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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1 Документ є постійним довідковим матеріалом для співробітників ОНМУ. 

1.2 Враховані примірники знаходяться у: 

          .1 Ректора                          .4 Деканів 

          .2 Проректорів                  .5 Начальника НМВ 

          .3 Начальника ЦІТ           .6 Голови редакційної колегії  web–сайту  ОНМУ 

1.3  Перелік врахованих примірників Положення про офіційний web – сайт  

ОНМУ  ведеться спеціалістом 1 категорії відділу ліцензування, акредитації та 

моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ  

 

2.1 Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

 

3. СКОРОЧЕННЯ 

 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

 ЦІТ – Центр інформаційних технологій 

 НПР – Науково-педагогічна робота 

 НМВ– Навчально-методичний відділ 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Електронний інформаційний ресурс Одеського національного морського 

університету (далі ОНМУ) складає офіційний wеb-сайт ОНМУ, який 

функціонує та регламентується чинним законодавством, законом України «Про 

доступ до публічної інформації» від 13.01.11.№ 2939 – VI (ст.5, 14), цим 

положенням, положенням про редакційну колегію, а також нормативними 

актами  університету, наказами та розпорядженнями ректора. 

4.2 Web-сайт ОНМУ відноситься до засобів масової інформації університету та 

функціонує для представлення та популяризації діяльності ОНМУ у світовій 

мережі Інтернет, як одного з провідних університетів морської галузі.    

4.3 Web-сайт ОНМУ є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх 

користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, 

релігійних чи  інших обмежень.   

4.4 Положення про офіційний web-сайт ОНМУ (далі – Положення) визначає 

статус, структуру сайту, порядок розміщення на сайті інформаційних 

матеріалів; визначає права, обов'язки, відповідальність і регламент взаємодії 

осіб, які здійснюють  інформаційне наповнення сайту.  

4.5 Положення затверджується наказом ректора університету і діє до його 

скасування або прийняття нового положення. 
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4.6 Зміни до Положення можуть вноситися за рекомендаціями Вченої ради 

університету, ректорату, а також осіб, відповідальних за інформаційне 

наповнення та підтримання сайту. 

4.7 Мета wеb-сайту: створення уявлення про ОНМУ, як вищий навчальний 

заклад з багатолітніми традиціями та науковим потенціалом, 

конкурентоспроможним на вітчизняному і міжнародному ринках освітніх та  

наукових послуг. 

 

5. ЗАВДАННЯ WEB-САЙТУ ОНМУ 

 

5.1 Розміщення офіційної інформації про основні сфери діяльності університету 

– навчальної, наукової, виховної та соціальної.  

5.2 Розміщення офіційної інформації про факультети, кафедри, центри та інші 

підрозділи; оперативне поширення рішень керівництва університету. 

5.3 Вирішення навчальних та наукових задач університету з використанням 

сучасних інфокомунікативних технологій. 

5.4 Висвітлення подій університету, його міжнародного співробітництва, участі 

в міжнародних проектах. 

5.5 Об’єктивне та оперативне інформування викладачів, співробітників, 

студентів, аспірантів, докторантів, випускників, абітурієнтів та ділових 

партнерів про різні аспекти життєдіяльності університету. 

5.6 Здійснення своєчасного обміну інформацією між підрозділами університету. 

5.7 Розширення взаємодії ОНМУ з іншими навчальними закладами, розвиток 

наукових і навчальних зв’язків з науково-дослідницькими та іншими 

установами України і зарубіжних країн. 

 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  НА WEB-САЙТІ 

ОНМУ 

 

 6.1 Вимоги, що пред'являються до інформації для web-сайта ОНМУ, повинні 

відповідати вимогам до офіційної інформації, що публікується в засобах 

масової інформації, а саме: забороняється розміщення свідомо помилкової 

інформації, використання ненормативної лексики, розміщення ресурсів, що 

містять інформацію, яка розпалює релігійну або міжнаціональну ворожнечу, 

закликає до насильства, тощо. 

6.2 Інформаційні ресурси web-сайта ОНМУ формуються як відображення 

різних аспектів життя і діяльності всіх структурних підрозділів університету, 

його викладачів, співробітників, студентів, аспірантів і докторантів. 

