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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 14 липня 2021р.

м. Суми

№0711-I

.
Про організаційне забезпечення
та структуру управління
контентом іншомовних версій
web-ресурсів СумДУ

З метою ефективного просування університету у міжнародному науково-освітньому
просторі, підвищення ефективності управління контентом, вдосконалення контенту
іншомовних версій сайту СумДУ та його організаційного супроводження та з метою
приведення організаційного забезпечення у відповідність до організаційного забезпечення та
структури управління контентом web-системи СумДУ в цілому
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл відповідальності за забезпечення функціонування та розвиток
іншомовних версій web-ресурсів СумДУ, згідно з категоріями учасників, категоріями
контенту, визначеними в наказі № 0530-І від 11.07.2019 «Про організаційне забезпечення
та структуру управління контентом web-системи СумДУ».
2. Затвердити Додаток 1, що має силу наказу, та зобов’язати відповідальних за підготовку,
надання і оновлення інформації та відповідальних за погодження інформації та поточний
загальний контроль до 1 травня кожного року проводити перегляд та розроблення
оновленої версії структури управління контентом відповідного тематичного напряму,
використовуючи Додаток 1 цього наказу як зразок.
3. Посадових осіб, визначених у Додатку 1, вважати відповідальними за підготовку, надання
та оновлення інформації (відповідальними за контент) та/або відповідальними за
погодження інформації і поточний загальний контроль іншомовних версій web-сайтів
СумДУ згідно з розподілом відповідальності, визначеним у Додатку 1.
4. При кадрових змінах повноваження відповідальних за підготовку, надання та оновлення
інформації та відповідальних за погодження інформації і поточний загальний контроль,
згідно з Додатком 1, вважати такими, що автоматично переходять до заступників за
відповідними посадами.
5. Затвердити рекомендації щодо формування контенту іншомовних версій web-сайтів
структурних підрозділів університету СумДУ (інститутів, факультетів, кафедр, центрів
тощо).

6. Визнати наказ №1000-І від 20 грудня 2012 р. «Про вдосконалення англомовного контенту
web-системи СумДУ» з додатками таким, що втратив чинність.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора Сергія
ЛЄОНОВА. Загальний контроль залишаю за собою.
8. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю Любові
АКИМЕНКО розмістити цей наказ та його додатки в Реєстрі основної нормативної бази
системи управління якістю діяльності університету та довести до відома перелічених в
Додатку 1 посадових осіб, а також керівників усіх інших структурних підрозділів
університету.
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