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Про створення web-сайту
ЦНТЕІ

Одним із найважливіших факторів ефективної діяльності університету є
забезпечення його викладачів, аспірантів та співробітників актуальною науковотехнічною інформацією, розширення технологічних можливостей доступу до цієї
інформації та підтримка інформаційних ресурсів у зручному для користувачів вигляді. З
метою покращення та систематизації інформаційної роботи, своєчасного інформаційного
забезпечення науково-технічної діяльності, в тому числі і трансферу технологій,
створення інформаційних ресурсів у сфері науки, технологій і інновацій, інформування
про науково-технічні заходи, які проходять в університеті та за його межами,
інформування викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ про можливості участі у
національних та міжнародних грантових програмах та поширення виконання Центром
науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) функцій регіонального
інформаційного центру інноваційного розвитку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити структуру управління контентом web-сайту ЦНТЕІ (Додаток).
2. Проректору з НПР Любчаку В. О. забезпечити:
– у термін до 31 жовтня 2011 р. створення макету web-сайту ЦНТЕІ;
– у термін до 30 листопада 2011 р. створення шаблону web-сайту ЦНТЕІ;
– у термін до 20 грудня 2011 р. навчання адміністратора web-сайту ЦНТЕІ.
3. Проректору з наукової роботи Чорноусу А.М. визначити у термін до 20 жовтня
2011 р. кандидатуру адміністратора web-сайту ЦНТЕІ.
4. Заступнику проректора з наукової роботи-начальнику ЦНТЕІ Каплуну І.П. у термін до
01 лютого 2012 р. забезпечити проведення первинного наповнення web-сайту ЦНТЕІ.
5. Начальнику ВІСТ Хоменку В.В. сумісно з заступником проректора з наукової роботи начальником ЦНТЕІ Каплуном І.П. у нижчезазначені терміни запропонувати моделі
електронних сервісів, здійснити їх розробку та впровадження:
– науково-технічні заходи (п.п. 3.1, 3.3, 9.1 - 9.6 Додатку) – запропонувати модель до
01 грудня 2011 р., впровадити до 31 березня 2012 р.;
– електронні форми замовлення послуг (п.п. 7.5, 8.4.3 Додатку) – запропонувати
модель до 01 січня 2012 р, впровадити до 30 червня 2012 р.;

– електронні бази даних патентів СумДУ та інноваційних пропозицій і запитів (п.п.
7.1.2, 8.4 Додатку) – запропонувати модель до 01 лютого 2012 р., впровадити до
31 серпня 2012 р.
6. Контроль за створенням web-сайту ЦНТЕІ покласти на проректора з наукової роботи
Чорноуса А.М. При цьому, після апробації даного проекту передбачити
доопрацювання структури управління контентом та видати нормативний документ
(наказ, положення) щодо функціональної взаємодії ЦНТЕІ з інститутами,
факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами.
7. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
8. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. наказ довести до вище зазначених
посадових осіб та до всіх структурних підрозділів у електронному вигляді.
Ректор

А.В. Васильєв
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Відповідальні
за тематичні
напрями та
розділи
контенту3

2
Загальна інформація
Про ЦНТЕІ

3

4

5

6

7

1
1.1

+

Каплун І.П.

Чорноус А.М.

1 раз на рік

1.2
1.3

Контакти
Новини

+
+

Голишева Н.Ю.
Каплун І.П.

Каплун І.П.
Чорноус А.М.

1 раз на рік
постійно

Історична довідка. Мета створення, основні
напрями діяльності.
Адреса, телефони, E-mail ЦНТЕІ.
Експрес інформація про проведені наукові
заходи університету, отримані гранти, участь
у наукових програмах, досягнення тощо.
Англомовна інформація подається лише та,
яка може зацікавити науковців за кордоном.

1.4
1.4.1

Об’яви
Об’яви про наукові, науковометодичні конференції, які
проводяться в університеті

+

Плаксіна І.Г.

Каплун І.П.

постійно

1.4.2

Об’яви про наукові семінари, дні
інформації, інше, які проводяться в
університеті

Плаксіна І.Г.

Каплун І.П.

постійно

Номер

Необхідність
англомовної версії2

Структура управління контентом (наповненням) web-сайту ЦНТЕІ (версія 01)
(має силу наказу)

Тематичні напрями та розділи
контенту1

1

Контроль та
погодження4

Термін
контролю5

Джерело контенту, коментарі

Експрес інформація про наукові заходи з
посиланням на відповідні розділи контенту.
Англомовна інформація подається лише та,
яка може зацікавити науковців за кордоном.
Експрес інформація про наукові заходи з
посиланням на відповідні розділи контенту.

