
 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Веб-сайт Приватного вищого навчального закладу “Медико — 

Природничий Університет” (далі – Веб-сайт) – це офіційне  представлення 

Приватного вищого навчального закладу “Медико — Природничий 

Університет” (далі – Університет) у глобальній системі World Wide Web 

(WWW). 

 1.2.До складу офіційного Веб-сайта входять інформаційні ресурси, 

апаратні та програмні засоби, що забезпечують подання інформаційних 

ресурсів у глобальній системі WWW. 

 1.3.Розроблення та підтримку інформаційних ресурсів та програмно-

апаратних засобів Веб-сайта, забезпечення ефективної та безперебійної 

роботи Веб-сайта здійснює Центр інформаційного забезпечення 

Університету (далі – ЦІЗ). 

   1.4.Веб-сайт діє відповідно до чинного законодавства, Статуту 

Університету, цього Положення та інших нормативних документів про 

порядок роботи з Веб-сайтом, які регламентують організаційно-технічні 

аспекти розроблення та підтримки Веб- сайта. 

1.5. Інструкції про порядок роботи з Веб-сайтом розробляються ЦІЗ і 

затверджуються після погодження керівництвом. 

1.6. Основні засади діяльності Веб-сайта: 

 ефективне подання Університету та його підрозділів у WWW; 

 орієнтованість на відвідувачів Веб-сайта; 

 забезпечення якості інформаційного наповнення; 

 безперебійне функціонування; 

 забезпечення інформаційної безпеки; 

 дотримання авторських прав; 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВЕБ-САЙТА 

2.1. Основною метою Веб-сайта є оприлюднення інформації про Університет 

в системі WWW. 

2.2. Основними завданнями Веб-сайта є: 

 позиціювання Університету як високотехнологічного, відкритого для світу 

навчального закладу, що спирається на власні традиції та володіє 

професіональним науковим потенціалом; 

 відкрите подання Університету та усіх його підрозділів у WWW; 

 висвітлення у WWW важливих подій, заходів та послуг Університету; 

 підвищення рівня обізнаності суспільства про Університет; 

 підвищення престижу Університету серед вітчизняної та міжнародної 

академічної спільноти, в очах потенційних партнерів та доброчинців; 

 підвищення конкурентноздатності Університету та його популярності серед 

абітурієнтів. 

 

3. СТРУКТУРА ВЕБ-САЙТА ТА ДОМЕННА ПОЛІТИКА 

 

3.1 Офіційне доменне ім’я Веб-сайта – vnz-mpu.com.ua .   Для Веб-сайта можуть бути 

зареєстровані додаткові доменні імена. За потреби офіційне доменне ім’я може 

бути змінене  наказом Ректора. 

3.2. Структура Веб-сайта визначається необхідністю ефективного користувацько-

орієнтованого подання усіх складових Університету та важливих аспектів його 

діяльності у WWW. Перелік розділів Веб-сайта складає ЦІЗ та затверджує 

адміністрація. 

3.3. Розділи Веб-сайта розміщуються на його сторінках, у підкаталогах (наприклад, 

(http://vnz-mpu.com.ua/kontakty.html). 

4. ПРОГРАМНО-АПАРАТНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕБ-САЙТА 

 

4.1. Веб-сайт розміщується у спеціально виділеному окремому програмно-
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апаратному середовищі. 

4.2. Для Веб-сайта виділяється окремий канал з визначеною пропускною здатністю, 

спроможний задовольняти потреби аудиторії Веб-сайта. 

4.3. Під час вибору, розроблення та роботи з програмним забезпеченням Веб-сайта 

ПВНЗ “МПУ” дотримується таких вимог: 

• використання програмного забезпечення, яке добре зарекомендувало себе на ринку; 

• застосування передових технологій; 

• постійне вдосконалення програмного забезпечення, тестування та впровадження 

нових функціональних можливостей; 

• розроблення якісного дизайну для Веб-сайта і його окремих розділів, який повинен 

відповідати сучасним тенденціям, рекомендаціям провідних спеціалістів у галузі; 

• забезпечення інформаційного наповнення Веб-сайта; 

• підтримка популярних форматів обміну та представлення даних. 

 

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ВЕБ-САЙТА 

 

5.1. Інформаційне наповнення Веб-сайта – це вся інформація, доступна на Веб-сайті 

у різних формах. 

5.2. Джерелами інформаційного наповнення Веб-сайта є підрозділи Університету. За 

потреби та з дотриманням авторських прав може використовуватись інформаційне 

наповнення з інших джерел. 

5.3. Обсяг та структура мінімальної необхідної інформації про підрозділи різних 

типів для розміщення на Веб-сайті регламентуються цим Положенням  та іншими 

нормативними документами про порядок роботи з Веб-сайтом. 

5.4.  Підрозділи Університету надають актуальну достовірну інформацію про себе і 

свою діяльність для розміщення на Веб-сайті та здійснюють актуалізацію частини 

інформаційного наповнення Веб-сайта, яка стосується відповідного підрозділу. 

5.5. Відповідальність за повноту, достовірність і своєчасність подання інформації 

про підрозділ та її актуалізацію несе керівник підрозділу. 

 5.6. Майнові авторські права на інформаційне наповнення Веб-сайта належать 



Університету, якщо прямо не вказано інше. 

5.7. Немайнові авторські права на інформаційне наповнення Веб-сайта належать 

авторам, що може явно вказуватися на відповідних сторінках Веб-сайта. 

5.8. Під час створення, опрацювання та позиціонування інформаційного наповнення 

Веб-сайта необхідно дотримуватися таких засад: 

• підпорядкування інформаційного наповнення меті та завданням Веб-сайта – 

орієнтація “ назовні” (інформаційне наповнення повинно передусім задовольняти 

потреби “ зовнішніх” відвідувачів, формуючи інформаційний образ Університету); 

 • відповідність інформаційного наповнення Веб-сайта стандартам W3C для 

адекватного його трактування пошуковими системами та браузерами відвідувачів 

Веб-сайта; 

• поширення інформаційного наповнення шляхом розроблення низки каналів новин, 

зокрема для різних розділів Веб-сайта; 
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