
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РЕДАКЦІЮ ЗАГАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ ТА ГАЗЕТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Редакція загального ВЕБ-сайту та газети університету (далі - Редакція) є структурним 

підрозділом Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (далі -
Університет). 

1.2. У своїй діяльності Редакція керується Конституцією України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими та нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами і 
розпорядженнями Президента Університету, Положенням про Департамент стратегії розвитку 
університету, Положенням про Управління маркетингу та реклами і цим Положенням. 

1.3. Редакція здійснює свою діяльність у відповідності з планом роботи, що складається на рік 
і затверджується Проректором зі стратегії розвитку університету. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕДАКЦІЇ 
Основними завданнями, які покладаються на Редакцію загального ВЕБ-сайту / газети, є: 
1. Участь у формуванні іміджу та корпоративної культури Університету. 
1.1. Розробка концептуальних засад формування іміджу Університету і корпоративної 

культури організації засобами електронних / друкованих корпоративних ЗМІ. 
1.2. Системне планування інформаційного наповнення і виходу у світ електронних / 

друкованих інформаційно-рекламних видань Університету з метою забезпечення стабільної 
конкурентної переваги на ринку освітніх послуг. 

1.3. Визначення та юридичне оформлення оптимального статусу електронних / друкованих 
видань. 

1.4. Визначення потреби у спецвипусках газети та каналів їх розповсюдження, розробка 
структури, розрахунок обсягу і накладу спецвипусків. 

1.5. Розробка стратегії і тактики популяризації та просування університетських електронних / 
друкованих ЗМІ як серед колективу Університету, так і на зовнішньому ринку серед контактних 
аудиторій Університету. 

1.6. Збереження електронних версій друкованих видань для розміщення їх в Інтернеті. 
2. Управління інформаційними потоками. 
2.1. Організація інформаційних потоків і консолідація зусиль усіх структурних підрозділів, 

спрямованих на висвітлення результатів їх діяльності. 
2.2. Визначення структури, періодичності виходу й обсягу друкованих видань, виходячи з 

інтенсивності інформаційних приводів на основі плану заходів, які відбуваються на відповідних 
організаційних рівнях. 

2.2.1. Визначення структури, форми представлення інформації, періодичності оновлення й 
обсягу електронних видань, виходячи з інтенсивності інформаційних приводів на основі плану 
заходів, які відбуваються на відповідних організаційних рівнях. 

2.3. Забезпечення завчасного інформування громадськості про заплановані в Університеті 
заходи та оперативного висвітлення їх результатів на основі інформації, зібраної уповноваженими 
особами або співробітниками Редакції. 
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2.4. Забезпечення оперативного висвітлення та коментування подій у внутрішньому і 
зовнішньому середовищі, які мають безпосередній вплив на життєдіяльність Університету та його 
структурних підрозділів, зачіпають інтереси співробітників, викладачів і студентів. 

2.5. Налагодження та зміцнення зв'язків із зовнішніми організаціями, в першу чергу із 
зовнішніми ЗМІ. 

2.6. Збереження виправленої вхідної текстової та табличної інформації у форматі Word, 
оброблених фотоматеріалів й іншої графічної інформації та результатів діяльності видавництва у 
вигляді оригінал-макету. 

3. Організація виробництва друкованих корпоративних видань інформаційного 
характеру. 

3.1. Визначення дизайну і накладу офіційної газети, підготовка рекомендацій для інших 
університетських видань. 

3.2. Пошук потенційних кореспондентів з числа співробітників і студентів, організація 
підготовки авторських матеріалів згідно мережевого графіку подання інформації. 

3.3. Здійснення стилістичного та літературного редагування матеріалів. 
3.4. Коригування матеріалів - початкове, проміжкове й остаточне. 
3.5. Організація додрукарської підготовки, у тому числі комп'ютерного набору і верстки. 
3.6. Розрахунок собівартості одиниці продукції. 
3.7. Пошук спонсорів і рекламодавців. 
3.1. Організація виробництва електронних корпоративних видань інформаційного 

характеру. 
3.1.1. Визначення дизайну і обсягу офіційного ВЕБ-сайту Університету, підготовка 

рекомендацій для інших університетських видань. 
3.1.2. Пошук потенційних кореспондентів з числа співробітників і студентів, організація 

підготовки авторських матеріалів згідно мережевого графіку подання інформації, збір матеріалів. 
3.1.3. Здійснення стилістичного та літературного редагування текстових матеріалів. 
3.1.4. Коригування текстових матеріалів - початкове, проміжкове й остаточне. 
3.1.5. Підбір ілюстративних матеріалів до текстів - малюнків, світлин, аудіо- та 

відеоматеріалів. 
3.1.6. Розміщення підготовлених матеріалів у різноманітних формах на сайті з одночасним 

макетуванням. 
3.1.7. Пошук рекламодавців та партнерів для обміну банерами. 
4. Управління якістю електронних / друкованих корпоративних інформаційних видань. 
4.1. Аналіз якості електронних / друкованих корпоративних видань та постійний пошук шляхів 

їх удосконалення. 
4.2. Проведення маркетингових досліджень популярності видань й анкетування споживачів 

щодо якості корпоративних видань. 
4.3. Проведення конкурсів на краще електронне / друковане видання структурних підрозділів 

Університету. 
4.4. Консультування і навчання персоналу, залученого до виробництва електронних / 

друкованих видань. 
4.5. Звітування про результати роботи. 

