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1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України,
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про
доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про
звернення громадян», Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», іншими
нормативними правовими актами, що діють у сфері освіти, і визначає
концепцію інтернет-політики Харківського торговельно-економічного
інституту
Київського
національного
торговельно-економічного
університету (ХТЕІ КНТЕУ)
1.2. Основними цілями проведення інтернет-політики ХТЕІ КНТЕУ є:

формування цілісного позитивного образу ХТЕІ КНТЕУ в країні та
світі, подання інформації про діяльність інституту, його навчальний та
науковий потенціал;

створення єдиного інформаційного простору ХТЕІ КНТЕУ на
основі інтеграції інформаційних ресурсів і сервісів структурних підрозділів;

забезпечення доступу студентів та викладачів до інформаційних
ресурсів інституту;

розвиток наукових і навчальних зв’язків з ВНЗ України та світу;

об’єктивне та оперативне інформування українського та світового
співтовариства про найбільш значимі події, що відбуваються в ХТЕІ КНТЕУ;

підвищення
конкурентоспроможності
та
інвестиційної
привабливості ХТЕІ КНТЕУ;

забезпечення інформаційного середовища для абітурієнтів,
студентів та працівників ХТЕІ КНТЕУ;

зміцнення і розширення зв’язків з випускниками ХТЕІ КНТЕУ;

достовірне і оперативне подання інформації абітурієнтам
ХТЕІ КНТЕУ.
1.3. Цільова аудиторія, на яку спрямовується інтернет-політика ХТЕІ
КНТЕУ:

науково-педагогічні та педагогічні працівники;

студенти, аспіранти, здобувачі;

науковці різних рівнів;

потенційні споживачі освітніх та інших послуг;

засоби масової інформації;

адміністративні структури району, міста, області, країни,
міжнародного рівня;

соціальні партнери (навчальні заклади, науково-дослідні установи,
підприємства, організації та ін.).
1.4. Інтереси основної цільової аудиторії, яким повинна задовольняти
інтернет-політика ХТЕІ КНТЕУ:

Студенти – новини, оголошення, нормативні документи, загальна
інформація про ВНЗ, бібліотека, організація навчальної діяльності (навчальні
плани, графік навчального процесу, розклад занять тощо), наукова діяльність
ВНЗ, навчально-методичне забезпечення, конкурси, гранти, конференції,
діяльність студентського самоврядування.
Науково-педагогічні працівники – новини, оголошення, нормативні
документи, загальна інформація про ВНЗ, організація навчальної діяльності
(навчальні плани, графік навчального процесу, розклад занять тощо),
навчально-методичне забезпечення, інноваційні освітні тенденції, конкурси,
гранти, бібліотека, наукова діяльність ВНЗ, телефони та адреси підрозділів.
Потенційні споживачі освітніх послуг – загальна інформація про
ВНЗ, список спеціальностей і напрямів підготовки, правила прийому,
підготовчі курси, перелік платних послуг, підвищення кваліфікації,
гуртожитки, фото- і відеоінформація про ВНЗ, телефони та адреси.
Засоби масової інформації, адміністративні структури – новини,
загальна інформація про ВНЗ, список спеціальностей і напрямів підготовки,
правила прийому, наукова діяльність ВНЗ, телефони та адреси.
2. Реалізація інтернет-політики
2.1. Єдиний інформаційний простір ХТЕІ КНТЕУ у глобальній
інформаційній мережі Інтернет розміщується в доменній зоні htei.org.ua та
включає:

Офіційний сайт ХТЕІ КНТЕУ – http://htei.org.ua;

Систему
дистанційного
навчання
ХТЕІ
КНТЕУ
–
http://edu.htei.org.ua;

Сайт конференцій та наукової роботи ХТЕІ КНТЕУ –
http://conf.htei.org.ua;

Сайт бібліотеки наукових праць ХТЕІ КНТЕУ (репозитарій
інституту) – http://lib.htei.org.ua;

Сайти структурних підрозділів ХТЕІ КНТЕУ;

