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СТРУКТУРА  ВЕБ-СИСТЕМИ  НТУ «ХПI»

САЙТ «Абітурієнт

НТУ «ХПI»

Wordpress

УКРАЇНСЬКА ENGLISH РУССКИЙ FRANÇAIS TÜRK

ВЕБ-СЕРВІСИ 

Автоматизованої Системи

Управління
Навчальним Процесом

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

НТУ «ХПI»

Wordpress Multisite 

САЙТ «ВIСНИК НТУ «ХПI»

9 сайтiв

Wordpress Multisite 

САЙТ

"Інформація про 

діяльність“

Wordpress

САЙТИ відділів

29 сайтiв

Wordpress Multisite 

САЙТИ Кафедр/Інститутів/

лабораторій/конференцій

164 сайтів

Wordpress Multisite 

САЙТ Науково-технічної 

бібліотеки НТУ «ХПI»

САЙТ

"Файловий архів"



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕБ-СЕРВЕРА

• Windows Server 2019

• Hyper-V

• Internet Information 

Server

• ASP.NET

• MS SQL Server 

• PHP 

• MySQL (MariaDB)

Для функціонування сайтів

використовується CMS 

(система керування вмістом)

WordPress Multisite 5.8

(впроваджена у 2012 році)



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ CMS WORDPRESS MULTISITE

▪ Можливість створенная мережі сайтів та блогів

▪ Висока масштабованість - можливість швидко додавати нові сайти або блоги

▪ Один екземпляр коду CMS обслуговує велику кількість сайтів

▪ Використовує одну бібліотеку тем 

▪ Швидкий доступ до всіх веб-сайтів та єдина точка входу в систему

▪ Імена користувачів та паролі узгоджені на всіх сайтах 

▪ Кожен сайт може мати власного адміністратора

▪ Дозволяє адміністратору сайту самостійно створювати користувачів 

▪ Проста пошукова оптимізація групи пов'язаних сайтів як єдиного ресурсу, в той же 

час пошукові системи визнають кожен сайт на WordPress Multisite як окремий

▪ Можливість персоналізації тeм, використовуючи таблиці каскадних стилів (CSS)



САЙТИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА WORDPRESS MULTISITE

 ОФІЦІЙНИЙ САЙТ НТУ «ХПІ» https://www.kpi.kharkov.ua/

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НТУ «ХПІ» https://public.kpi.kharkov.ua/

 САЙТИ КАФЕДР, ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ІНСТИТУТІВ https://web.kpi.kharkov.ua/

 САЙТИ ПІДРОЗДІЛІВ http://blogs.kpi.kharkov.ua/

 CАЙТ «ВІСНИК НТУ «ХПІ» https://vestnik.kpi.kharkov.ua/

 ТЕЛЕФОННИЙ ДОВIДНИК НТУ «ХПI» https://phones.kpi.kharkov.ua/

https://www.kpi.kharkov.ua/
https://public.kpi.kharkov.ua/
https://web.kpi.kharkov.ua/
http://blogs.kpi.kharkov.ua/
https://vestnik.kpi.kharkov.ua/
https://vestnik.kpi.kharkov.ua/


МОЖЛИВОСТІ WORDPRESS MULTISITE КАФЕДРАЛЬНОГО  САЙТУ

• В наявності є тисячі тем оформлення сайтів - в нашій системі 295 тем

• Персоналізація тем за допомогою редагування каскадних стилів CSS

• Cтворення мультимовного сайту

• Класичний редактор сторiнок

• Блоковi редактори Gutenberg та Elementor

• Конструктор форм

• Офіційний плагін чату Facebook

• Можливість вбудовування PDF-файлів, YouTube вiдео і т.д.

• Шорткоди для швидкої інтеграції Google карт, QR кодів, таблиць, слайдерів, 

лайтбоксів, галерей і т.д.



