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1. Загальні положення 
1.1. Офіційний веб-сайт Харківського національного медичного 

університету (далі - веб-сайт) - це сукупність програмних та технічних засобів 
з визначеною адресою в мережі Інтернет ЬіІр://ш\у\у.кпти.ес1и.иа. разом з 
інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Харківського 
національного медичного університету (далі - ХНМУ) та забезпечують доступ 
до цих інформаційних ресурсів. 

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує 
висвітлення діяльності всіх підрозділів та установ, що входять до складу 
ХНМУ. Веб-сайт забезпечує можливість переходу до усіх внутрішніх 
інформаційних ресурсів Університету, являючи, таким чином, єдину точку 
входу для всіх інформаційних систем Університету. 

1.3. Положення про офіційний веб-сайт ХНМУ (далі - Положення) 
розроблене з метою: 

- представлення Університету в мережі Інтернет: створення цілісного 
позитивного образу Університету, висвітлення питань його діяльності, 
освітнього і наукового потенціалу, інвестиційної привабливості; 

- забезпечення діяльності Університету: оперативне поширення рішень 
керівництва Університету; сприяння взаємодії між структурними підрозділами 
Університету; сприяння проведенню наукового та навчального процесів; 

- надання користувачам необхідної інформації про роботу структурних 
підрозділів Університету; 

- оперативне інформування про події, що відбуваються в Університеті; 
- розвиток наукових і навчальних зв'язків з університетами і науковими 

організаціями. 
1.4. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 
державну таємницю», «Про авторське право і суміжні права», «Про звернення 
громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних 
даних», «Про науково-технічну інформацію», «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації», «Національну програму інформатизації», Указів 
Президента України від 31.06.2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо 
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Цивільного кодексу 
України та Статуту ХНМУ. 

1.5. Веб-сайт ХНМУ функціонує відповідно до чинного законодавства, 
Статуту та локальних нормативних актів ХНМУ. 

1.6. Права на інформаційні матеріали, розміщені на веб-сайті, належать 
ХНМУ за умови, що інше не регламентовано окремими юридично 



оформленими документами. 
1.7. Веб-сайт забезпечує можливість переходу до усіх внутрішніх 

інформаційних ресурсів ХНМУ, являючи, таким чином, єдину точку входу для 
всіх інформаційних систем ХНМУ. 

1.8. Мова розміщення інформації на веб-сайті ХНМУ 
українська/англійська. Крім цього, можливе дублювання сайту (або його 
окремих сторінок чи розділів) іноземними мовами. ГІри цьому створення або 
оновлення іншомовної сторінки може бути здійснено виключно за умови 
існування та актуального стану відповідної сторінки українською мовою, за 
уваги специфіки сторінки її наповнення може відрізнятись. 

2. Структура та дизайн веб-сайту 
2.1. Офіційний веб-сайт ХНМУ складається з таких основних розділів, 

блоків, сторінок і документів: 
- головна сторінка: навігаційна сторінка, яка містить назви основних 

розділів, контактні дані, новини, актуально, анонси та події; 
- новини, актуально, анонси та події: інформація щодо новин, анонсів 

та подій ХНМУ; 
- вступнику: інформація для абітурієнтів про вступ до ХНМУ; 
- студенту: основна інформація про навчання осіб, які навчаються у 

ХНМУ; 
- випускнику: інформація для випускників ХНМУ; 
- прес-центр: інформація про події ХНМУ; 
- документи: основні документи діяльності ХНМУ; 
- університет: основна інформація про ХНМУ; 
- структура: інформація про структурні підрозділи ХНМУ; 
- освіта: інформація про надання освітніх послуг особам, які навчаються 

у ХНМУ; 
- наука: інформація про наукові здобутки та напрямки діяльності ХНМУ; 
- медична практика: інформація про лікувальну роботу ХНМУ; 
- міжнародна діяльність: інформація про міжнародну роботу ХНМУ; 
- фотогалереї: складається з різних блоків фотоматеріалів; 
- контакти: основні контактні данні ХНМУ; 
2.2. Структура окремих частин веб-сайту, інші рубрики можуть 

розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями керівництва, колегіальних органів, 
керівників структурних підрозділів та Центру медіакомунікацій. 

2.3. Дизайн та структура офіційного веб-сайту ХНМУ відповідають 
корпоративному стилю університету. 

2.4. Структура веб-сайту не є сталою і у разі потреби може змінюватись 
без внесення змін до даного Положення, за наказом ректора ХНМУ. 



3. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту. 
3.1. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту визначається 

Положенням про інформаційний супровід офіційного веб-сайту Харківського 
національного медичного університету. 

4. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту. 
4.1. Адміністрування, організаційне забезпечення функціонування, 

забезпечення інформаційного наповнення та актуального оновлення інформації, 
технічний та інформаційний супровід веб-сайту ХНМУ покладено на Центр 
медіакомунікацій. 