Офіційні групи ХТЕІ КНТЕУ у соціальних мережах.
2.2. Подання офіційної інформації в доменній зоні htei.org.ua
відповідає порядку подання офіційної інформації в засобах масової
інформації і передбачає аналогічний механізм відповідальності.
2.3. При використані матеріалів з доменної зони htei.org.ua посилання
на сайт з інформацією, яка опублікована, є обов'язковим.
2.4. В доменній зоні htei.org.ua забороняється використання
ненормативної лексики, ресурсів, які містять інформацію, що розпалює
міжнаціональну ворожнечу, що закликає до насильства або скидання
існуючого ладу.
2.5. Критеріями і показниками ефективності інтернет-політики ХТЕІ
КНТЕУ є:
Видимість – показник, який характеризує популярність, актуальність і
цитованість інформації, розміщеної в доменній зоні навчального закладу.

Характеристикою цього показника є Вплив (Impact) – критерій, який
визначається як комбінація кількості зовнішніх гіперпосилань на доменну
зону htei.org.ua та кількості доменів, з яких ці посилання надходять.
Діяльність – складений показник, що базується на трьох критеріях:
Присутність (Presence) – відображає різноманітність та масштаб
представленої для відкритого доступу інформації, яка охоплює і
характеризує всі сфери діяльності ХТЕІ КНТЕУ, і визначається як загальна
кількість розміщених в доменній зоні htei.org.ua документів та веб-сторінок
усіх форматів (включно зі сторінками усіх піддоменів), проіндексованих
пошуковою системою Google.
Відкритість (Openness) – відображає загальну кількість розміщених
матеріалів з відкритим доступом, тобто тих, що доступні для безкоштовного
завантаження відвідувачами, переважно, наукового спрямування: статті,
автореферати дисертацій, звіти, презентації та ін. і обчислюється кількістю
розміщених в доменній зоні htei.org.ua файлів (документів) у форматах .pdf,
.doc, .docx, .ppt, .pptx, проіндексованих академічною пошуковою системою
Google Scholar. До уваги беруться публікації за останні 5 років.
Якість (Excellence) – характеризує вагомість, якість та цитованість
результатів наукових досліджень ХТЕІ КНТЕУ і визначається як кількість
наукових статей, що опубліковані співробітниками інституту в журналах,
проіндексованих бібліометричною базою SCOPUS, та входять до складу 10%
статей, найбільш цитованих у своїх наукових галузях за версією звіту
Scimago Research Group.
2.6. Підвищення показників ефективності інтернет-політики ХТЕІ
КНТЕУ здійснюється через:

збільшення кількості зовнішніх гіперпосилань на доменну зону
htei.org.ua та кількості доменів, з яких ці посилання надходять шляхом
організації обміну посиланнями на сайт з іншими проектами чи партнерами,
реєстрацією в каталогах, орієнтацією на соціальні мережі, публікацією
новин, прес-релізів про діяльність ХТЕІ КНТЕУ з вказуванням посилання на
офіційний сайт інституту та інші заходи для підвищення кількості і частоти
посилання на ресурс;

розміщення в доменній зоні htei.org.ua настільки важливої,
актуальної і якісної інформації, щоб на неї здійснювалися посилання з
якомога більшої кількості зовнішніх сайтів;

забезпечення перекладом основної інформації, яка розміщується в
доменній зоні htei.org.ua, на кілька мов – перш за все, розробка,
оприлюднення та супровід актуальної інформації на англомовній версії
офіційного сайту ХТЕІ КНТЕУ;

збільшення кількості розміщених в доменній зоні htei.org.ua
сторінок та документів усіх форматів (включно зі сторінками та документами
усіх піддоменів), проіндексованих пошуковою системою Google;

оновлення актуальної інформації на інформаційних сторінках
структурних підрозділів україномовної версії офіційного сайту ХТЕІ КНТЕУ;

завантаження та постійне поповнення рубрики «Події та заходи»
офіційного веб-сайту ХТЕІ КНТЕУ інформацією від структурних підрозділів,
деканатів, кафедр про їх досягнення та здобутки;

створення структурними підрозділами інституту власних сайтів та
розміщення на них актуальної інформації про діяльність підрозділу;

постійне збільшення кількості розміщених в репозитарії інституту
повнотекстових наукових публікацій, що індексуються пошуковою системою
Google Scholar, у вигляді файлів (документів);

постійне збільшення кількості наукових статей та матеріалів, що
опубліковані науково-педагогічними працівниками та співробітниками ХТЕІ
КНТЕУ у журналах, проіндексованих бібліометричною базою SCOPUS, та
входять до складу 10% статей найбільш цитованих у своїх наукових галузях
за версією Scimago Group.


