
 

 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  219 
м.Київ                                                                                               «08» 04 2016 р. 

 

Про першу чергу впровадження  

в НАН України Розподіленої 

інформаційної технології підтримки 

науково-організаційної діяльності НАН 

України 

 

На виконання розпорядження Президії НАН України від 17.06.2015 

№435 у 2015 році у Відділенні математики НАН України, Відділенні 

інформатики НАН України та Відділенні механіки НАН України, а також в 

Інституті математики НАН України, Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова 

НАН України, Інституті проблем реєстрації інформації НАН України, 

Інституті космічних досліджень НАН України та ДКА України та Інституті 

проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України була успішно проведена 

дослідна експлуатація Розподіленої інформаційної технології підтримки 

науково-організаційної діяльності НАН України  (РІТ НОД НАН України).  

Під час дослідної експлуатації здійснено навчання співробітників 

зазначених відділень та установ НАН України з використання РІТ НОД НАН 

України, апробовано та доведено до повного функціонування автоматизовані 

робочі місця (АРМ) ученого секретаря відділення, ученого секретаря та 

працівника установи НАН України, а також сформовано за 2015 рік 

інформаційні ресурси з тематики СФТМН, СХБН та установ при Президії 

НАН України. Встановлено, що наявні технологічні та функціональні 

можливості РІТ НОД НАН України забезпечують інформатизацію процесу 

формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в 

НАН України, а впровадження поточної версії РІТ НОД НАН України в 
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установах та апараті Президії НАН України суттєво скоротить час на 

оформлення документації, що супроводжує відкриття, виконання та 

завершення наукових робіт, підвищить якість звітних матеріалів з тематики 

НАН України, які формуються установами та відділеннями НАН України і 

включаються до щорічних звітів про діяльність Національної академії наук 

України, а також надає можливість поетапного переходу на електронний 

документообіг. 

З метою впровадження в НАН України РІТ НОД НАН України: 

1. Затвердити Програму та умови першої черги впровадження РІТ 

НОД НАН України, що додаються. 

2. Установам НАН України забезпечити: 

– до 01.06.2016 заповнення Картки наукової установи та 

актуалізацію її інформації в РІТ НОД НАН України; 

– до 30.06.2016 актуалізацію та подальше постійне керування 

цифровими обліковими записами у домені nas.gov.ua всіх наукових 

співробітників установи згідно з порядком, наведеним на сторінці 

https://intranet.nas.gov.ua/Actors/; 

– до 14.07.2016 призначення керівникам і відповідальним 

виконавцям тематики наукових досліджень установи відповідних ролей 

доступу до засобів і ресурсів РІТ НОД НАН України, а також актуалізацію та 

повноту інформації про них в РІТ НОД НАН України; 

– починаючи з 2016 року введення повної інформації про тематику 

наукових досліджень установи та її оперативне корегування шляхом 

заповнення і ведення Карток НДР і ДКР в РІТ НОД НАН України; 

– починаючи з 2016 року введення інформації про обсяги 

фінансування тематики наукових досліджень установи та її оперативне 

корегування в РІТ НОД НАН України; 

– починаючи з 2016 року формування та друк тематичного плану 

наукових досліджень установи виключно засобами РІТ НОД НАН України; 

– починаючи з 2016 року формування та друк реєстраційних карток 

НДР і ДКР (РК), облікових карток НДР і ДКР (ОК) та інформаційних карток 

НТП (ІК НТП) за всіма видами тематики засобами РІТ НОД НАН України. 

– формування таблиць щорічного звіту про діяльність наукової 
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установи Національної академії наук України «ІІ. Дані про тематику та 

обсяги НДР, що виконуються установою», «ІІІ-1. Дані про виконання 

досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами 

та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)» та «ІV. Використання 

результатів досліджень у народному господарстві» виключно засобами РІТ 

НОД НАН України. 

3. Відділенням НАН України та Науково-організаційному відділу 

Президії НАН України починаючи з 2016 року забезпечити: 

– реєстрацію, експертизу відповідними секціями Експертної ради з 

питань оцінювання тем фундаментальних робіт при НАН України, а також 

подання на розгляд Експертної ради з питань оцінювання тем 

фундаментальних робіт при НАН України пропозицій установ щодо 

відкриття нових наукових робіт за відомчою тематикою, сформованих і 

роздрукованих виключно засобами РІТ НОД НАН України; 

– приймання тематичних планів наукових досліджень установ, 

сформованих і роздрукованих виключно засобами РІТ НОД НАН України; 

– формування зведених за відділенням та установами при Президії 

НАН України таблиць щорічних звітів про діяльність наукових установ 

Національної академії наук України «ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, 

що виконуються установою», «ІІІ-1. Дані про виконання досліджень і 

розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та 

контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)» та «ІV. Використання 

результатів досліджень у народному господарстві» виключно засобами РІТ 

НОД НАН України; 

– постійний контроль за наповненням та достовірністю інформації, 

яка вводиться установами НАН України в РІТ НОД НАН України. 

4. Науково-організаційному відділу Президії НАН України: 

– починаючи з 2016 року забезпечити прийняття запитів, які 

подаються для участі у конкурсі науково-технічних проектів наукових 

установ НАН України, сформованих і роздрукованих виключно засобами РІТ 

НОД НАН України. 

