхідності
використання системи «ЕК» як засобу сучасної взаємодії всіх учасників
навчального процесу

 проконтролювати виконання роз’яснювальної роботи кураторів серед студентів
стосовно використання програмного модуля «Опитування студентів щодо якості
викладання кредитних модулів» системи «ЕК»



НПП УНІВЕРСИТЕТУ

 в програмному модулі «Навантаження НПП» системи «ЕК» зазначити власне
навчальне навантаження

 для підвищення безпеки використання системи «ЕК» змінити власні паролі
 протягом семестру зазначати відомості (шляхом введення балів) про поточну

успішність студентів, включаючи атестації
 в програмному модулі «Профіль» системи «ЕК» переглянути і оновити

контактну, що буде доступна в системі «ЕК» та підсистемі «Інтелект» (за
адресою http://intellect.kpi.ua) та надати згоду на оприлюднення інформації в
мережі Інтернет для автоматизованого створення веб-сторінки

 переглянути й оновити в системі «ЕК» інформаційні ресурси підтримки
навчального процесу на 2016-2017 н. р

КУРАТОРАМ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

 провести роз’яснювальну роботу серед студентів стосовно використання
програмних модулів системи «ЕК»: «Дошка оголошень», «Контакти», «Поточний
контроль», «Опитування студентів щодо якості викладання кредитних модулів»
системи «ЕК»

ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «ЕК»
 внести через програмний модуль «Куратор» системи «ЕК» інформацію про

закріплення кураторства НПП за навчальною групою
 проводити постійні консультації та семінари для викладачів щодо роботи в

системі «ЕК»



КБ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 відобразити в системі «ЕК» для кожного студента 1-го курсу результати тестування
знань в АІС «Тест»

 закінчити редагування показників поточного навчального року й впровадити для
застосування систему «Рейтинг НПП»

 відобразити в системі «ЕК» для студентів 4-го курсу результати ректорського контролю
АІС «Ректорський контроль» для кожного студента індивідуально за кожним показником
окремо

 розробити 2-х годинну лекцію з презентацією для роз’яснення студентам 1-ого курсу
можливостей і необхідності використання системи «ЕК» як засобу сучасної взаємодії
всіх учасників навчального процесу

ВІДДІЛУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ КОНТИНГЕНТУ ДЕПАРТАМЕНТУ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
 забезпечити інтеграцію даних по студентському контингенту до системи

«ЕК»

ІОЦ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДНВ
 забезпечити інтеграцію даних РНП до системи «ЕК» для методичного

забезпечення кредитних модулів навчальних дисциплін

ВІДДІЛУ КАДРІВ І АРХІВНОЇ СПРАВИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

 забезпечити інтеграцію даних по контингенту співробітників до системи «ЕК»



ВІДДІЛУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

 призначити відповідальну особу за взаємодію з системою «ЕК»
 призначити відповідальну особу за розробку програм інформаційного обміну між

системами «ЕК» і «Деканат»
 розробити програму перенесення даних про успішність студентів, включаючи атестації,

з системи «ЕК» в систему «Деканат» для подальшого друку залікових і екзаменаційних
відомостей на основі єдиних інтегрованих довідникових даних

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ ВІДДІЛУ ДЕПАРТАМЕНТУ НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ

 розробити нормування балів для оцінювання роботи НПП у системі «Рейтинг
НПП» щодо: інтенсивністі використання системи «ЕК» у навчальному процесі
кожного поточного навчального року, при переобранні НПП у Показниках
діяльності – сумарної інтенсивністі використання системи «ЕК» у навчальному
процесі за визначений період

 розробити нормування балів для оцінювання роботи кураторів академічних груп
у системі «Рейтинг НПП» щодо інтенсивністі використання системи «ЕК»
студентами відповідних груп



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