3. Порядок надання та розміщення інформації
3.1 Основними джерелами інформації, яка розміщується в доменній
зоні htei.org.ua є:

офіційний сайт Міністерства освіти і науки України;

Єдина державна електронна база з питань освіти;

офіційний сайт департаменту освіти Харківської обласної
державної адміністрації;

офіційний
сайт
Київського
національного
торговельноекономічного університету;

офіційні видання КНТЕУ та ХТЕІ КНТЕУ;

матеріали, що надаються структурними підрозділами ХТЕІ КНТЕУ.
3.2. Функції розміщення інформації в доменній зоні htei.org.ua
покладаються на співробітників відділу сучасних освітніх та інформаційних
технологій.
3.3. Кожен структурний підрозділ ХТЕІ КНТЕУ, крім обов'язкових
сторінок на офіційному сайті інститут, має право на створення окремого
сайту. В такому випадку з офіційного сайту ХТЕІ КНТЕУ створюється
посилання на зазначений ресурс.
3.4. Функції розміщення інформації на сайтах структурних підрозділів
ХТЕІ КНТЕУ та на сторінках офіційних груп ХТЕІ КНТЕУ у соціальних
мережах покладаються на співробітників відповідних структурних
підрозділів.
3.5. Для формування розділу новин в доменній зоні htei.org.ua
використовується потік інформації, джерелами якого є структурні підрозділи
інституту. Керівники структурних підрозділів забезпечують своєчасну
передачу інформації про заходи, що плануються чи відбулися, до відділу
сучасних освітніх та інформаційних технологій. Відповідальність за
достовірність, актуальність і коректність викладу інформації та матеріалів,
наданих для публікації, несуть керівники структурних підрозділів, які надали
інформацію.

3.6. Інформація для розміщення на офіційному сайті ХТЕІ КНТЕУ має
бути подана двома мовами: українською (повна версія) та англійською
(скорочена версія). Переклад поточних оголошень та новин здійснюється
кафедрою сучасних європейських мов.
3.7. Сайти структурних підрозділів інституту повинні мати чітку
тематичну орієнтацію і бути цікавими цільовій аудиторії, на яку
спрямовується інтернет-політика ХТЕІ КНТЕУ
3.8. Інформація, представлена на сайтах структурних підрозділів, не
повинна суперечити або спотворювати інформацію, представлену на
офіційних сайтах, розміщених в доменній зоні htei.org.ua.
3.9. На сторінках сайтів структурних підрозділів повинні бути
присутніми слова «Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ»
і активне посилання на офіційний сайт ХТЕІ КНТЕУ. Для посилань
допускається використовувати затверджений логотип інституту.
3.10. Дизайн та структура сайтів, розміщених в доменній зоні
htei.org.ua, у разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного
Положення. Зміни вносяться наказом директора за поданням начальника
відділу сучасних освітніх та інформаційних технологій з урахуванням
пропозицій адміністрації інституту чи керівників структурних підрозділів.
4. Контроль
4.1. Контроль виконання обов'язків особами, відповідальними за
надання інформації для розміщення в доменній зоні htei.org.ua, покладається
на їх безпосередніх керівників.
4.2. Контроль виконання обов'язків особами, задіяними у процесах
інформаційного наповнення, актуалізації та програмно-технічного супроводу
сайтів, розміщених в доменній зоні htei.org.ua, покладається на начальника
відділу сучасних освітніх та інформаційних технологій.
4.3. Загальна координація робіт з впровадження інтернет-політики
ХТЕІ КНТЕУ, контроль за станом сайтів, розміщених в доменній зоні
htei.org.ua, покладається на заступника директора з науково-методичної
роботи.

Заступник директора
З науково-методичної роботи

Н.Ю. Олійник

Начальник відділу СОІТ

С.М. Березенська

