
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 1-20 

м. Київ “11”___02____2015 р. 

Про рейтингування веб-сайтів підрозділів НТУУ «КПІ» 

 

З метою розвитку інформаційного освітньо-наукового середовища, 

підвищення ефективності використання веб-ресурсів у освітньо-науковому 

процесі та у розвиток  наказів від 11.08.2014 №1-238, від 01.09.2014 №1-244, 

від 10.10.2014 № 1-278, від 26.01.2015 №1-7 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити структуру  та перелік суб‟єктів рейтингування Веб-

середовища НТУУ «КПІ» (Додатки 1-4). 

2. Затвердити перелік показників рейтингування Веб-сайтів НТУУ «КПІ» 

(Додаток 5). 

3. Директорам інститутів/деканам факультетів забезпечити застосування 

показників рейтингування Веб-сайтів підрозділів університету для оцінки 

ефективності використання власних веб-ресурсів у освітньо-науковому 

процесі. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М. 

 

Ректор М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить: ПОГОДЖЕНО: 

Проректор (перспективний розвиток) Перший проректор 

___________ О.М. Новіков ___________ Ю.І.Якименко 

Проректор з наукової роботи 

___________ М.Ю.Ільченко 

Керуючий справами 

__________ Я.Ю.Цимбаленко 

Директор НДЦ прикладної 

соціології «Соціоплюс» при 

факультеті соціології і права 

____________  А.М.Іщенко 

Юрисконсульт 

____________ 

Надруковано у 1 прим. 

Виконавець: Ємельяненков Б.М. 

Тел.:406-85-23 

Розрахунок розсилки: 

Паперові копії: 

1. ДПР 

2. Керуючий справами 

 

Електронні копії: 

Всі підрозділи



Додаток 1 до Наказу №1-20 

від 11.02. 2015 року 

 Рейтингування суб‟єктів веб-середовища 

НТУУ «КПІ» 

Факультети/Інститути 

(підрозділи) НДЧ 

Кафедри 

Сайти викладачів 

Журнали 

Конференції 

Тематичні сайти 

Рейтинг факультетів/інститутів 

(підрозділів) (за додатком 2) 

Рейтинг кафедр (за додатком 3) 

Рейтинг журналів (за додатком 4) 

Рейтинг сайтів викладачів 

Рейтинг конференцій 

Рейтинг тематичних сайтів 



Додаток 2 до Наказу №1-20 

від _11.02._ 2015 року 

Список сайтів факультетів/інститутів НТУУ «КПІ» 
 

Факультет/інститут 

(повна та скорочена назви) 
Домен 

1. Видавничо-поліграфічний інститут ВПІ vpi.kpi.ua 

2. Зварювальний факультет ЗФ weld.kpi.ua 

3. Інженерно-фізичний факультет ІФФ iff.kpi.ua 

4. Інженерно-хімічний факультет ІХФ ihf.kpi.ua 

5. Інститут енергозбереження та 

енергоменеджменту 

ІЕЕ iee.kpi.ua 

6. Інститут спеціального зв'язку та захисту 

інформації 

ІСЗЗІ iszzi.kpi.ua 

7. Інститут телекомунікаційних систем ІТС its.kpi.ua 

8. Механіко-машинобудівний інститут ММІ mmi.kpi.ua 

9. Навчально-науковий комплекс „Інститут 

прикладного системного аналізу‟ 

ННК ІПСА iasa.kpi.ua 

10. Приладобудівний факультет ПБФ pbf.kpi.ua 

11. Радіотехнічний факультет РТФ rtf.kpi.ua 

12. Теплоенергетичний факультет ТЕФ tef.kpi.ua 

13. Факультет авіаційних і космічних систем ФАКС faks.kpi.ua 

14. Факультет біомедичної інженерії ФБМІ fbmi.kpi.ua 

15. Факультет біотехнології і біотехніки ФБТ biotech.kpi.ua 

16. Факультет електроенергетики та автоматики ФЕА fea.kpi.ua 

17. Факультет електроніки ФЕЛ fel.kpi.ua 

18. Факультет інформатики та обчислюваної 

техніки 

ФІОТ fiot.kpi.ua 

19. Факультет лінгвістики ФЛ fl.kpi.ua 

20. Факультет менеджменту та маркетингу ФММ fmm.kpi.ua 

21. Факультет прикладної математики ФПМ fpm.kpi.ua 

22. Факультет соціології і права ФСП fsp.kpi.ua 

23. Фізико-математичний факультет ФМФ fmf.kpi.ua 

24. Фізико-технічний інститут ФТІ pti.kpi.ua 

25. Хіміко-технологічний факультет ХТФ xtf.kpi.ua 

Зміни до переліку здійснюються через подання запиту до ВСПУ. 

