
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

НАКАЗ  
 

12 травня 2020 року                   м. Мелітополь          № 67- ОД 
 

Про затвердження та введення в 

дію Положення про конкурс на 

кращий Веб-сайт серед кафедр 

Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного  

 

На підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про 

рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ» та з метою визначення 

порядку проведення щорічного відкритого конкурсу на кращий Веб-сайт серед 

кафедр ТДАТУ, 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію Положення про конкурс на кращий Веб-сайт серед кафедр 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного (далі Положення) з дати видання наказу. 

2.Керівникам структурних підрозділів університету організувати вивчення 

Положення та прийняти його до керівництва і обов’язкового виконання. 

3. Положення про конкурс на кращий Веб-сайт серед кафедр Таврійського 

державного агротехнологічного університету 2015 року вважати таким, що 

втратило чинність. 

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з НПР 

ЛОМЕЙКА О.П. 

 

Ректор університету,  

доктор технічних наук, професор Володимир КЮРЧЕВ 
 

Проект вносить:  Погоджено: 

Проректор з НПР   Провідний юрисконсульт 

_________Олександр ЛОМЕЙКО   ___________  Кирило ЗІНЕНКО 
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Положення про конкурс на кращий Веб-сайт серед кафедр Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного/ Ломейко 

О.П., Болтянська Н.І., Маніта І.Ю. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 

 

Положення про конкурс на кращий Веб-сайт серед кафедр Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного враховує 

вимоги, що встановлені в Законі України «Про вищу освіту» та «Положення про 

рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ». 

Це положення застосовується під час проведення щорічного відкритого 

конкурсу на кращий Веб-сайт серед кафедр ТДАТУ і проводиться для 

вдосконалення інформаційного та технічного забезпечення Веб-сайтів кафедр 

ТДАТУ; створення цілісної системи інформаційного та інфраструктурного 

забезпечення навчальної, наукової та інноваційної діяльності, в тому числі в галузі 

інноваційної педагогіки, інноваційних технологій та змісту освіти; забезпечення 

функціональної повноти, організаційної розвиненості та охоплення усіх ланок 

інноваційного процесу; вдосконалення системи інформатизації навчального процесу 

та надання доступної, достовірної, повної та об'єктивної інформації щодо 

професійної орієнтації молоді, привернення уваги роботодавців. 

Положення визначає порядок проведення щорічного відкритого конкурсу на 

кращий Веб-сайт серед кафедр ТДАТУ. 

 

Авторський колектив: 

ЛОМЕЙКО О.П. – проректор з НПР, к.т.н., доцент 

БОЛТЯНСЬКА Н.І.– начальник НМЦ, к.т.н., доцент 

МАНІТА І.Ю. – керівник ЦІТІС 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО І УХВАЛЕНО 

Протокол засідання  

Науково-методичної ради ТДАТУ 

07 травня 2020 року № 7 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання  

Вченої ради ТДАТУ 

12 травня 2020 року № 9 
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1. Загальні положення 

Це положення застосовується під час проведення щорічного відкритого 

конкурсу на кращий Веб-сайт серед кафедр ТДАТУ (далі - Конкурс). 

Започаткування проведення Конкурсу на кращий Веб-сайт проводиться для 

вдосконалення  інформаційного та технічного забезпечення Веб-сайтів кафедр 

ТДАТУ; створення цілісної системи інформаційного та інфраструктурного 

забезпечення навчальної, наукової та інноваційної діяльності, в тому числі в галузі 

інноваційної педагогіки, інноваційних технологій та змісту освіти; забезпечення 

функціональної повноти, організаційної розвиненості та охоплення усіх ланок 

інноваційного процесу; вдосконалення системи інформатизації навчального процесу 

та надання доступної, достовірної, повної та об'єктивної інформації щодо 

професійної орієнтації молоді, привернення уваги роботодавців. 

 

2. Мета конкурсу  

Сприяння впровадженню та поширенню сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес, забезпеченню прозорості та 

інформаційної відкритості кафедр ТДАТУ та університету в цілому, створенню 

умов формування відкритих і загальнодоступних ресурсів з висвітленням інформації 

щодо діяльності кафедр ТДАТУ та університету в цілому, розповсюдження новітніх 

технологій у галузі аграрної освіти та науки, орієнтації молоді на аграрну науку. 

 

3. Цілі і завдання конкурсу  

3.1. Вивчення і поширення передового досвіду використання інформаційних 

технологій з метою покращення рівня та змісту викладеного матеріалу на сайті.  