3. ФУНКЦІЇ РЕДАКЦІЇ 
Відповідно до завдань, визначених цим Положенням, на Редакцію покладаються такі функції: 
1. Випуск центрального офіційного органу Університету - газети «Університет 

«Україна», забезпечення оптимальної та ефективної організації виробництва та постачання 
газетного видання, його відповідності нормативним вимогам та рекомендаціям. 

1. Розробка та вдосконалення концепції газети, спрямованої на формування іміджу 
Університету та інформування громадськості. 

1.2. Підготовка, пропозицій для керівництва стосовно зміни статусу газети з регіонального на 
національний та її перереєстрації як друкованого засобу масової інформації. 

1.3. Розробка і подання на затвердження керівництву структури газети, кількості шпальт, 
граничних обсягів рубрик. 



1.4. Участь у визначенні зовнішнього вигляд}' (дизайну) газети. 
1.5. Підготовка пропозицій для керівництва стосовно плану-графіку і періодичності виходу 

номерів газети. 
1.6. Участь у визначенні накладу кожного номеру газети. 
1.7. Участь в обговоренні структури і змісту спецвипусків газети «Абітурієнт», «Підсумки 

року», ювілейних випусків, тематичних випусків, що висвітлюють певні напрями діяльності 
Університету, присвячених діяльності окремих інститутів, факультетів, територіально 
відокремлених структурних підрозділів, департаментів, управлінь тощо. 

1.8. Замовлення і підготовка до друку авторських матеріалів. 
1.9. Написання власних матеріалів. 
1.10. Здійснення літературного редагування усіх матеріалів, що плануються до друку в 

поточному і наступних номерах газети. 
1.11. Вичитування матеріалів після комп'ютерного набору (виправлення помилок, уточнення 

заголовок, рубрик тощо). 
1.12. Координація видруку газетного видання з відповідністю замовлення по якості та 

кількості. 
1.13. Розробка плану розповсюдження газетного видання. 
1.14. Підготовка пропозицій щодо удосконалення газетного видання та його популяризації. 
1.15. Підготовка річного звіту про вихід газети. 
1.16. Передавання електронної версії номерів газети до Редакції загального ВЕБ-сайту для 

розміщення на ВЕБ-сайті Університету. 
2. Своєчасне, якісне, достовірне й оптимальне інформаційне наповнення офіційного 

сайту Університету як освітньо-виховної, навчально-наукової, науково-дослідної та 
виробничої установи з метою формування позитивного іміджу Університету в Інтернет-
просторі. 

2.1. Розробка та вдосконалення концепції офіційного електронного видання.. 
2.2. Підготовка пропозицій для керівництва стосовно вибору хостингу та обсягу електронного 

засобу масової інформації. 
2.3. Участь у визначенні зовнішнього вигляд;/ (дизайну) ВЕБ-сайту. 
2.4. Розробка і подання на затвердження керівництву структури ВЕБ-сайту, кількості і 

граничних обсягів рубрик. 
2.5. Участь в обговоренні структури і змісту спецматеріалів стосовно ключових матеріалів і 

подій, які потребують підвищеної інтенсивності висвітлення (набір вступників, підведення рісумків 
семестру, навчального або календарного року, ювілеї, Дні професій тощо). 

2.6. Підготовка пропозицій для керівництва стосовно плану-графіку подачі та періодичності 
оновлення інформації в електронному виданні. 

2.7. Написання власних матеріалів. 
2.8. Здійснення змістовного, літературного і стилістичного редагування усіх матеріалів, що 

готуються до розміщення на сайті. 
2.9. Вичитування матеріалів після комп'ютерного набору (виправлення помилок, уточнення 

заголовок, рубрик тощо). 
2.10. Координація корегування фотоматеріалів та переведення відібраних аудіо- і 

відеоматеріалів у потрібний формат. 
2.11. Розміщення відкорегованої інформації на сайті. 
2.12. Підготовка пропозицій щодо удосконалення електронного видання та його популяризації. 
2.13. Підготовка річного звіту про вихід сайту. 
2.14. Збереження електронного архіву сайту. 
3. Збір інформації власними силами та шляхом залучення представників колективу 

Університету. 
3.1. Відвідування університетських заходів з метою подальшого їх висвітлення в електронних / 

друкованих корпоративних виданнях. 
3.2. Підготовка розпоряджень стосовно подання інформації від підрозділів Університету до 

Редакції загального ВЕБ-сайту та газети університету. 



3.3. Збір інформації від усіх структурних підрозділів, співпраця з Відділом маркетингу з метою 
оперативного висвітлення досягнень Університету в газеті. 

3.4. Залучення до співпраці і координація діяльності позаштатних кореспондентів з числа 
студентів і співробітників базової структури і ТВСП. 