РЕСУРСИ ТА ВЕБ-СЕРВІСИ УНІВЕРСИТЕТУ

• Абітурієнт НТУ "ХПІ" (ЦПК)

• Науково-технічна бібліотека

• Календар подій НТУ "ХПІ“

• Інноваційний Кампус НТУ "ХПІ“

• Розклад навчальних занять

• Відділ кадрів

• Науково-дослідна частина

• Інститут іоносфери

• НДПКІ "Молнія“

• Асоціація випускників

• Студентський Альянс НТУ «ХПІ»

• Студмістечко НТУ "ХПІ“

• Відділ аспірантури НТУ "ХПІ“

• Первинна профспілкова організація

• Відділ діловодства та канцелярії

• Військово-мобілізаційний відділ

• Режимно-секретний відділ

• Профcпілка співробітників

• Публічні закупівлі

• Видавничо-поліграфічний центр

• Відділ аспірантури та докторантури

• Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

• Навчально-методичний відділ договірної та практичної

підготовки

• Навчальний відділ

• Методичний відділ

• Вчена рада

• Рада молодих вчених

• Елітарна школа "Пріоритет"

• Дитяча школа програмування та робототехніки IT-Kids

• Європейський освітньо-науково технологічний центр

• Erasmus+

• Microsoft DreamSpark у НТУ "ХПI"

• Cisco Networking Academy

• Palo Alto Networks Cybersecurity Academy

• Стартап-центр «SPARK»

• GameHub Kharkiv

• dComFra.Kharkov

• Офіс цифрових компетентностей «DC.Kharkiv»

• Міжнародні науково-практичні конференції

• Персональні блоги співробітників

• та iншi…



Огляд аудiторії

офiцiйного сайту

у 2021 році



КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАНЬ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ У 2021 р.
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КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАНЬ САЙТУ "АБІТУРІЄНТ" У 2021 р.
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ВІДВІДУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ НТУ "ХПІ" У 2019-2021 роках
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ САЙТУ

81,62

4,71

2,1
8

Україна Росія США Туреччина Китай Німеччина Великобританія Індія Нігерія не встановлено



ВІК ТА СТАТЬ ВІДВІДУВАЧІВ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ

25%

23%

21%

15%

10%

6%

25-34 18-24 35-44 45-54 55-64 65+

66%

34%

Жiнки Чоловiки



Інформаційне

наповнення сайтів

кафедр станом на 

cічень 2022 року



ОБОВ’ЯЗКОВІ РОЗДІЛИ САЙТІВ КАФЕДР ТА ІНСТИТУТІВ*

Роздiли сайтів кафедр

• Завідувач кафедрою (фото)

• Новини та оголошення

• Випускаючі спеціальності

• Історія кафедри

• Штат кафедри (фото)

• Структурні підрозділи

• Навчальний процес

• Наукова діяльність

• Міжнародна діяльність

• Публікації

• Тексти лекцій (презентації);

• Навчально-методичні матеріали до семінарських, 

лабораторних і практичних занять

• Тестові завдання

• Студентське життя

• Контактна інформація

• Наші випускники

• Працевлаштування

• Досягнення кафедри

Роздiли сайтів інститутів

• Новини

• Оголошення

• Про інститут

• Склад директорату (фото)

• Кафедри

• Абітурієнтам

• Студентам

• Аспірантам

• Наука в інституті

• Конкурси та конференції

• Розклад занять

• Контактна інформація

• Досягнення інституту

• Рейтинг студентів

• Контактна інформація

* Згідно з наказом № 623 ОД «Про заходи щодо оптимізації робіт з інформаційного наповнення офіційного веб-сайту університету» від 11 грудня 2018р.



Розподіл сайтів кафедр за інформаційною наповненістю
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ТОП сайтів кафедр за інформаційним наповненням*

* Згідно з наказом № 623 ОД «Про заходи щодо оптимізації робіт з інформаційного наповнення офіційного веб-сайту університету» від 11 грудня 2018р.

