Однією з складових інтегрованої інформаційної системи СумДУ є Інтернет-радіо
СумДУ, яке функціонує з 2010 року в якості частини університетської web-системи. З ме
тою інтеграції Інтернет-радіо СумДУ у європейський вебкаст-простір укладено угоди про
ретрансляцію освітніх, наукових, культурно-мистецьких і просвітницьких програм з таки
ми вебкаст-провайдерами, як Deutsche Welle (Німеччина), BBC (Великобританія), Radio
France Internationale (Франція), Polskie Radio (Польща), Radiofabrik (Австрія), ФДР (Украї
на) тощо. Кафедрою журналістики та філології розпочато розробку власних аудіопрограм, які разом із інформаційно-рекламними аудіо-матеріалами, що створюються від
ділом інформаційно-рекламної діяльності, мають як стати основою внутрішньої системи
радіомовлення університету, так і транслюватися через Інтернет-радіо СумДУ. Необхідно
також забезпечити використання програм сторонніх вебкаст-провайдерів та аудіоконтенту виробництва лабораторії Інтернет-технологій ВІСТ, що транслюються на Інтер
нет-радіо СумДУ, для трансляції у внутрішній системі радіомовлення університету.
З метою подальшого розвитку web-системи СумДУ у частині впровадження вебкаст-технологій та організації ефективної взаємодії структурних підрозділів університету
з питань функціонування Інтернет-радіо СумДУ
НАКАЗУЮ:
1. Визначити систему радіомовлення університету як таку, що складається з Інтернетрадіо та внутрішнього радіомовлення СумДУ.
2. Визначити Інтернет-радіо СумДУ як складову частину web-системи університету, що
призначена для підсилення її текстово-графічної частини та здійснюється шляхом пе
редачі аудіо-контенту у мережу Інтернет (вебкасту) у режимі реального часу.
3. Призначити керівником проекту Інтернет-радіо проректора з НПР Любчака В.О.

4. Призначити головним відповідальним за функціонування Інтернет-радіо та впрова
дження вебкаст-технологій у СумДУ завідувача лабораторією Інтернет-технологій
ВІСТ Фільченка Д.В.
5. Закріпити за лабораторією Інтернет-технологій ВІСТ наступні функції щодо Інтернетрадіо СумДУ:
розробку сітки мовлення, програмно-технічну підтримку вебкасту, забезпечення
програмно-технічної взаємодії надавачів аудіо-контенту з сервером Інтернет-радіо;
створення аудіо-контенту, спрямованого на стилістичне оформлення ефіру (джингли, перебивки, заставки тощо) та просування \wеЬ-ресурсів СумДУ (реклама, інфо
рмаційні повідомлення, інструкції щодо користування тощо);
проведення пошуку міжнародних вебкаст-провайдерів та забезпечення трансляції
програм на Інтернет-радіо СумДУ;
просування в Інтернет-просторі та вебометричний аналіз Інтернет-радіо СумДУ як
частини \wеЬ-системи університету;
координація роботи відповідальних за створення тематичних складових аудіоконтенту.
6. Призначити наступних відповідальних за створення тематичних складових аудіоконтенту Інтернет-радіо СумДУ:
начальника ОМУ Юскаєва В.Б., директора РЦДН ЦЗДВН Зубаня Ю.О., декана
ФПКПІ Купенко О.В., — за навчальний та освітній аудіо-контент;
начальника ЦНТЕІ Каплуна І.П., начальника НДЧ Курбатова Д.І. — за науковий та
науково-популярний аудіо-контент;
художнього керівника КМЦ Бондаренко О.О. — за музично-розважальний аудіоконтент;
начальника ВІРД Бітюк І.В. — за рекламно-інформаційний аудіо-контент загально
го характеру;
завідувача лабораторії Інтернет-технологій ВІСТ Фільченка Д.В. — за рекламноінформаційний аудіо-контент, спрямований на маркетинг \web-pecypciB СумДУ;
усіх проректорів — за напрямами діяльності у відповідності до їхніх функціональ
них обов'язків.
При появі нових тематичних складових відповідальних за них визначати додатковими
наказами.
7. Завідувачу лабораторії Інтернет-технологій ВІСТ Фільченку Д.В. у термін до
30.11.2011 р. розробити перший варіант сітки мовлення Інтернет-радіо СумДУ та за
тверджувати її на кожний наступний квартал у проректора з НПР Любчака В.О.
8. Відповідальним за створення тематичних складових аудіо-контенту узгодження з пи
тань змісту, технічних характеристик, графіку виходу в ефір Інтернет-радіо та способів
завантаження на сервер (у випадку регулярного оновлення) здійснювати із завідувачем
лабораторії Інтернет-технологій ВІСТ Фільченком Д.В.

9. Проректору з НПР Світайло Н.Д. у термін до 01.04.2012 р. розробити нормативні доку
менти щодо організації функціонування системи радіомовлення університету в цілому
та взаємодії Інтернет-радіо та внутрішнього радіомовлення СумДУ як її складових.
10. Контроль за виконанням даного
педагогічної роботи Любчака В.О.
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11. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. надати цей наказ посадовим особам, які
перелічені у ньому, та довести в електронному вигляді до відома керівників усіх інших
структурних підрозділів університету.

