ЗВІТ ПО САЙТУ
1. Розроблено та встановлено на хостинг (https://www.ukrnames.com/ukr/)
сайт фахового коледжу базі Joomla!, 3.9.26. (на базі безкоштовного
шаблону
«IT EDUCATION») доступний за посиланням:
http://kfkpdm.lnam.edu.ua, спільно з програмістом ЛНАМ було
присвоєне доменне ім’я lnam.edu.ua у домені edu.ua.
2. Спільно з Вахом І.С. було розроблено і встановлено на SSD хостинг
(https://www.ukrnames.com/ukr/) новий сайт інституту доступний за
посиланням: http://kipdm.lnam.edu.ua/ на базі Joomla!, 3.9.26. (на базі
безкоштовного шаблону «EDUCON») на відміну від старого сайту
якому більше 10 років і створеного на базі Joomla! 2.5.2, яка більше не
підтримується, доступного за посиланням http://kipdm.com
Спільно з програмістом ЛНАМ було присвоєне доменне ім’я lnam.edu.ua
у домені edu.ua.
3. Розроблено нову інтуїтивно зрозумілу структуру сайту, об’єднані
дублюючі пункти.
4. Забезпечено розміщення всіх необхідних установчих, нормативних,
фінансових документів, та документів які стосуються приймальної
комісії , виховної роботи та кафедр.
- Оновляється інформація про викладачів, добавляються видання та
методичні розробки
- частково завантажені силабуси, методичні розробки та програми.
- частково завантажені документи по кафедрах
- частково завантажені дані по викладачах (дані уточнюються)
5. Оприлюднено склад та протоколи: директорату, вченої ради, науково
методичної ради, стипендіальної комісії.
6. Створено опитування випускників та опитування студентів навчальних
програм Дизайн та ДПМ.
7. Відкрито сторінку анонімних звернень до адміністрації.
8. Розміщена інформація по виховній роботі зі студентами
9. Ще каталогізується галерея та долучаються нові фото.
10. Створено календар подій, який оновлюється щоденно. !!!!
11. Підключена онлайн бібліотека на ресурсі GOOGLE DRIVE, яка вміщує
на даний момент більше 70 Gb книжок та журналів, більше 300
найменувань та поповнюється регулярно
12. Підключений репозиторій навчальних матеріалів на ресурсі GOOGLE
DRIVE

13. Додано модуль по держзакупівлях, який автоматично витягує дані з
ПРОЗОРО.

УТОЧНЕННЯ
- SSD сховище розміром 10Gb (малий об’єм)
- є проблеми з виводом галерей (Безкоштовні плагіни)
- максимальний розмір фото не повинен перевищувати 1200px по
більшій стороні
- максимальний розмір документу не повинен перевищувати 5 mb
- відео підключаємо з ЮТУБ чи інших сервісів. (див п.1)
- не завжди коректно відображається форматування матеріалів
-

приносять не відформатовані (не обрізані, великого розміру, старі,
багато фото)
немає злагодженості від відділів чи кафедр щодо системності
подання матеріалів.
інколи подаються неперевірені (з помилками в тесті) матеріали
рандомно називають файли, що в подальшому ускладнює їх пошук
та використання.
Інше…
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