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САЙТ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

Модель типового сайту наукової установи
Нормативна база
� Концепція Інтернет-порталу НАПН України, затверджена 

постановою Президії НАПН України від 17 червня 2010 р. № 1-7/8-

Концептуальні засади
НДР «Методологія інформатизації наукової і управлінської 

діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій» 
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постановою Президії НАПН України від 17 червня 2010 р. № 1-7/8-

207

� Закони, Укази Президента, Постанови КМ України

� Нормативно-правові документів НАПН України  

Аналіз веб-простору Інтернет
� сайти, портали глобального сегменту Інтернету

� портал НАН України 

� офіційні Інтернет ресурси НАПН України
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САЙТИ НАПН УКРАЇНИ

327.03.2014                          Звітна наукова конференція ІІТІЗН НАПН України                  



САЙТИ НАПН УКРАЇНИ

427.03.2014                          Звітна наукова конференція ІІТІЗН НАПН України                  



САЙТ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

Вимоги ч.1
� специфікація структури, контенту, сервісів на основі 

наукової діяльності установи та  її суб’єктів

� забезпечення взаємодії 

• з об’єктами середовища НАПН України 

Мета
створення загальнодоступного ресурсу, що виконує    

інформаційну, комунікаційну, іміджеву, сервісну функції
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• з об’єктами середовища НАПН України 

• глобального середовища

� проектування динамічного сайту на основі ВЕБ 2 та вище

• веб-сервіси

• RSS-технології

• теги

• wiki-сайти

• соціалізація
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САЙТ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

Вимоги ч.2

� синхронізація і автоматичне розповсюдження спільних

даних на відповідних сторінках сайту

� автоматична публікації списків БО наукової продукції

� публікації статистичних даних щодо наукової продукції

� формування фрагментів звітів за шаблонами
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� формування фрагментів звітів за шаблонами

� ведення персональних профілів науковців з дотриманням

Закону України «Про захист персональних даних»

� автоматична публікація у профілі науковці індексів цитувань

� організація і забезпечення  формування та актуалізації 

контента сайту  співробітниками наукової установи НАПН 

України в процесі виконання планових завдань
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САЙТ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

Мотивація розвитку

Засіб широкого і повсякденного використання фахівцями 

наукових установ  в науковій діяльності

Критерій успішності
відсутність доступу до сайту = 
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відсутність доступу до сайту = 

непрацездатність комп’ютера | відсутність Інтернет доступу
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Синхронізація і автоматичне розповсюдження даних
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ПУБЛІКАЦІЇ НА САЙТІ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

Вид

список бібліографічних описів публікацій 

елемент списку � посилання на джерело в електронній бібліотеці

Фільтрація списку
� рік, 

� монографія

� книга
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� книга

� стаття,

� доповідь

� …..

Локація сторінки «Публікації» у розділах сайту
� Про наукову установу

� Науковий підрозділ

� Науковий співробітник ПІБ
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СТАТИСТИКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Показники
� кількість публікацій

� загальна кількість друкованих аркушів

Вид
� за визначений період 

� за типом публікацій: стаття, тези, монографія,  доповідь… 

� у фахових виданнях
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� у фахових виданнях

� у журналах що входять до наукометричних БД 

� у журналах з імпакт-фактором

Експорт статистики за шаблонами (у Звіти, у Запити)
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
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Показники
� кількість публікацій

� загальна кількість друкованих аркушів

Вид
� за визначений період 

� за типом публікацій: стаття, тези, монографія,  доповідь… 

� у фахових виданнях
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� у фахових виданнях

� у журналах що входять до наукометричних БД 

� у журналах з імпакт-фактором

Експорт статистики за шаблонами (у Звіти, у Запити)
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САЙТ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ

НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ
версія 2

Платформа 
PHP, MySql, MODX: вільне програмне забезпечення

Готовність
�програмне забезпечення 70%

� контент 20% 
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� контент 20% 

Недоліки
� недостатня швидкість роботи сайту

� CMS MODX не забезпечує зручних засобів для редакторів

� недосконалі засоби розміщення зображень, фото, відео 

� відсутність шаблонів окремих сторінок

� недостатня організація роботи редакторів
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ПЕРСПЕКТИВИ

Платформа Битрикс
� комерційне програмне забезпечення

� універсальний інструмент для створення і управління інтернет-

проектом

Розробник
Видавництво «Розумники»

В демоверсії реалізовано:
� структура і навігація на тестовому контенті 
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� структура і навігація на тестовому контенті 

� формування списку публікацій із електронної бібліотеки

� публікація індексу цитувань із академії Google

Подальший план
� побудова базової веб-платформи сайту наукової установи

� створення сайту ІІТЗН НАПН України версія 3

� створення сайтів наукових установ НАПН України версії 2
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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