1

Інформаційне наповнення web-сайту ЦНТЕІ за тематичними напрямами (напівжирний шрифт) та розділами контенту (звичайний шрифт). Назви тематичних напрямів
та розділів контенту можуть не співпадати з відповідними назвами структурних елементів конкретного web-сайту. Інформація за розділами оновлюється за
необхідністю.
2
Контент повинен бути адаптованим до англомовного користувача (+). Англомовна версія може бути повною, або скороченою за рішенням посадової особи, на яку
покладено функції контролю та погодження.
3
Відповідальний за своєчасне надання та оприлюднення інформації та коректне відображення інформації з відповідного інформаційного сервісу.
4
Контроль достовірності, актуальності, термінів подання інформації відповідальними та, у разі необхідності, її погодження.
5
Інформація подається та контролюється по мірі необхідності, але не рідше, ніж зазначено.

1
1.4.3

3

4
Голишева Н.Ю.

5
Чорноус А.М.

6
постійно

2.1

Наукові школи та напрями
наукової діяльності СумДУ
Наукові школи

+

Голишева Н.Ю.

Чорноус А.М.

1 раз на рік

2.2

Напрями наукових досліджень

+

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

1 раз на рік

3

Наукові заходи та їх
супроводження
Наукові та науково-методичні
конференції, семінари тощо
організаторами яких є інші ВНЗ та
наукові установи

Плаксіна І.Г.

Голишева
Н.Ю.

2

3.1

2
Поточні об’яви

постійно

7
Об’яви про терміни подачі статистичної
звітності, терміни подачі заявок про
проведення конференцій тощо, що не
виключає дублювання окремих об’яв
електронною поштою.

Інформація про наукові школи, які
розвиваються у СумДУ, їх досягнення та
публікації. Контактні дані. Гіперпосилання на
персональні сторінки науковців та
Інституційний Репозитарій. Фотогалерея
наукових лабораторій.
Перелік наукових напрямів СумДУ за
галузями наук. Контактна інформація.
Гіперпосилання на персональні сторінки
науковців та Інституційний Репозитарій.
Фотогалерея наукових лабораторій.
Перелік наукових заходів, які будуть
проводитися за межами СумДУ:
– за кордоном;
– за роками проведення;
– за напрямами.
Можливість підписки користувачів за

3.1.1.

У тому числі, наукові конференції і
семінари для студентів і молодих
учених, організатором яких є інші
ВНЗ та наукові установи

3.2

Супроводження участі
представників СумДУ у
конференціях, які проводяться
іншими організаціями
Конференції, організаторами яких є
інші ВНЗ та наукові установи
України

3.2.1

напрямами проведення наукових заходів.
Перелік наукових заходів, які будуть
проводитися за межами СумДУ:
– за кордоном;
– за роками проведення;
– за напрямами.
Можливість підписки користувачів за
напрямами проведення наукових заходів.

Плаксіна І.Г.

Голишева
Н.Ю.

постійно

Грищенко Л.Ю.

Голишева
Н.Ю.

постійно

Алгоритм проходження етапів участі у
конференціях в Україні, облік участі. Форми
договорів, фінансова звітність.

5
Голишева
Н.Ю.

6
постійно

7
Алгоритм проходження етапів участі у
конференціях, які проводяться за кордоном,
облік участі. Форми договорів, фінансова
звітність.
План проведення конференцій, семінарів, (з
посиланнями на web – сторінки конференцій).
Можливість підписки користувачів на новини
за напрямами проведення наукових заходів.
Алгоритм проходження етапів організації і
проведення наукового заходу. Положення про
проведення конференцій СумДУ (посилання
на нормативну базу СумДУ), зразки наказів,
кошторисів, форми договорів.
Форми заявок для реєстрації конференцій в
Укр ІНТЕІ.
Алгоритм проходження етапів організації і
проведення студентського наукового заходу.
Положення про проведення конференцій
СумДУ (посилання на нормативну базу

1
3.2.2

2
Конференції, організаторами яких є
закордоні ВНЗ та наукові установи

3

4
Грищенко Л.Ю.

3.3

Наукові та науково-методичні
конференції, семінари тощо,
організатором яких є СумДУ

+

Плаксіна І.Г.

Чорноус А.М.

3.3.1

Реєстрація та супроводження
наукових та науково-методичних
конференцій, семінарів тощо

Хібарна Л.О.

Голишева
Н.Ю

постійно

3.3.1.1

У тому числі реєстрація та
супроводження наукових
конференцій студентів та молодих
вчених

Хібарна Л.О.

