Додаток №1
до наказу ЗНТУ № _46_
від_01_ березня 2018р.
Ректор (проректор) ЗНТУ
___________________
“___”_________ 201_р.

Заявка №_____на отримання доступу до ресурсів

Internet з мережі ЗНТУ
на термін до: закінчення навчання або звільнення з роботи в ЗНТУ.
Записи робити розбірливим почерком, бланк не згинати, (login) - не більше восьми літер (строкові,
латинські), паролі для E-mail та для доступу в Internet - різні та повинні мати не менше семи будь яких літер.

Прізвище, ім'я, побатькові: ___________________________________________
Посада:_______________________ Кафедра (відділ; група):__________________________
Телефон роб. __________________ Дата подачі заявки
Передбачуване місце, звідкіля здійснюється доступ:
[ ] Робота з мережі ЗНТУ (ауд.___________ ) погоджено: (_________________) (________)
телефон ауд.
(прізвище адміністратора)
(підпис)
[ ] Надання E-mail-адреси на сервері університету ( ім’я(login)@zntu.edu.ua )
[ ] Тема пошуку інформації в Internet

Користувач: ___________(підпис)

Тему погоджено: _____________ : __________
(прізвище викладача)

З правилами роботи в мережі ЗНТУ та Internet згоден

Нач.
ЦІІТЗНП : ______________________
________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Зав. кафедри
(нач. відділу): _______________________

Заповнюється адміністратором

Ідентифікатор http __________________
Ідентифікатор _______________________
Група ____________________________
Група PROXY _____________________
Доступ закрито “___” ____________ 20___р.

(підпис)

_____________________________________________________________

Доступ відкрито «___»___________ 201__р.
Доступ відкрито «___»___________ 201__р.
Адміністратор ___________________
Адміністратор:___________________

Правила користування ресурсами мережі ЗНТУ та Internet.
Користувач має право відкривати тільки один login (ім’я користувача) на весь час навчання або роботи в
ЗНТУ.
Користувач сам відповідає за свій login та пароль. В разі необхідності користувач може замінити пароль.
Студент виконує роботу під керівництвом викладача і надає звіт, в разі потреби, про виконану роботу.
Користувачі різних служб обміну повідомленнями мають дотримуватися етикету, що прийнятий в Internet .
Об’єм інформації (текстової, графічної, аудіо, відео та зовнішньої електронної скриньки), який був
переглянутий або збережений з мережі Internet, не повинен перевищувати 100Мб за добу.
Користувачам мережі заборонено:
а) переглядати зміст, а також обмінюватися іншим чином інформацією з порно-серверами чи порно
сайтами;
б) виконувати дешифрування файлу паролів як у системи установи так і в інших системах;
в) використовувати електронну пошту в комерційних цілях та масової розсилки електронних листів;
г) виконувати програми з метою надання впливу на роботу сервера чи інших комп’ютерів мережі;
д) зберігати пароль на комп’ютері, передавати іншим або залишати відкритим доступ у мережу під своїм
ім'ям. Інформація отримана від імені користувача вважається отриманою користувачем.
ж) передавати інформацію конфіденційного характеру без відома і згоди режимно-секретного відділу
установи.
з) зберігати інформацію обсягом більше 100Мб у поштовій скриньці.
Користувачі електронної пошти повинні регулярно перевіряти свої поштові скриньки.Про зміни в
налаштуванні поштового
сервера користувачі сповіщаються за 7-діб по E-mail від адміністратора
поштового сервера ЗНТУ.
У випадку порушення користувачем правил роботи в мережі адміністратор має право закрити доступ.
При перевищенні об’єму інформації до 200% доступ закривається на 2 тижні, більш 200% - на місяць.
У випадку, якщо порушення користувачем правил роботи в мережі привели до матеріального чи іншого
збитку держави чи установи, користувач несе повну відповідальність за зроблене ним порушення
відповідно до чинного законодавства.(ст. 361, 3611, 3612, 362, 363, 3631 Кримінального кодексу України).

login:
не білше восьми літер (строкові, латиницею)