3.2. Поширення обміну досвідом щодо створення та удосконалення веб-сайтів, 

покращення його дизайну. 

3.3. Привернення уваги та зацікавленості науковців-аграріїв, фахівців 

агробізнес-структур, абітурієнтів, підвищення їх інформаційної культури. 

3.4. Використання сучасних інформаційних ресурсів, технологій. 

3.5. Інформаційне забезпечення щодо навчального процесу та наукових 

досліджень, інноваційної діяльності, освіти потенційних студентів та інвесторів, які 
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обирають навчальні заклади, що реалізують освітні програми високої якості та 

забезпечують необхідні умови для вкладання коштів із високим ступенем 

ймовірності одержання прибутку. 

3.6. Поширення передового досвіду організації навчального процесу, ведення 

науково-дослідної роботи. 

 

4. Порядок та умови проведення конкурсу 

Конкурс проводиться протягом року, шляхом перегляду та оцінювання веб-

сайтів учасників Конкурсу. Оцінювання за показниками та критеріями проводиться 

співробітниками Центру інформаційних технологій і систем, шляхом моніторингу 

інтернет-ресурсів веб-сторінок сайтів учасників Конкурсу, згідно розділу 6 даного 

Положення. На основі виставлення сумарної кількості балів за показниками та 

критеріями оцінювання, конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу. 

Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті Центру інформаційних технологій і 

систем не пізніше ніж через 3 дні після закінчення конкурсу. 

4.1. Керівництво та визначення переможців Конкурсу, здійснюється 

конкурсною комісією, на яку покладається відповідальність за його організацію та 

підведення підсумків. До складу конкурсної комісії входять представники 

ректорату, центру інформаційних технологій і систем, методичного центру, та 

інших підрозділів за погодженням. 

4.2. Конкурсна комісія:  

4.2.1. Конкурсна комісія працює на громадських засадах та самостійно 

визначає порядок роботи. 

4.2.2. Доводить до відома учасників інформацію про термін та умови 

проведення Конкурсу; 

4.2.3. Здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань учасниками 

Конкурсу;  

4.2.4. Проводить моніторинг, оцінювання веб-сайтів та визначає переможців у  

відповідній номінації;  

4.2.5. Оприлюднює інформацію про результати Конкурсу. 

 



 5 

5. Учасники конкурсу  

У Конкурсі беруть участь усі кафедри університету. 

 

6. Показники та критерії оцінювання Веб-сайту  

Методика розроблена з метою оцінювання рівня представлення в інтернет-

просторі потенціалу кафедр (факультетів) ТДАТУ за допомогою вебометричних 

методів. Вебометричні методи - методи кількісного аналізу Веб-ресурсів із 

відкритим доступом за допомогою автоматизованих систем збору даних з мережі 

Іntегnеt. Вибір метрик, що використовуються для визначення показників рейтингу, 

спирається на сучасну вебометричну теорію, існуючі вебометричні рейтинги та 

вебометричні рейтинги університетів.  

Розрахунок проводиться за такими показниками:  

- ПРИСУТНІСТЬ (кількість веб-сторінок сайта та кількість документів що 

розташовані на сайті за даними Google. 

- ПРОЗОРІСТЬ (кількість зовнішніх мереж (підмереж), що ініціюють зворотні 

посилання на веб-сторінки сайту). 

- ВІДКРИТІСТЬ (Кількість цитувань від провідних авторів відповідно до 

Google Scholar за останні 5 років). 

Розрахунок: 

Розрахунок показника ПРИСУТНІСТЬ: кількість сторінок (70%) + кількість 

документів (30%) 

Розрахунок показника ВІДКРИТІСТЬ: кількість цитувань викладачів за 

останні 5 років / кількість ставок на кафедрі 

Загальна оцінка: 

ПРИСУТНІСТЬ (40%) + ПРОЗОРІСТЬ (20%) + ВІДКРИТІСТЬ (40%) 

 

7. Відзначення переможців Конкурсу  

Переможці Конкурсу отримують додаткові бали до рейтингу кафедр. 

Працівники, відповідальні та роботу Веб-сайту, можуть бути відзначені також 

грошовими преміями та цінними подарунками, порядок вручення яких визначає 
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керівник закладу вищої освіти, залежно від наявних умов і можливостей, за рахунок 

залучення позабюджетних коштів. 
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