Голишева
Н.Ю

постійно

2 рази на рік

3.3.2

4
4.1

Звіти про проведені наукові та
науково-методичні конференції,
семінари тощо
Виставкова діяльність
Інформація про виставки

4.2

Звіти про участь СумДУ у
виставках

5

Наукові дослідження, які
проводяться безпосередньо
ЦНТЕІ
Держбюджетні науково-дослідні
роботи
Інші науково-дослідні роботи (НДР)

5.1
5.2
6

6.1

6.2
7
7.1
7.1.1

Експертиза щодо можливості
опублікування матеріалів у
наукових виданнях та інших
засобах масової інформації
Організація експертизи наукових
публікацій
Експертні комісії за напрямами
Захист прав інтелектуальної
власності
Промислова власність. Об’єкти
промислової власності (ОПВ)
Процедура захисту прав ОПВ, які
розроблені в СумДУ

Плаксіна І.Г.

Каплун І.П.

Нощенко О.Б

Каплун І.П.

Нощенко О.Б

Каплун І.П.

1 раз на
Перелік виставок. Умови участі у виставках.
квартал
за
Назви виставок, де СумДУ приймав участь.
необхідністю Фото і відеоматеріали. Інформація про
досягнення та фотокопії нагород.

Каплун І.П.

Чорноус А.М.

1 раз на рік

Каплун І.П.

Чорноус А.М.

1 раз на рік

Хібарна Л.О.

Курбатов Д.І.

1 раз на рік

Хібарна Л.О.

Курбатов Д.І.

1 раз на рік

Каплун І.П.

Чорноус А.М.

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

Хібарна Л.О.

Голишева
Н.Ю.

1 раз на
квартал

СумДУ), зразки наказів, кошторисів, форми
договорів.
Форми заявок для реєстрації конференцій в
Укр ІНТЕІ.
Звіти про проведені наукові заходи, фото та
відео звіти.

Перелік робіт, що були виконанні ЦНТЕІ з
анотаціями до них та НДР, які виконуються.
Перелік робіт, що були виконанні ЦНТЕІ з
анотаціями до них та НДР, які виконуються.

Форми бланків актів експертизи. Алгоритм
проходження етапів експертизи статей, тез
доповідей тощо.
Склад експертної комісії за напрямами

1 раз на рік
1 раз на рік
постійно

Перелік об’єктів промислової власності, їх
визначення.
Форми заяв, бланки повідомлень про
створення ОПВ, договір про передачу
майнових прав. Алгоритм проходження етапів
подання заявки для реєстрації ОПВ.

7.1.2

Патенти СумДУ

7.2

Авторське право. Об’єкти
авторського права (ОАП)
Процедура отримання Свідоцтва
про реєстрацію авторського права
СумДУ

7.2.1

7.2.2
7.3

7.4
7.5
7.5.1

7.5.2
7.5.3.
7.5.4
7.5.5
7.5.6

+

Плаксіна І.Г.

Голишева Н.Ю.

Голишева
Н.Ю
.

Каплун І.П.

постійно

1 раз на рік

Перелік діючих патентів СумДУ
З можливістю пошуку:
– за номером;
– за автором;
– за класом міжнародної патентної
класифікації (МПК);
– за ключовими словами;
– за датою отримання патенту.
Перелік об’єктів авторського права, їх
визначення.
Форми заяв, бланки повідомлень про
створення ОАП, договір про передачу
майнових прав. Алгоритм проходження етапів
подання заявки для реєстрації ОАП.
Перелік об’єктів авторського права, які
зареєстровані.
Бланки службової записки про проведення
патентних досліджень, форми таблиць, які
потрібні при проведенні патентних
досліджень.
Види комерціалізації ОІВ. Форми ліцензійних
договорів, авторських договорів.

Плаксіна І.Г.

Голишева
Н.Ю.

постійно

Свідоцтва про реєстрації
авторського права СумДУ
Забезпечення проведення патентних
досліджень науковців СумДУ

Плаксіна І.Г.

Голишева
Н.Ю.
Голишева
Н.Ю.

постійно

Комерціалізація об’єктів
інтелектуальної власності (ОІВ)
Послуги, які надає ЦНТЕІ іншим
організаціям і фізичним особам
Оформлення заявок для отримання
патентів на винаходи, корисні
моделі
Оформлення заявок для отримання
патентів на промислові зразки
Оформлення заявок для отримання
Свідоцтв на торгівельні марки
Оформлення заявок для реєстрації
та отримання Свідоцтв на ОАП
Тематичний патентноінформаційний пошук
Патентні дослідження об’єктів

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

1 раз на
квартал

Форми господарських договорів. Електронна
форма замовлення послуги.