Електричні станції

Передача електричної енергії

Безпека праці і навколишнього середовища

Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка

Електричні машини

Інженерна електрофізика

Парогенераторобудування

Теплотехніка та енергоефективні технологiї

Автомобіле- і тракторобудування

Гідравлічні машини

Радіоелектроніка

Міжнародний бізнес та фінанси, Бізнес-аналітика, облік i готельно-…

Автоматизація та кібербезпека енергосистем

Промислова і біомедична електроніка

Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском

Видобування нафти, газу та конденсату

Ділова іноземна мова та переклад

Право

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18



РОЗПОДІЛ ЗА ЯКІСТЮ ІНФОРМАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

28%

38%

34%

Інформація відсутня

Інформація представлена недостатньо

Інформація представлена якісно



Наявніcть на сайтах навчально-методичних матеріалів

Тексти лекцій

Тестові завдання

Навчально-методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять



Сайти підрозділів, які розташовані не в офіційному домені

(kpi.kharkov.ua)

• Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

• Військовий інститут танкових військ

• Кафедра “Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя”

• Кафедра “Мультимедійні інформаційні технології і системи”

• Кафедра Автомобіле- і тракторобудування

• «Полтавський політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»

• Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПI»



Відсутні сайти наступних підрозділів

• Палац студентів НТУ «ХПІ»

• Сайти усіх 12 кафедр навчально-наукового медичного інституту



Зауваження до кафедральних сайтів

• Недостатня кількість інформації на сайті

• Кожен третій сайт не має англомовної версії сайту

• Відсутність декількох обов'язкових розділів сайту

• Некоректна робота сайту при переході на сторінки іншою мовою

• Наявність незаповнених інформацією сторінок

• Наявність застарілої інформації (особливо це стосується новин)

• Не в повному обсязі представлена інформація для студентів (тексти лекцій, 

тестові завдання, навчально-методичні матеріали до семінарських, 

лабораторних і практичних занять)



Веб-сервіси

автоматизованої системи

управління навчальним

процесом



СЕРВІСИ АСУ НП, ПРЕДСТАВЛЕНІ НА САЙТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Електронний

кабінет студента

Електронний

кабінет викладача

Модуль

«Досягнення»

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

В ПЕРСПЕКТИВІ ПЛАНУЄТЬСЯ ПЕРЕВЕСТИ ПУБЛІКАЦІЮ НА САЙТІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО З 

АСУ НП УСІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА СТОСУЄТЬСЯ    НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (навчальні

плани та навчальні дисципліни освітніх програм, перелік дисциплін за вільним вибором

студентів, ліцензії та сертифікати та ін.) 

Рейтингові

списки ЄДЕБО
Розклад

навчальних занять



Веб-сервіс "Розклад навчальних занять"

Веб-інтерфейс модуля «Розклад 

навчальних занять» АСУ НП університету 

Сервіс дозволяє ознайомитися з 

розкладом навчальних занять та 

екзаменаційної сесії

Пошук проводиться за факультетом, 

курсом та індексом групи, прізвищем

викладача або за навчальним

корпусом та номером аудиторії

Також на сайті можна ознайомитись з 

розкладом занять у спорткомплексі по 

секціях



Для швидкого доступу до сайту було

розроблено JSON API, використовуючи

яке, студент Олександр Серпокрилов

(група КІТ-22) створив мобільний

додаток для операційної системи

Android 2.3 та вище

Веб-сервіс "Розклад навчальних занять"



Веб-сервіс "Електронний кабінет студента"

Веб-інтерфейс модуля 

"Електронний кабінет

студента»  АСУ НП 

університету 

Сервіс «Електронний кабінет студента»

дозволяє відобразити через веб-

інтерфейс:

• електронну залікову книжку студента

• рейтинг

• навчальний план

• перелік академічних боргів

• розклад академічних занять

• розклад занять спортивної кафедри

• розклад екзаменаційної сесії

• оплату за навчання



Веб-сервіс "Електронний кабінет викладача"

