
 Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналiзу" - ННК "ІПСА" 

Адреса та поточний вигляд сторінки: http://iasa.kpi.ua/?set_language=en 

 

 

  

http://iasa.kpi.ua/?set_language=en
http://iasa.kpi.ua/?set_language=en


ПРОПОНУЄТЬСЯ: 
 

1. Серед слайдерів розмістити 

запрошення на навчання 

іноземних студентів 

2. Розмістити банер на 

головній сторінці з 

автоматичним 

перенаправленням на сайт 

ЦМО 

 



 

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС 

Адреса та поточний вигляд сторінки: http://en.its.kpi.ua/default.aspx 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://en.its.kpi.ua/default.aspx
http://en.its.kpi.ua/default.aspx


 

Пропонується: додати банер ЦМО в правому полі головної сторінки з посиланням на сайт ЦМО 

 

 

  



 Видавничо-полiграфiчний інститут – ВПІ 

Адреса та поточний вигляд сторінки: http://vpi.kpi.ua/en/ 

 

  

http://vpi.kpi.ua/en/
http://vpi.kpi.ua/en/


Пропонується: 1. Розмістити серед слайдерів також банер з запрошенням на навчання 

2. Замість україномовного банера підготовчих курсів розмістити банер з посиланням на сайт ЦМО 

 



 

 Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ 

 
Адреса: http://iee.kpi.ua/         Адреса: http://io.iee.kpi.ua/front 

 

 
1. Немає іконки переходу на англійську мову; 
2. Не підтримується англомовна версія ОСНОВНОГО сайту; 
3. Для міжнародної роботи створено окремий сайт 

http://io.iee.kpi.ua/uk, на який незнаючи українську мову не 
можна попасти з основного сайту http://iee.kpi.ua/ 

 

 

  

http://iee.kpi.ua/
http://iee.kpi.ua/
http://io.iee.kpi.ua/front
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Пропонується: розмістити банер на головній сторінці сайту інституту, а також на сайті для міжнародної роботи 

 



 

  



 Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації – ІСЗЗІ 

Адреса: http://iszzi.kpi.ua/en/ 

В інституті вчаться студенти з Казахстану по державній програмі і спец домовленостям. Приймати на навчання звичайних студентів не можуть. В 

рекламних матеріалах не фігурують. 

 

 

  

http://iszzi.kpi.ua/en/
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 Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ 
Адреса: http://mmi.kpi.ua/en/ 

 
1. Пропонується на англомовній версії сайту поставити банер з запрошенням на навчання саме іноземців. 
2. В англомовному меню є графа Вступу іноземців з прями посиланням  на http://istudent.kpi.ua/en/ 
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Пропонується наступний орієнтовний вигляд: 

 



Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ 

Адреса: http://ipt.kpi.ua/en/ 

 

 

1. На англомовній версії сайту не завантажується 

слайдер. На його місце пропонується 

поставити запрошення на навчання іноземців з 

посиланням на сайт http://istudent.kpi.ua/en/. 

2. Також працюють не всі сторінки головного 

меню англомовної версії сайту. 

 

http://ipt.kpi.ua/en/
http://ipt.kpi.ua/en/
http://istudent.kpi.ua/en/


Пропонується наступний вигляд: 

 



 

 Зварювальний факультет – ЗФ 

 
Адреса: http://weld.kpi.ua/           Адреса: http://inter.weld.kpi.ua/ 

 

 
1. Головний сайт факультету не підтримує англійську версію свого сайту. Без знання 

української мови англомовний абітурієнт може не здогадатись натиснути на 
«Міжнародний офіс». 

2. Рекомендується якось виділити, що англомовний сайт має іншу адресу -  
http://inter.weld.kpi.ua/ , або додати значок англійської мови, який перенаправить 
на сайт http://inter.weld.kpi.ua/. 
 

1. На головній сторінці http://inter.weld.kpi.ua/ 
рекомендується повісити банер ЦМО із запрошенням на 
навчання до КПІ. 
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Пропонується наступний вигляд: 

 

  



Пропонується наступний вигляд: 

 



 Інженерно-фiзичний факультет – ІФФ 
Адреса сайту: http://iff.kpi.ua/en/ 

 

http://iff.kpi.ua/en/


Пропонується наступний вигляд: 

  



 Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ 
 Адреса сайту: http://iff.kpi.ua/ 

 

1. Немає англомовної версії 
сайту 

2. Не знайдено окремого сайту 
факультету для міжнародної 
діяльності 

3. Не знайдено інформації для 
студентів-іноземців  

 

http://kpi.ua/ixf


Пропонується наступний вигляд 1: 

 

  



Пропонується наступний вигляд 2: 

 



 Приладобудiвний факультет – ПБФ 
Адреса сайту: http://pbf.kpi.ua/ua/ 

1. Немає англомовної версії сайту. 
2. Сторінка Міжнародний офіс також не підтримує жодної іноземної мови 