6.3 Права на всі інформаційні матеріали, розміщені на web-сайті ОНМУ, 

належать університетові; інформаційні ресурси сайту є відкритими і 
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загальнодоступними, якщо статус окремих ресурсів не визначений 

спеціальними документами. 

6.4 Розміщення рекламно-комерційної інформації сторонніх організацій 

допускається тільки за погодженням ректора університету. Умови розміщення 

такої інформації регламентуються договором. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ІНФОРМАЦІЙНОМУ НАПОВНЕННЮ  І 

ФУНКЦІОНУВАННЮ WEB-САЙТУ ОНМУ 

 

7.1 Інформаційне наповнення web-сайту ОНМУ здійснюється об'єднаними 

зусиллями ректорату, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів 

університету, а також студентських громадських організацій. 

7.2 За достовірність інформації та своєчасність її подання для розміщення на 

web-сайті ОНМУ несуть відповідальність керівники структурних підрозділів 

(декани факультетів, завідувачі кафедр, начальники відділів та ін). 

7.3 По кожному розділу (підрозділу) web-сайту ОНМУ керівниками 

структурних підрозділів та редакційною колегією призначаються особи, 

відповідальні за надання інформації для розміщення на сайті, контролюючі його 

інформаційне наповнення. 

7.4 Забезпечення ефективного функціонування, програмно-технічна та 

інформаційно-технічна підтримка web-сайту ОНМУ покладається на центр 

інформаційних технологій (далі ЦІТ) і системного адміністратора сайту. 

7.5 ЦІТ, голова редакційної колегії та системний адміністратор сайту 

забезпечують якісне виконання всіх видів робіт, пов'язаних з функціонуванням 

сайту. А саме: розробку і зміну дизайну та структури, розміщення нової, 

архівування та видалення застарілої інформації, публікацію інформації з баз 

даних, розробку нових web-сторінок, реалізацію політики забезпечення безпеки 

інформаційних ресурсів. 

7.6 ЦІТ, системний адміністратор та голова редакційної колегії сайту 

здійснюють консультування відповідальних, а також інших співробітників 

університету, зацікавлених у розміщенні інформації на web-сайті ОНМУ, по 

питанням реалізації технічних рішень і поточних проблем, пов'язаних з 

інформаційним наповненням відповідного розділу (підрозділу). 

7.7 Безпосереднє виконання робіт, пов’язаних з розміщенням інформації на 

web-сайті ОНМУ, забезпеченням її цілісності і доступності, реалізація правил 

розмежування доступу покладається на системного адміністратора web-сайту 

ОНМУ, який призначається головою редакційної колегії. 

7.8 Голова редакційної колегії у своїй діяльності підпорядкований ректору 

ОНМУ,  проректору з НПР та визначає і узгоджує з керівництвом  університету 

стратегічні напрями розвитку web-сайту ОНМУ, а також вирішує організаційні 

питання щодо діяльності редакційної колегії. 
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7.9 Загальну редакцію та систематизацію матеріалу здійснюють члени 

редакційної колегії, які виконують доручення голови редакційної колегії та 

окремі доручення керівництва ОНМУ щодо оновлення, підтримки роботи та 

наповнення інформацією web-сайт ОНМУ. 

7.10 Внесення змін до інформаційного змісту розділів (підрозділів) web-сайту 

ОНМУ  проводиться за погодженням з керівниками підрозділів. 

7.11 Поточні зміни структури web-сайту ОНМУ  здійснює голова редакційної 

колегії за погодженням проректора з навчально-педагогічної роботи.  

7.12 Керівники підрозділів університету та голова редакційної колегії можуть 

вносити пропозиції щодо розвитку структури, функціональності та 

інформаційного наповнення web-сайту ОНМУ за відповідними розділами 

(підрозділами), оформлені у вигляді службової записки на ім'я ректора. Зміни 

концептуального характеру також погоджуються з ректором університету. 

 

8.  ЗАГАЛЬНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

 

8.1 Загальна інформація про структурний підрозділ (історія, напрями діяльності, 

досягнення, презентаційні матеріали та контактні реквізити). 

