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З метою розповсюдження інформації про навчальні підрозділи 

університету серед англомовних користувачів мережі інтернет: 

1. Затвердити структуру англомовної сторінки факультету згідно з 

Додатком 1. 

2. Затвердити структуру англомовної сторінки кафедри згідно з 

Додатком 2. 

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр перевірити та у разі 

необхідності оновити сторінки факультетів та кафедр на англійській 

версії сайту відповідно до затвердженої у пунктах 1 та 2 структури. 

Оновлену інформацію до 6.06.2016 р. подати у встановленому порядку 

для розміщення на англомовній версії сайту університету.  

4. Начальнику відділу НТЗКМ забезпечити розміщення інформації про 

освітні програми на англомовній версії сайту. Термін: на протязі 2 діб 

із дня надходження інформації до відділу. 

5. Начальнику відділу НТЗКМ забезпечити створення посилань між 

сторінками освітніх програм у розділах Bachelor's Degree Programs та 

Master's Degree Programs та відповідними сторінками факультетів та 

кафедр. Термін: на протязі 3 діб із дня розміщення всієї необхідної 

інформації. 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

 та міжнародних зв’язків        В.В. Чабан 

 

 

 

 



Додаток 1 

Структура сторінки факультету на англомовній версії сайту 

 

1. About the Faculty (загальна інформація про факультет: керівник, адреса, 

телефон, логотип, місія) 

2. Departments (Перелік кафедр) 

3. Faculty Administration (Співробітники факультету) 

4. History in a Nutshell (Історія) 

5. Study Programmes (Освітні програми) 

6. Scientific Schools (Наукові школи) 

7. International Cooperation (Міжнародна співпраця) 

8. Students (Студенти) 

 

Приклад оформлення: http://en.knutd.com.ua/university/faculties/eef/ 

 

У випадку наявності інформації, яка не входить до зазначеної 

структури та позитивно характеризує факультет, за рішенням декана можуть 

бути створені додаткові розділи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.knutd.com.ua/university/faculties/eef/


Додаток 2 

 

Структура сторінки кафедри на англомовній версії сайту 

 

1. About the Department (Head of the Department, Address, Phone number: , 

Logotype, Mission Statement). Загальна інформація про кафедру 

(керівник, адреса, телефон, логотип, місія) 

2. History of the Department (історія кафедри) 

3. Study Programmes (освітні програми) 

4. Research (наукова діяльність) 

5. Teaching Staff (науково-педагогічні працівники) 

6. Students (студенти) 

7. Students’ Clubs (студентські гуртки) 

8. Graduates (випускники) 

9. International cooperation (міжнародна співпраця) 

 

У випадку наявності інформації, яка не входить до зазначеної 

структури та позитивно характеризує кафедру, за рішенням завідувача 

кафедри можуть бути створені додаткові розділи. 

 


