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НОВЕ СЛОВО У НАУКОВОМУ ПЛАНУВАННІ 

Нещодавно у залі Президії НАПН України відбувся семінар «Забезпечення 

інформаційної системи планування наукових досліджень на базі мережі Інтернет». 

Серед його учасників були Андрій Гуржій, віце-президент НАПН України, Олександр 

Ляшенко, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти, представники 

відділу наукових і керівних кадрів апарату Президії НАПН України, працівники 

науково-організаційного, фінансово-економічного відділів, вчені секретарі відділень, 

заступники директорів і вчені секретарі наукових установ НАПН України. 

 

Під час семінару було представлено портал «Національна академія педагогічних наук 

України. Планування наукових досліджень» (далі ІС «Планування») http://planning.edu-ua.net,  

розроблено в межах виконання НДР «Науково-методичне забезпечення інформаційної 

системи планування наукових досліджень в НАПН України на базі мережі Інтернет», який 

розробили співробітники відділу електронних інформаційних ресурсів і мережних технологій 

Інституту під керівництвом завідувача відділу Наталії Задорожної з метою автоматизації 

процесів планування  та документального супроводження наукових досліджень у НАПН 

України. 

Головним завданням розробленого порталу є забезпечення посадових осіб апарату 

Президії і наукових установ НАПН України доступом до єдиного сховища документів із 

планування наукових досліджень згідно з визначеною політикою прав і повноважень та 

нормативно-правовою базою, що визначає і регламентує процес планування науково-

дослідних робіт. 

Засадничі принципи побудови порталу ІС «Планування» – забезпечення звичного 

робочого середовища користувача, основними робочими інструментами якого при 

формуванні документів із планування наукових досліджень є пакет MS Office та програма-

браузер і робота з документами через Інтернет-портал з авторизованим доступом до нього. 

До речі, системою передбачено, що зареєструватися на ІС «Планування» можуть тільки 

особи, внесені попередньо до списку користувачів із визначенням відповідного рівня доступу 

згідно з займаною посадою, оскільки це перший етап створення корпоративного порталу 

НАПН України. 

Учасники  семінару мали змогу ознайомитися з функціоналом ІС «Планування» = за 

допомогою презентації та прикладу наочної роботи в системі. Їм було детально 
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продемонстровано процес реєстрації та автоматизації користувачів, механізм створення 

документів із НДР, роботу з сервісами порталу, використання форуму. 

Учасники семінару також ознайомилися із планом впровадження порталу ІС 

«Планування» на 2012 рік, яким передбачається подання пропозицій і зауважень, їх 

опрацювання, проведення тренінгів і вебінарів, формування на порталі документів із НДР, що 

розпочинаються у 2013 році. Зауваження та пропозиції щодо функціонування порталу можна 

публікувати на форумі або на сторінці «Підтримка порталу», надсилати адміністратору 

(контактний телефон (044) 486-6559). Звертаємо увагу, що портал доступний тільки 

співробітникам НАПН України, тому для реєстрації необхідно надіслати дані (ПІБ повністю, 

посаду, місце роботи) адміністратору порталу. 

 

Христина Середа, науковий співробітник 
відділу електронних інформаційних ресурсів і 
мережних технологій Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України  
 
 

 