3.5. Аналіз і відбір публікацій у найбільш престижних електронних / друкованих періодичних 
виданнях, зокрема освітянських, що стосуються роботи навчальних закладів країни з тим, щоб 
привернути увагу до всього кращого, що є в їх діяльності. 

4. Організація, контроль, періодичний моніторинг електронних / друкованих видань 
підрозділів базової структури і територіально відокремлених структурних підрозділів 
Університету. 

4.1. Організація і проведення конкурсів на краще електронне / друковане видання, підготовка 
звітів і рекомендацій щодо покращення якості університетських видань за результатами конкурсу. 

4.2. Проведення моніторингу стану та популярності електронних видань Університету, 
підготовка пропозицій щодо термінового усунення помилок та їх принципового удосконалення. 

4.3. Надання консультаційної допомоги співробітникам і студентам, залученим до виконання 
різноманітних функцій виробничого процесу збору і підготовки матеріалів, додрукарської 
підготовки і друку університетських видань, розміщення матеріалів в Інтернеті, навчання персоналу. 

5. Рекламно-комерційна діяльність. 
5.1. Розробка стратегії і тактики просування електронних / друкованих корпоративних 

періодичних видань на зовнішній ринок. 
6. Зв'язки із зовнішніми організаціями: 
6.1. Підтримка зв'язків із зовнішніми організаціями, у перЕгіу чергу ЗМІ, сприяння піднесенню 

іміджу Університету. 

4. ПРАВА РЕДАКЦІЇ 
Редакція для вирішення покладених на неї завдань та визначених функцій має право: 
4.1. Визначати стратегію, основні напрямки розвитку та планування своєї діяльності 

відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням. 
4.2. Отримувати від структурних та територіально відокремлених структурних підрозділів 

Університету будь-які матеріали, що характеризують їх діяльність, з метою висвітлення здобутків 
Університету у ЗМІ. 

4.3. Здійснювати контроль (безвиїзний та з виїздом на місця) достовірності отриманої від 
структурних і територіально відокремлених структурних підрозділів інформації, надавати їм 
методичну та практичну допомогу. 

4.4. В межах своєї компетенції представляти Університет в усіх державних та громадських 
установах. 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ 
Редакція у своїй діяльності співпрацює з усіма структурними підрозділами базової структури, 

інститутами, факультетами і територіально відокремленими структурними підрозділами в межах 
повноважень, визначених цим Положенням. 

6. СТРУКТУРА ТА КАДРОВИЙ СКЛАД РЕДАКЦІЇ 
Структура та кадровий склад Редакції відображені в додатку до цього Положення:, який є його 

невід'ємною частиною. 
Структура та чисельність Редакції затверджуються Президентом Університету. 
Редакцію очолює Головний редактор, який призначається на посаду та звільняється з неї 

наказом Президента Університету за поданням Проректора зі стратегії розвитку університету. 
Головний редактор розподіляє завдання і функції між співробітниками Редакції, а також 

залучає до роботи інших співробітників у разі виробничої необхідності. 



Відповідальний редактор газети здійснює оперативне керівництво і несе персональну 
відповідальність за випуск офіційної газети та пов'язаних із цим завдань і функцій. 

За відсутності Відповідального редактора газети (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його 
обов'язки тимчасово виконує провідний фахівець Відділу маркетингу Малькіна-Богуславська Юлія 
Валеріївна. 

Відповідальний редактор загального ВЕБ-сайту здійснює оперативне керівництво і несе 
персональну відповідальність за стан офіційного сайту та пов'язаних із цим завдань і функцій. 

За відсутності Відповідального редактора газети (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його 
обов'язки тимчасово виконує провідний фахівець Відділу інформаційно-аналітичних систем 
Богуславський Сергій Олександрович. 

7. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЯКІ ВІДПОВІДАЄ РЕДАКЦІЯ 

7.1. Іміджеві показники - показники, які безпосередньо впливають на формування репутації 
Університету на різних рівнях, включаючи: 

- міжнародному; 
- національному; 
- загальноуніверситетському; 
- регіональному. 
7.2. Рівень доступу до освіти (просування на ринок освітніх послуг і продуктів, ефективність 

вступної кампанії, включаючи: 
7.2.1. Ефективність бюджету електронних / друкованих корпоративних видань (своєчасність і 

якість заходів, рівень фінансування). 
7.2.2. Кількість, якість, фінансова обґрунтованість і ефективність розміщення рекламних і ПР-

повідомлень у власних ЗМІ. 
7.3. Маркетингові інновації, включаючи: 
7.3.1. Кількість, якість і ефективність впроваджених маркетингових інновацій: (введення у 

вживання будь-якого новоствореного або значно вдосконаленого продукту (товару чи послуги) або 
процесу, нового методу маркетингу в діяльності Університету), як створених Університетом, так і 
сторонніми організаціями). 

7.3.2. Кількість, якість і ефективність створення Університетом маркетингових інновацій. 
7.4. Підтримка процесу прийняття якісних управлінських рішень: 
7.4.1. Кількість і обсяг аналітичних та статистичних маркетингових і соціологічних 

досліджень, оглядів, довідок, звітів. 
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