 

http://kpi.ua/pbf
http://pbf.kpi.ua/ua/


Пропонується наступний вигляд: 

 

 



 Радiотехнiчний факультет – РТФ 

Адреса сайту: http://rtf.kpi.ua/en/ 

 

http://kpi.ua/rtf
http://rtf.kpi.ua/en/


Пропонується наступний вигляд: 

 

  



 Теплоенергетичний факультет – ТЕФ 

Адреса сайту: http://tef.kpi.ua/ 

1. Не очевидно, що для переходу на англомовний сайт треба натиснути English в стрічці Головного Меню – краще зробити 

стандартну іконку, як то зроблено на англомовній сторінці http://tef.kpi.ua/eng.htm 
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Адреса сайту: http://tef.kpi.ua/eng.htm 
Пропонується наступний вигляд: 

 
  

http://tef.kpi.ua/eng.htm


 Факультет біомедичної інженерії – ФБМІ 

Адреса сайту: http://tef.kpi.ua/eng.htm 

1. Не все меню та наповнення перекладено на англійську мову 

 

 

  

http://kpi.ua/fbmi
http://tef.kpi.ua/eng.htm


Пропонується наступний вигляд: 

 



 Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ 
Адреса сайту: http://biotech.kpi.ua/index.php/en/ 

Не коректно працює банер 

 

http://kpi.ua/fbt
http://biotech.kpi.ua/index.php/en/


Пропонується наступний вигляд: 

 



 Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА 

Адреса сайту: http://fea.kpi.ua/ 

 

http://kpi.ua/fea
http://fea.kpi.ua/


Пропонується наступний вигляд: 

 



 Факультет електронiки – ФЕЛ 

Адреса сайту: http://fel.kpi.ua/fel/index.php?lang=en 

 

1. Не підтримується англомовний 

сайт основного факультету. 

2. Щоб знайти актуальну 

англомовну версію сайту ФЕЛ 

потрібно внизу сторінки знайти 

банер Міжнародного офісу 

(http://fel.kpi.ua/international/), 

або побачити його в меню. 

 

 

Пропонуються наступні рішення: 

http://kpi.ua/fel
http://fel.kpi.ua/fel/index.php?lang=en


 



 



На сторінці Вступу (Admission) замінити посилання на актуальний сайт по роботі з іноземцями http://istudent.kpi.ua/en/. 

 

  



 Факультет інформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ 
Адреса сайту: http://fiot.kpi.ua/io/?lang=en 

 

1. Сайт міжнародного офісу 
орієнтується здебільшого на 
роботу факультету з 
іноземними структурами, але 
не на набір іноземних 
студентів в КПІ. 

 

 

  

http://kpi.ua/fiot
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Пропонуються наступні рішення:  

 

 



 Факультет лiнгвiстики – ФЛ 

Адреса сайту: http://fl.kpi.ua/en 

 

Краще зробити вибір мови не у 
вигляді меню, а прапорцями 

  

http://kpi.ua/fl


Пропонуються наступні рішення: 

 



 Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ 
Адреса сайту: http://fmm.kpi.ua/ 

 

http://kpi.ua/fmm
http://fmm.kpi.ua/


Пропонуються наступні рішення: 

 



 Факультет соціології і права – ФСП 
Адреса сайту:  http://fsp.kpi.ua/ 

 

1. Не очевидний 
спосіб переключення 
на англійську мову. 
2. Не повною мірою 
перекладається 
головна сторінка 
3. Немає інформації 
для вступу іноземців 
  

 

 

http://kpi.ua/fsp
http://fsp.kpi.ua/


Пропонуються наступні рішення: 

 

 

  



 Факультет прикладної математики – ФПМ 
Адреса сайту: http://www.fpm.kpi.ua/setlocale.do?locale=US 

 

  

http://kpi.ua/fpm
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Пропонуються наступні рішення: 

 



Фізико-математичний факультет – ФМФ 

Адреса сайту: http://fmf.kpi.ua/en/ 

 

  

http://kpi.ua/fmf
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Пропонуються наступні рішення: 

 

  



 Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ 
 

Головний сайт факультету http://xtf.kpi.ua/ - не працює. Потрібно його розгорнути та розмістити банери ЦМО з посиланням на його 

сайт. 

http://kpi.ua/xtf
http://xtf.kpi.ua/


Сайт університету:  

 

1. На основому сайті вже є 
банер з посиланням на сайт 
ЦМО, але рекомендується 
замінити його на іншу 
редакцію. 

 

 



Пропонуються наступні рішення: (додатково можна добавити банер у слайдер головної сторіки) 

 



Пропонуються наступні рішення: 

 



http://kpi.ua/en/cmo 

 

http://kpi.ua/en/cmo


http://kpi.ua/en/node/7081 

 

 

http://kpi.ua/en/node/7081