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

1 раз на
квартал
1 раз на
квартал
1 раз на
квартал
1 раз на
квартал
1 раз на

Форми господарських договорів. Електронна
форма замовлення послуги.
Форми господарських договорів. Електронна
форма замовлення послуги.
Форми господарських договорів. Електронна
форма замовлення послуги.
Форми господарських договорів. Електронна
форма замовлення послуги.
Форми господарських договорів. Електронна

Хібарна Л.О.

постійно

1 раз на рік

7.5.7

промислової власності та об’ктів
господарської діяльності
Наукові дослідження та
інформаційно-аналітичні послуги

1 раз на
квартал

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

1 раз на
квартал

Нощенко О.Б.

Каплун І.П.

1 раз на
квартал

+

Нощенко О.Б.

Каплун І.П.

+

Купенко О.В.

Любчак В.О.

1 раз на
квартал
1 раз на
квартал

Інформаційне забезпечення
інноваційного розвитку регіону
БД «Інноваційні розробки
вітчизняних та закордонних ВНЗ і
наукових установ»

Каплун І.П.

Чорноус А.М.

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

1 раз на
місяць

Перелік розробок з анотаціями. Електронна
форма представлення пропозицій від ВНЗ і
наукових установ.

БД «Технологічні запити на
розробки від потенційних
замовників Сумської області та
інших регіонів»
Розміщення інформації від інших
ВНЗ, наукових установ,
підприємств і організацій про
інноваційні, науково-технічні
розробки та про технологічні
запити на технічні розробки в
Національній мережі трансферу

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

1 раз на
місяць

Перелік технологічних запитів з анотаціями
Електронна форма технологічних запитів від
підприємств.

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

1 раз на
квартал

Електронна форма бланків для розміщення
інноваційних, науково-технічних пропозицій
та технологічних запитів на технічні розробки
у NTTN. Форма договору про інформаційне
забезпечення трансферу технологій.
Електронна форма замовлення послуги.

8

Трансфер інноваційних
технологій
Науково-технічних розробки
СумДУ у Національній мережі
трансферу технологій (NTTN)
Реклама науково-технічних
розробок СумДУ
Інноваційні освітні технології
СумДУ

8.3

8.4
8.4.1

8.4.2

8.4.3

Перелік з пропозиціями проведення наукових
досліджень та надання послуг. Форми
договорів. Електронна форма замовлення цієї
послуги.
Перелік послуг з комерціалізації ОІВ. Форми
договорів. Електронна форма замовлення
послуги.

Курбатов Д.І.

Комерціалізація об’єктів
інтелектуальної власності (ОІВ)

8.2

форма замовлення послуги.

Каплун І.П.

7.5.8

8.1

квартал

Перелік науково-технічних пропозицій з
анотаціями за напрямами наукових
досліджень.
Рекламна інформація про розробки і послуги.
Текст, фото та відеоролики.
Рекламна інформація про освітні технологій
СумДУ. Текст та відеоролики.

9
9.1

технологій (NTTN) та інших
мережах
Міжнародна грантова діяльність
Оголошення про конкурси на
міжнародні грантові проекти

Каплун І.П.
Кириченко К.І

Чорноус А.М.
Любчак В.О.

1 раз на
місяць

9.2

Оголошення про конкурси на
міжнародні освітні грантові
проекти

Кириченко К.І

Любчак В.О.

2 раз на рік

9.3

Оголошення про конкурси на
державні наукові грантові проекти

Каплун І.П.

Курбатов Д.І.

1 раз на
місяць

9.4

Оголошення про конкурси на
індивідуальні міжнародні наукові
гранти

Каплун І.П.
Кириченко К.І

Любчак В.О.

1 раз на
місяць

9.5

Оголошення про конкурси на інші
типи грантових проектів
Оголошення про можливість
стажування у за кордонних ВНЗ і
наукових установах за рахунок
державного бюджету
Семінари, зустрічі з питань участі у
грантових проектах
СумДУ у грантових проектах.

Чорноус А.М.
Любчак В.О.
Світайло Н.Д.
Любчак В.О.

1 раз на
місяць

9.6

Каплун І.П.
Кириченко К.І.
Костенко А. М.
Кириченко К.І

Каплун І.П.

Чорноус А.М.
Любчак В.О.
Чорноус А.М
Любчак В.О..

1 раз на
місяць
1 раз на
місяць

9.7
9.8

+

Каплун І.П.
Кириченко К.І.