Центр медіакомунікацій виконує такі функції: 
- забезпечення своєчасного розміщення та вилучення отриманої 

інформації; 
- проведення моніторингу та аналізу статистики відвідування сайту з 

метою вироблення пропозицій щодо оптимізації його роботи та надання їх 
керівництву ХНМУ; 

- вирішення поточних питань, пов'язаних з оновленням інформації на 
веб-сайті; 

- розгляд пропозицій щодо зміни структури та дизайну веб-сайту; 
- підготовка пропозицій щодо внесення змін до даного Положення; 
- підготовка макету та шаблонів сторінок; 
- внесення, у разі потреби, поточних змін до стилістичного вирішення 

окремих елементів дизайну веб-сайту; 
- забезпечення захисту сайту від несанкціонованого втручання; 
- підготовка та надання на погодження і затвердження ректору 

університету зміни до структури веб-сайту; 
забезпечення підготовки, збору, узагальнення, оперативного 

висвітлення інформації на веб-сайті про діяльність ХНМУ, його колегіальних 
та дорадчих органів, структурних підрозділів, а також інших подій, що 
відбулись у ХНМУ; 

- відповідає за зміст і своєчасність інформаційного наповнення та 
актуального оновлення інформації веб-сайту; 

4.2. Не допускається розміщення на веб-сайті ХНМУ інформації, яка 
забороняється законодавством України. 

4.3. Оновлення інформації на веб-сайті ХНМУ здійснюється за 
необхідністю; новини, актуально, анонси та події оновлюються постійно. 

5. Відповідальність 
5.1. Відповідальність за достовірність, актуальність та своєчасність 

інформації, наданої для розміщення на веб-сайті ХНМУ та розміщеної на сайті 



несуть відповідальні за інформаційну підтримку працівники. 
5.2. Відповідальність за своєчасність розміщення на веб-сайті ХНМУ 

наданої інформації, несе директор Центру медіакомунікацій та відповідальні за 
актуалізацію інформації на веб-сайті ХНМУ, за відповідними напрямами 
роботи. 

6. Порядок затвердження та внесення змін до Положення 
6.1. Це Положення може коригуватись відповідно до зміни концепції та 

політики університету в галузі представлення електронної інформації у 
глобальній мережі Інтернет. 

6.2. Усі зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом видання 
відповідного наказу ректора університету. 

6.3. По затвердженню нової редакції Положення попереднє втрачає силу. 



Додаток 
до наказу Харківського 
національного медичного 
університету від 

Відповідальні особи за перенесення актуальної інформації та інформаційне 
наповнення основних розділів, блоків, сторінок і документів 

нового веб-сайту Харківського 
національного медичного університету 

№ 
п/п 

Розділ веб-сайту 
Відповідальна особа 

1 Головна сторінка Летік І.В., проректор з науково-педагогічної роботи, 
Бєлєвцова Я.С., помічник ректора 

2 Вступнику Головачова В.О., відповідальний секретар 
приймальної комісії 

3 Студенту Лещина І.В., проректор з науково-педагогічної 
роботи, 
Марковський В.Д., проректор з науково-педагогічної 
роботи, 
Летік І.В., проректор з науково-педагогічної роботи, 
Шапаренко О.В., голова профкому студентів 

4 Випускнику В'юн В.В., директор Навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти 

5 Центр 
медіакомунікацій 

Захаревич В.М., директор Центру медіакомунікацій 

6 Документи М'ясоєдов В.В., проректор з наукової роботи, 
Толстікова О.М., заступник ректора з економічних 
питань, 
Міловідова С.М., головний бухгалтер, 
Залевський Б.А., проректор з АГР, 
Кириченко О.І., начальник загального відділу, 
Омельчук О.Г., начальник юридичного відділу, 
Прудіус В.М., начальник навчально-методичного 
відділу, 
Перцев Д.П., секретар Вченої ради, 
Олентьєв Р.В., начальник відділу кадрів, 
Головачова В.О., відповідальний секретар 
приймальної комісії 

7 Університет Летік І.В., проректор з науково-педагогічної роботи, 
Бєлєвцова Я.С., помічник ректора 
Прудіус В.М., начальник навчально-методичного 
відділу, 
Перцев Д.П., секретар Вченої ради, 
Олентьєв Р.В., начальник відділу кадрів, 



8 Структура Олентьєв Р.В., начальник відділу кадрів, керівники 
структурних підрозділів, директори ННІ, декани 
факультетів, завідувачі кафедр 

9 Освіта Лещина І.В., проректор з науково-педагогічної 
роботи, 
Прудіус В.М., начальник навчально-методичного 
відділу, 
Киричок І.В., директор Наукової бібліотеки, 
Гаранти освітніх програм 

10 Наука М'ясоєдов В.В., проректор з наукової роботи, 
Кожина Г.М., завідувач кафедри психіатрії, 
наркології, медичної психології та соціальної роботи, 
куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених ХНМУ, 
Плєхова О.О., Голова Ради наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених 
ХНМУ 

11 Медична 
практика 

Резуненко Ю.К., проректор з науково-педагогічної 
роботи 

12 Міжнародна 
діяльність 

Стащак А.Ю., начальник відділу міжнародних зв'язків 

13 Новини, 
Актуально, 
Анонси, Події 

Захаревич В.М., директор Центру медіакомунікацій 

14 Контактні данні Олентьєв Р.В., начальник відділу кадрів 
15 Фотогалереї Летік І.В., проректор з науково-педагогічної роботи 


