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МОДЕЛЬ ТИПОВОГО САЙТУ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ 

 
Розроблення моделі типового сайту наукової установи (ТСНУ) НАПН України здійснено на основі 

концепції Інтернет порталу НАПН України [1], затвердженої постановою Президії НАПН України від 17 
червня 2010 р. № 1-7/8-207, у відповідності до нормативно-правових документів України, що регулюють 
державну політику в Україні стосовно наукової діяльності, інформатизації, формування ресурсів у мережі 
Інтернет, захисту персональних даних, а також нормативно-правових документів НАПН України 
(Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень в Національній академії 
педагогічних наук України [2], Положення про впровадження результатів науково-дослідних робіт НАПН 
України, Положення про експериментальну діяльність (експеримент) в НАПН України тощо), веб-
стандартів, вимог щодо їхнього застосування при створенні сучасних сайтів, вимог до апаратних і 
програмних платформ, засобів розроблення веб-застосунків для забезпечення обміну інформаційними 
потоками як всередині сайту, так і з іншими інформаційними об’єктами корпоративної системи та 
зовнішніми об’єктами в мережі Інтернет.  

При визначенні концепції моделі ТСНУ враховано результати аналізу порталу Національної академії 
наук України nas.gov.ua, офіційного порталу НАПН України naps.gov.ua, електронної бібліотеки НАПН 
України lib.iitta.gov.ua, інформаційної системи «Національна академія педагогічних наук України. Наукові 
дослідження: планування, контроль, моніторинг» (ІС «Наукові дослідження») planning.edu-ua.net, сайтів 
наукових установ НАПН України. 

Метою проектування сайту наукової установи НАПН України є створення загальнодоступного 
ресурсу, що виконує інформаційну, комунікаційну, іміджеву, сервісну функції. 

Метою розроблення моделі ТСНУ є специфікація такого інструменту через визначення базисних 
розділів, контенту тематики та сервісів сайту таким чином, щоб, виходячи з цілей і задач діяльності НАПН 
України, репрезентативно представити кожний суб’єкт цієї діяльності в мережі Інтернет та забезпечити 
електронний документообіг менеджменту діяльності кожного суб’єкту в корпоративній мережі Інтранет. 

Розроблення моделі ТСНУ полягає у проведення таких робіт: 
1. Описати інформаційне середовище моделі ТСНУ, а саме визначити місце і взаємозв’язки сайту 

наукової установи з інформаційними об’єктами та  потоками як всередині сайту, так і в корпоративній 
системі НАПН України та глобальній мережі Інтернет. 

2. Виокремити в моделі ТСНУ Інтернет модель для репрезентативного представлення наукової 
установи  в мережі Інтернет. 

3. Виокремити в моделі ТСНУ як необхідний складник інтранет модель для забезпечення 
електронного документообігу менеджменту наукової діяльності установи.  

4. На основі п.1 визначити елементи, інструменти, сервіси, що забезпечуватимуть життєвий цикл 
Інтернет та інтранет моделей ТСНУ.  

5. Розробити схему супроводження наукових публікацій з педагогічних і психологічних наук. 
Модель ТСНУ повинна відповідати основним принципам Web 2.0 дизайну при створенні сайтів. 
Модель ТСНПУ повинна забезпечувати методику контент-наповнення сайту таким чином, щоб 

інформація на сайті формувалася співробітниками наукової установи НАПН України в основному під час 
виробничих процесів, а додаткові процеси контент-менеджменту, які не пов’язані з виробничими 
процесами і потребують окремі трудові ресурси, повинні бути зведені до мінімуму. 