1 раз на
квартал

Інформація про конкурси на міжнародні
грантові проекти за галузями наук,
гіперпосилання на сайти контактних пунктів з
грантової діяльності та інші сайти.
Можливість підписки на новини.
Інформація про конкурси на міжнародні
освітні грантові проекти за галузями наук,
гіперпосилання на сайти мережі контактних
пунктів з грантової діяльності та інші сайти.
Можливість підписки на новини.
Інформація про конкурси на державні наукові
грантові проекти за галузями наук,
гіперпосилання на сайти мережі контактних
пунктів з грантової діяльності та інші сайти.
Можливість підписки на новини
Інформація про конкурси на індивідуальні
міжнародні гранти за галузями наук,
гіперпосилання на сайти контактних пунктів з
грантової діяльності та інші сайти.
Можливість підписки на новини.
Інформація про конкурси на грантові проекти.
Гіперпосилання на відповідні сайти.
Можливість підписки на новини.
Інформація про конкурси на стажування.
Гіперпосилання на відповідні сайти.
Можливість підписки на новини.
Дошка оголошення про інформаційні заходи у
СумДУ та в інших наукових установах.
Перелік та анотації звітів грантових проектів,
в яких брали участь співробітники СумДУ.
Інформація про поточні грантові проекти, в
яких беруть участь співробітники СумДУ.

10
10.1

10.2

Студентська наукова діяльність
Про відділ з організації навчальної
доаспірантської підготовки та
роботи з талановитою студентською
молоддю
Студентські наукові інститути,
центри, лабораторії, гуртки тощо

Аношкіна О.В.

Чорноус А.М.

2 рази на рік

Основні напрями діяльності. Контактна
інформація.

Аношкіна О.В.

Чорноус А.М.

2 рази на рік

Інформація про діяльність студентських
інститутів, центрів, лабораторій, гуртків з
гіперпосиланнями на їх Інтернет сторінки,
контактна інформація. Здобутки. Фотогалерея.
Поточні оголошення з гіперпосиланнями на
відповідні сайти. Результати участі у
конкурсах і предметних олімпіадах
– за роками;
– галузями наук;
– за статусом конкурсу, олімпіади
(міжнародні, Всеукраїнські);
– за групами ВНЗ.
Поточні оголошення. Розклад занять і
підсумкового контролю.

10.3

Участь студентів СумДУ у
конкурсах наукових студентських
робіт та предметних олімпіадах

Аношкіна О.В.
Кириченко К.І.

Чорноус А.М.

1 раз на
квартал

10.4

Студентський науковий резерв

Аношкіна О.В.

Чорноус А.М.

1 раз на
місяць

11

Статистичні та рейтингові
показники наукової діяльності
СумДУ

Голишева Н.Ю.

Чорноус А.М.

2 рази на рік

Таблиці статистичних та рейтингових
показників, які обраховуються ЦНТЕІ по
кафедрах, факультетах, інститутах та
університету в цілому. Вимоги для включення
публікацій до рейтингових показників (їх
внесення у Інституційний Репозитарій СумДУ,
обрахування БД Scopus, вимоги для
включення до рейтингових показників
монографій тощо).

12
12.1.

Гіперпосилання
Промислова власність

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

2 рази на рік

Посилання на законодавчі акти України,
посилання на сайт ДП «Інститут промислової
власності», Департаменту інтелектуальної
власності, корисні посилання на сайти
відповідних структур інших держав.

12.2

Авторське право

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

2 рази на рік

12.3

Патентні дослідження

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

2 рази на рік

12.4

Комерціалізація об’єктів
інтелектуальної власності
Трансфер інноваційних технологій

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

2 рази на рік

Голишева Н.Ю.

Каплун І.П.

2 рази на рік

12.5

Заступник проректора з наукової роботиначальник ЦНТЕІ

Посилання на законодавчі та нормативні акти
України стосовно авторського права.
Посилання на сайти Департаменту
інтелектуальної власності, Агентства з
авторських та суміжних прав, корисні
посилання на інші сайти відповідних структур.
Посилання на електронні БД патентів України,
Росії, Білорусії, Евразійську патентну БД, БД
патентів США, інші. Посилання на сайти
світових патентних відомств.
Посилання на законодавчі акти України, які
стосуються комерціалізації ОІВ.
Посилання на законодавчу базу інноваційної
діяльності в Україні, посилання на сайти
державних інноваційних структур,
національну мережі трансферу технологій.

__________________________________ І.П. Каплун

ПОГОДЖЕНО
Проректор з
наукової роботи

___________________________________ А.М. Чорноус

Проректор з
науково-педагогічної роботи

____________________________________ В.А. Любчак

