
Положення про Web-ресурс  

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету  

www.khadi.kharkov.ua  

1. Загальні положення  

1.1. Положення про веб-портал Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету (ХНАДУ) визначає статус сайту www. khadi . kharkov . ua , структуру та 

порядок розміщення в мережі Інтернет інформаційних матеріалів, що утворюють 

інформаційний ресурс Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету, а також права, обов’язки, відповідальність і регламент взаємодії Лабораторії 

інноваційних технологій в освіті (ЛІТОс) та ЦНІТ, що здійснюють програмно-технічну 

підтримку даного сайту, і осіб, які здійснюють розміщення інформації в його розділах.  

1.2. Сайт ХНАДУ забезпечує офіційне подання інформації про університет у мережі 

Інтернет з метою розширення ринку освітніх послуг університету, оперативного 

ознайомлення викладачів, співробітників, студентів, абітурієнтів, ділових партнерів та 

інших зацікавлених користувачів з різними аспектами діяльності університету, 

підвищення ефективності взаємодії ХНАДУ з цільовою аудиторією.  

Завдання розвитку веб-ресурсу:  

· забезпечення єдиного інформаційного середовища на трьох мовах (українська, російська, 

англійська) і загальних стандартів інформаційних матеріалів;  

· забезпечення своєчасного і оперативного розміщення інформації про науково-освітній 

процес ХНАДУ;  

· поширення інформації про події та заходи;  

· організація соціальних сервісів для викладачів, студентів, абітурієнтів, підприємців та 

інших користувачів, організація віртуальних обговорень;  

3. Організація робіт  

3.1. Інформаційне наповнення та актуалізація сайту здійснюється спільними зусиллями 

ректорату, факультетів, кафедр, структурних підрозділів, а також громадських організацій 

університету.  

3.2. По кожному розділу сайту (виду інформаційного ресурсу) визначаються підрозділи 

(посадові особи), відповідальні за добірку й надання відповідної інформації. За зміст 

опублікованих матеріалів відповідальність несе та структурна одиниця яка їх публікує.  

3.3. Забезпечення функціонування сайту і його програмно-технічна підтримка 

покладається на ЛІТОс та ЦНІТ під керівництвом першого проректора.  

3.4. ЦНІТ та ЛІТОс забезпечують якісне виконання на програмному рівні всіх видів робіт, 

безпосередньо пов'язаних з експлуатацією сайту: зміна дизайну й структури, публікація 

інформації з баз даних, розробка нових web- сторінок, реалізація політики розмежування 

доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів і ін.  
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3.5. ЛІТОс здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, а також 

інших працівників університету, зацікавлених у розміщенні інформації на сайті, по 

реалізації концептуальних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним 

наповненням і актуалізацією інформаційного ресурсу.  

3.7. Безпосереднє виконання робіт з розміщення інформації при наявності необхідних 

програмно-технічних засобів розміщення і відновлення інформації (система редагування 

сайту ХНАДУ) здійснюється особами, відповідальними за надання інформації, зі своїх 

робочих місць у заздалегідь визначені розділи.  

3.8. Інформація повинна бути розміщена на трьох мовах: українській, російській та 

англійській. Переклад здійснюється тією структурою (кафедрою, відділом, тощо), яка і 

публікує інформацію. ЛІТОс не несе відповідальності за переклад.  

3.9. Якщо структурна одиниця яка розміщує інформацію, не має змоги виконати переклад, 

то вона подає заявку на виконання цих робіт першому проректору для направлення її у 

відділ міжнародних зв’язків.  

3.11. Відповідальність за розміщення інформації в загальних розділах сайту покладається 

на технічного редактора, який призначається за узгодження з першим проректором.  

 