Має бути забезпечений принцип формування переліку наукової продукції. Сховищем наукової 
продукції в НАПН України є електронна бібліотека НАПН України [3], в яку фахівці наукових установ 
НАПН завантажують свої публікації. Занесення науковцем власних публікацій в електронну бібліотеку 
НАПН України повинно стати невід’ємною частиною його наукової діяльності як обов’язкового складника 
процесу оприлюднення результатів наукового дослідження. Таким чином, з точки зору формування 
контенту сайту наукової установи щодо наукової продукції достатньо забезпечити інструменти та 
технологію автоматичної публікації списків наукової продукції за різними атрибутивними ознаками та 
визначенням гіперпосилань на її джерело в електронній бібліотеці НАПН України для кожного елементу 
списку. 

Взаємодія Інтернет-інтранет моделей ТСНУ здійснюється в інформаційному середовищі НАПН 
України, діючими особами якого є працівники НАПН України та користувачі мережі Інтернет. 



Користувачам мережі Інтернет для перегляду доступний офіційний Інтернет портал НАПН України 
naps.gov.ua та Інтернет сайти наукових установ НАПН України, розроблені на основі Інтернет моделі 
ТСНУ. 

Інтранет портал НАПН України «Національна академія педагогічних наук України. Наукові 
дослідження: планування, контроль, моніторинг» planning.edu-ua.net [4-6] забезпечує організаційну, 
інформаційну та технологічну підтримку документообігу, пов’язаного з процесами менеджменту наукових 
досліджень. Портал функціонує на веб-платформі SharePoint із авторизованим доступом тільки для 
співробітників НАПН України. 

Інтранет модель ТСНУ реалізовано на порталі у вигляді розділу «Наукова установа» інтранет порталу 
НАПН України, який доступний для перегляду керівництву та співробітникам наукової установи, 
керівництву та апарату Президії НАПН України. 

Інтернет модель ТСНУ описує концепцію і принципи побудови офіційного сайту наукової установи 
НАПН України: структуру, веб дизайн и контент сайту. 

Для репрезентативного представлення  наукової установи НАПН України в мережі Інтернет у моделі 
ТСНУ  визначено таку структуру: 

1. Головні змістовні розділи: Про наукову установу, Наукова діяльність, Наукові підрозділи, 
Підготовка та атестація кадрів, Заходи. 

2. Посилання на сервіси сайту: Головна, Медіа, Пошук, Вибір мови (укр., англ., рос.). 
3. Актуальна інформація: Події (календар, анонс), Новини, Оголошення, Привітання. 
4. Посилання на Інтернет портал НАПН України, інтранет портал НАПН України, електронну 

бібліотеку НАПН України, електронні видання наукової установи. 
5. Посилання  на сторінки наукової установи в соціальних мережах. 
На основі розроблених специфікацій структури та навігації сайту наукової установи НАПН в моделі 

ТСНУ розроблено його макет. 
Моделлю ТСНУ передбачається створення динамічного сайту наукової установи НАПН України з 

підтримкою таких засобів СМS, які в зручний спосіб дозволяють здійснювати контент-менеджмент 
сторінок сайту співробітникам наукової установи без необхідності додаткових знань і навичок НТML-
редагування. 

Завдання розроблення методології інформатизації наукової і управлінської діяльності установ НАПН 
України на основі веб-технологій полягає у формуванні і визначенні її концепції, принципів, сукупності 
прийомів, складових. Це завдання вирішено через розроблення моделі ТСНУ як конструктивної основи 
проектних робіт з інформатизації наукової і управлінської діяльності установ НАПН України [7]. 

Метою проведення цих робіт є формування Інтернет-представництва НАПН України у вигляді 
комплексу веб-сайтів, електронних документів, інтернет інструментів, профілів соціальних мереж та інших 
інтернет ресурсів. Таке Інтернет-представництво НАПН України забезпечить повноцінне представлення 
інформації, підтримку репозиторію електронних документів, ведення інтерактивної взаємодії як зі 
співробітниками наукових установ, так і з зовнішніми організаціями і науковцями з метою забезпечення 
повноцінного комплексного представництва діяльності НАПН України у мережі Інтернет. 
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