8.2 Керівництво та персональний склад працівників (науково-педагогічних, 

наукових, адміністративних) структурного підрозділу (прізвище, ім’я  та по-

батькові, фото, науковий ступінь, вчене звання, наукові інтереси, контактна 

інформація: поштова адреса, номер контактного телефону, адреса електронної 

пошти) у порядку встановленому локальними нормативними актами 

університету та відповідно до законодавства. 

8.3 Наукові матеріали (електронна версія публікацій, щодо яких працівники 

володіють авторськими правами, посилання на інші опубліковані праці, 

матеріали наукових конференцій, опис наукових досягнень, розклад та анонси 

наукових подій). 

8.4 Навчальні матеріали: 

      8.4.1 для факультетів: інформаційні пакети з напрямів та спеціальностей,   

      розклад занять на поточний семестр, графіки проведення відкритих    

      занять, документи, що регламентують організацію навчального процесу  

      на факультеті; 

      8.4.2 для кафедр: навчально-методичні комплекси, зокрема анотації  

      навчальних дисциплін, тексти (презентації) лекцій, навчально-методичні   

      матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної   

      роботи денної та заочної форми навчання, тестові завдання, приклади   

      завдань підсумкового контролю,  графіки проведення відкритих занять. 
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9.  ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

9.1 Підготовку та надання інформації до редакційної колегії для розміщення на 

web-сайті ОНМУ  забезпечують відповідальні працівники структурних 

підрозділів університету, які мають відповідне доручення керівників 

підрозділів. Відповідальні працівники забезпечують: 

       9.1.1 Оперативний збір інформації про роботу та заходи структурного  

       підрозділу та її надання для розміщення на web-сайті ОНМУ;  

       9.1.2 За дорученням керівника структурного підрозділу підготовку  

        навчальної та іншої інформації для розміщення на web-сайті ОНМУ . 

Відповідні службові обов’язки вносяться до посадової інструкції 

відповідального працівника за підготовку та надання інформації. 

9.2 Інформація про заходи, що плануються для проведення, надається 

відповідальними працівниками структурних підрозділів-організаторів заходу до 

редакційної колегії не пізніше, ніж за п’ять діб до події.  

9.3 Редакційна колегія має право уточнювати або запитувати інформацію у 

структурних підрозділах університету. 

9.4 Редакційна колегія має право повернути надану інформацію на 

доопрацювання, якщо вона не відповідає затвердженим вимогам до змісту та 

оформлення. 

 

10.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

 

10.1 Відповідальність за достовірність інформації за напрямками діяльності та 

своєчасність її розміщення на web-сайті ОНМУ  несуть проректори та керівники 

структурних підрозділів (декани факультетів, завідувачі кафедр, директори 

центрів та ін.). 

10.2 Відповідальність за своєчасне надання інформації для розміщення на web-

сайті ОНМУ несуть відповідальні працівники структурних підрозділів, які 

мають відповідне доручення їх керівників. 

10.3 Відповідальність за поточний супровід сайту несе голова редакційної 

колегії, системний адміністратор та члени редакційної колегії. 

10.4 Відповідальність за працездатність і актуалізацію web-сайту ОНМУ , 

реалізацію концептуальних програмно-технічних рішень, несе директор ЦІТ. 

10.5 Відповідальність за своєчасність і якість виконання редакторської роботи 

розміщених на web-сайті ОНМУ матеріалів несе редакційна колегія.  
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ОБОВ`ЯЗКІВ 

 

11.1 Контроль за виконанням обов'язків відповідальних за розміщення 

інформації на web-сайті ОНМУ  покладається на керівників підрозділів. 

11.2 Загальна координація робіт з розвитку web-сайту ОНМУ, інформаційного 

наповнення, актуалізації, програмно-технічного супроводу, а також контроль за 

виконанням  обов'язків системного адміністратора, членів редакційної колегії 

покладається на голову редакційної колегії. 

11.3 Контроль за виконанням обов’язків голови редакційної колегії 

покладається на проректора з НПР. 
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12.  ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ЗМІН 

Номер 

зміни 

Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених 
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13.  ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

№ 

п/п 
Дата 

П.І.Б. і посада особи, що 

виконувала періодичну 

перевірку 

Зміні 

підлягають 

Підпис особи‚ 

що 

перевіряла 
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14.   ЛИСТОК  ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 