Веб-інтерфейс модуля 

«Електронний кабінет

викладача» АСУ НП 

університету 

Веб-сервіс дозволяє викладачу

університету отримати

інформацію про розклад занять 

та працювати з екзаменаційними

відомостями



Веб-сервіс "Рейтингові списки ЄДЕБО"

Веб-інтерфейс модуля 

«Рейтинг ЄДЕБО» АСУ НП 

університету 

Завдяки цьому сервісу абітурієнти мають

можливість щогодини одержувати нові дані

про перебіг вступної кампанії в НТУ «ХПІ»

Серед представлених даних — кількість заяв, 

число місць на бюджет і контракт, конкурс на 

бюджет, та ін.

Інформація доступна на нашому сайті для 

вступників на бакалаврат і магістратуру

денної та заочної форми навчання

Крім того, можна переглянути статистику за 

минулі роки



Веб-сервіс модуля АСУ НП «Досягнення університету»

В середовищі АСУ НП розроблено систему 

ефективного моніторингу досягнень університету 

та їх публікацію на веб-сервері університету:

• кафедрами та науково-навчальними 

інститутами у середовищі АСУ НП 

створюються відповідні тексти досягнень

• автор публікації визначає рівень їхньої 

значимості (кафедра-інститут-

університет) 

• публікація досягнення у відповідному розділі 

сайту кафедри або інституту автоматично 

виконується з АРМу кафедри або інституту

• публікація тексту досягнення на рівні

офіційного сайту університету здійснюється

з АРМу ректорату

Ця ж трирівнева система 

адаптована й для публікації новин 

та оголошень на сайті
На стадії тестування



Реєстрація у міжнародній Wi-Fi освітній мережі EduRoam 

Через університетський 

сайт здійснюється 

реєстрація співробітників

університету у міжнародній 

науково-освітній Wi-Fi 

мережі  Eduroam



Стан використання 

корпоративної 

системи комунікацій 

Офіс 365



Стан використання корпоративної системи комунікацій Офіс 365

1. Посада респондента (усього 36 осіб) 2.Чи знайоми ви зі змістом положення про 

систему корпоративної комунікацій?



Стан використання корпоративної системи комунікацій Офіс 365

5. Чи знайоми ли ви та ваши підлеглі зі

змістом рекомендацій по роботі с системою

Офіс 365, яку вам було надіслано після

створення облікового запису?

4.Чи проводили ви ознайомлення з 

положенням співробітників вашого 

підрозділу?



Стан використання корпоративної системи комунікацій Офіс 365

7. Чи зазначена ця адреса на

офіційному сайти вашого підрозділу у

якості офіційної адреси для зв'язку з

підрозділом?

6. Чи знаєте ви, що у вашого підрозділу у 

системі Офіс 365 є окрема електронна 

адреса, до якої у вас є доступ та яку слід 

використовувати для зовнішніх контактів?



Стан використання корпоративної системи комунікацій Офіс 365

Взагалі не користуються:

Кафедра Кількість ПВС

Економіки та маркетингу 4

Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту 3

Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 3

Вища математика 3

Видобування нафти, газу та конденсату 10

Гуманітарні науки 11

Ділова іноземна мова та переклад 5

Електричні машини 5

Іноземні мови 6

Інтернет речей 4

Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка 5

Інтегровані технології, процеси і апарати 6

Кібербезпеки 6



Стан використання корпоративної системи комунікацій Офіс 365

Взагалі не користуються:

Кафедра Кількість ПВС

Міжкультурної комунікації та іноземної мови 3

Міжнародного бізнесу та фінансів 4

Менеджменту інноваційного підприємництва та МЕВ 6

Органічний синтез та фармацевтичні технології 7

Природничі науки 7

Педагогіка та психологія управління соціальними системами 

ім.акад. І.А.Зязюна

7

Технології жирів та продуктiв бродiння 4

Технічна кріофізика 5

Технологія переробки нафти, газу і твердого пали ва 5

Турбінобудування 3

Фізичного виховання 27

Інші 62

Усього 214



Дякую за увагу!


