
Впроваджується інформаційна система «Наукові дослідження» 

У Президії НАПН України відбувся консультаційний семінар по роботі з 

інформаційною системою НАПН України «Наукові дослідження». Семінар проведено на 

виконання постанови Загальних зборів НАПН України від 10 листопада 2011 року про 

впровадження розробленої в Академії інформаційної системи «Національна академія 

педагогічних наук України. Наукові дослідження: планування, контроль і моніторинг» (ІС 

«Наукові дослідження». Цей захід - другий в серії семінарів, присвячених упровадженню 

системи. Перший проведено 29 травня цього року (див. Педагогічна газета, № 6 (214), 

червень 2012. Серед його учасників були: Андрій Гуржій, віце-президент НАПН України, 

Олександр Ляшенко, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти, вчені 

секретарі відділень, співробітники відділу наукових і керівних кадрів апарату Президії 

НАПН України, заступники директорів, вчені секретарі, співробітники відділу кадрів і 

бухгалтерії наукових установ НАПН України. Докладну інформацію про учасників та 

програму семінару подано на порталі в розділі «Розпорядчі документи» в документі «Про 

виконання Розпорядження 85-Р від 15.11.2012». 

Учасникам семінару було представлено корпоративний інтернет-портал ІС 

«Наукові дослідження» http://planning.edu-ua.net, основним завданням якого є 

забезпечення організаційної, інформаційної та технологічної підтримки документообігу, 

пов’язаного з процесами планування, контролю наукових досліджень, що 

регламентуються Положенням про порядок планування і контролю за виконанням 

наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України. 

Семінар було проведено для відповідальних осіб ІС «Наукові дослідження», які 

здійснюватимуть інформаційне забезпечення порталу. Відповідальні особи уособлюють 

категорії користувачів, які визначено в ІС «Наукові дослідження» для закріплення за ними 

обов’язків щодо створення та актуалізації відповідних документів в системі. 

Визначаються такі відповідальні особи: співробітник протокольного і загального відділу, 

вчений секретар відділення ¸ вчений секретар наукової установи, бухгалтер, 

відповідальний за планово-фінансову документацію НДР; співробітник відділу кадрів 

наукової установи, керівник НДР. 

Керівник розробників ІС «Наукові дослідження», заввідділу Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Н. Задорожна представила 

учасникам семінару План та Порядок упровадження ІС «Наукові дослідження». Згідно з 

Планом упровадження ІС «Наукові дослідження», до кінця 2012 року відповідальні особи 

повинні формувати загальні документи, дані про НАПН України, відділення, наукову 

установу та виконавців НДР, необхідні для формування документів по НДР (Запит, 



Технічне завдання, Планова калькуляція кошторисної вартості робіт, План тощо). 

Відповідальні особи мають самостійно підтримувати загальні документи на порталі в 

актуальному стані з 2 січня 2013 року. Документи щодо науково-дослідних робіт, 

запланованих до виконання в 2013 році, будуть завантажуватися на портал 

адміністратором системи, а документи щодо науково-дослідних робіт, які будуть 

розпочинатися в 2014 році, відповідальні особи формуватимуть безпосередньо на порталі. 

Докладно з Планом та Порядком впровадження ІС «Наукові дослідження» можна 

ознайомитися на головній сторінці порталу. 
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