– забезпечити внесення у поточному році відповідних змін до 

постанови Президії НАН України від 13.04.2011 №111 «Про нову редакцію 
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Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в Національній академії наук України». 

5. Визначити Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

відповідальним за супроводження, методичне і консультаційне забезпечення 

РІТ НОД НАН України та спільно з Науково-організаційним відділом 

Президії НАН України – за впровадження РІТ НОД НАН України. 

6. Визначити Центр практичної інформатики НАН України 

відповідальним за надання установам НАН України засобів керування 

цифровими обліковими записами в домені nas.gov.ua та відповідне методичне 

і консультаційне забезпечення. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                             А.Г.Загородній 

   

 

 

       Головний учений секретар 

   Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                                В.Л.Богданов                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалов  234 93 02 
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 Затверджено  

розпорядженням  

Президії НАН України 

від 08.04.2016 р. № 219 

 

Програма та умови першої черги впровадження  

РІТ НОД НАН України у 2016 р. 

 

1. Метою першої черги впровадження РІТ НОД НАН України є 

забезпечення розподіленої інформаційної технології підтримки роботи 

працівників НАН України, які беруть участь у процесі відкриття, експертизи, 

виконання, контролю та обліку науково-дослідних (НДР) та дослідно-

конструкторських робіт (ДКР) за тематикою наукових досліджень в 

установах, відділеннях та апараті Президії НАН України, з основними 

первинними, похідними та звітними документами, що супроводжують 

зазначені процеси. 

2. Об’єктами впровадження РІТ НОД НАН України є: 

− наукові установи НАН України; 

− відділення НАН України. 

3. Суб’єктами впровадження РІТ НОД НАН України є: 

− керівники та відповідальні виконавці НДР і ДКР; 

− учені секретарі установ НАН України та співробітники їх 

служб; 

− учені секретарі відділень НАН України та співробітники їх 

служб; 

− куратор конкурсу науково-технічних проектів наукових установ 

НАН України. 

4. Інформаційною підтримкою першої черги впровадження РІТ НОД 

НАН України забезпечуються такі первинні документи: 

− картка наукової установи;  

− анкети співробітників установи;  

− картка НДР і ДКР; 

− запит на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою; 
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− запит для участі у конкурсі науково-технічних проектів 

наукових установ НАН України; 

такі похідні документи:  

− реєстраційна картка НДР і ДКР (РК); 

− інформаційна картка науково-технічної продукції (ІК НТП); 

− облікова картка НДР і ДКР (ОК); 

такі звітні документи: 

− Тематичний план наукових досліджень установи НАН України; 

− Таблиця ІІ. «Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються 

установою»; 

− Таблиця ІІІ–1. «Дані про виконання досліджень і розробок за 

замовленнями сторонніх організацій (за договорами та 

контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)»; 

− Таблиця ІV. «Використання результатів досліджень у 

народному господарстві». 

5. Основні завдання впровадження РІТ НОД НАН України є:  

− навчання зазначених суб’єктів навичкам роботи з РІТ НОД НАН 

України; 

− формування та ведення інформаційних ресурсів з тематики 

наукових досліджень НАН України засобами РІТ НОД НАН 

України; 

− супроводження, методичне та консультаційне забезпечення РІТ 

НОД НАН України. 

6. Етапи впровадження РІТ НОД НАН України:  

− впровадження РІТ НОД НАН України для підтримки 

проведення конкурсу та супроводження протягом 2016 р. 

виконання науково-технічних проектів; 

− проведення семінарів з навчання вчених секретарів установ і 

відділень НАН України та працівників їх служб навичкам 

роботи з РІТ НОД НАН України протягом 2016 р.; 

− перша черга впровадження РІТ НОД НАН України в установах 

НАН України протягом 2016 р.; 
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− перша черга впровадження РІТ НОД НАН України у 

відділеннях НАН України протягом 2016 р.  

7. Робота в системі РІТ НОД НАН, умови реєстрації та отримання ролі 

користувача РІТ НОД НАН України. 

Для роботи в системі РІТ НОД НАН України установа НАН України 

створює цифрові облікові записи в домені nas.gov.ua згідно з порядком, 

наведеним на сторінці https://intranet.nas.gov.ua/Actors/ 

Призначення ролі користувача РІТ НОД НАН України виконує вчений 

секретар установи або співробітник його служби відповідно до інструкції, яка 

знаходиться за посиланням inform.icybcluster.org.ua/tinstr/tin.html 

Доступ користувачів до РІТ НОД НАН України здійснюється за 

посиланням tema-ndr.nas.gov.ua. 

Методичне та консультаційне забезпечення з питань керування 

цифровими обліковими записами здійснюється за посиланням на сторінці 

https://intranet.nas.gov.ua/Actors/ 

За додатковими консультаціями щодо роботи в системі РІТ НОД НАН 

України слід звертатися до служби супроводу РІТ НОД НАН України, 

тел.: 526-74-59, електронна пошта: rit.nod.support@nas.gov.ua; або до ученого 

секретаря СФТМН НОВ Президії НАН України Беспалова Сергія 

Анатолійовича, тел.: 234-93-02. 