http://vpi.kpi.ua/
http://weld.kpi.ua/
http://iff.kpi.ua/
http://ihf.kpi.ua/
http://iee.kpi.ua/
http://iszzi.kpi.ua/
http://its.kpi.ua/
http://mmi.kpi.ua/
http://iasa.kpi.ua/
http://pbf.kpi.ua/
http://rtf.kpi.ua/
http://tef.kpi.ua/
http://faks.kpi.ua/
http://fbmi.kpi.ua/
http://biotech.kpi.ua/
http://fea.kpi.ua/
http://fel.kpi.ua/
http://fiot.kpi.ua/
http://fl.kpi.ua/
http://fmm.kpi.ua/
http://fpm.kpi.ua/
http://fsp.kpi.ua/
http://fmf.kpi.ua/
http://pti.kpi.ua/
http://xtf.kpi.ua/


Додаток 3 до Наказу №1-20 

від 11.02. 2015 року 

Список веб-сайтів кафедр НТУУ «КПІ» 

Факультет (інститут), кафедра 

(повна та скорочена назви) 
Домен 

1. Кафедра автоматизації експериментальних 

досліджень ФАКС  

АЕД  

2. Кафедра автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу ФЕА 
АЕМС-

ЕП 
epa.fea.kpi.ua 

3. Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА АЕ ae.fea.kpi.ua 

4. Кафедра автоматизації проектування енергетичних 

процесів та систем ТЕФ 
АПЕПС apeps.kpi.ua 

5. Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів 

ТЕФ 
АТЕП atep.kpi.ua 

6. Кафедра автоматизації управління електротехнічними 

комплексами ІЕЕ 

АУЕК auek.kpi.ua 

7. Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ АХВ ahv.kpi.ua 

8. Кафедра автоматизованих систем обробки інформації 

та управління ФІОТ 
АСОІУ asu.kpi.ua 

9. Кафедра автоматики і управління в технічних 

системах ФІОТ 
АУТС acts.kpi.ua 

10. Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ ААЕ acoustic.kpi.ua 

11. Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування 

№3 ФЛ 
КАМГСЗ kamgs3.kpi.ua 

12. Кафедра англійської мови технічного спрямування 

№1 ФЛ 
КАМТС1 kamts1.kpi.ua 

13. Кафедра англійської мови технічного спрямування 

№2 ФЛ 
КАМТС2 kamts2.kpi.ua 

14. Кафедра атомних електричних станцій та інженерної 

теплофізики ТЕФ 
АЕС та 

ІТФ 
aesiitf.kpi.ua 

15. Кафедра біозахисту та здоров'я людини ФБМІ БЗЗЛ  

16. Кафедра біоінформатики ФБТ КБ bioinform.kpi.ua 

17. Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ БМІ  

18. Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ БМК bmc.fbmi.kpi.ua 

19. Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ БТІ bioengineering.kpi.ua 

20. Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ ВСР vsr.kpi.ua 

21. Кафедра виробництва приладів ПБФ ВП kafvp.kpi.ua 

22. Кафедра високотемпературних матеріалів і 

порошкової металургії ІФФ 
ВМПМ compnano.kpi.ua 

23. Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА ВДЕ vde.fea.kpi.ua 

24. Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ ГБ geobud.kpi.ua 

25. Кафедра господарського та адміністративного права 

ФСП 
КГАП afgp.kpi.ua 

26. Кафедра графіки ВПІ КГ graf.kpi.ua 

27. Кафедра динаміки і міцності машин та опору 

матеріалів ММІ 
ДММ та 

ОМ 
mmi-dmm.kpi.ua 

28. Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ ДР difur.kpi.ua 

29. Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ КЕБ keb.kpi.ua 

30. Кафедра екології та технології рослинних полімерів 

ІХФ 
Е та РП eco-paper.kpi.ua 

http://epa.fea.kpi.ua/
http://ae.fea.kpi.ua/
http://apeps.kpi.ua/
http://atep.kpi.ua/
http://auek.kpi.ua/
http://ahv.kpi.ua/
http://asu.kpi.ua/
http://acts.kpi.ua/
http://acoustic.kpi.ua/
http://kamgs3.kpi.ua/
http://kamts1.kpi.ua/
http://kamts2.kpi.ua/
http://bioinform.kpi.ua/
http://bioengineering.kpi.ua/
http://kafvp.kpi.ua/
http://compnano.kpi.ua/
http://vde.fea.kpi.ua/
http://geobud.kpi.ua/
http://afgp.kpi.ua/
http://mmi-dmm.kpi.ua/
http://difur.kpi.ua/
http://keb.kpi.ua/
http://eco-paper.kpi.ua/


31. Кафедра економіки і підприємництва ФММ ЕП keip.kpi.ua 

32. Кафедра електричних мереж і систем ФЕА ЕМС es.fea.kpi.ua 

33. Кафедра електричних станцій ФЕА ЕС et.fea.kpi.ua 

34. Кафедра електрозварювальних установок ЗФ ЕЗУ ezu.kpi.ua 

35. Кафедра електромеханіки ФЕА ЕМ em.fea.kpi.ua 

36. Кафедра електромеханічного обладнання 

енергоємних виробництв ІЕЕ 
ЕМОЕВ emoev.kpi.ua 

37. Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ ЕП та П ed.kpi.ua 

38. Кафедра електропостачання ІЕЕ ЕП ep.kpi.ua 

39. Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ З та ЕФ kzef.kpi.ua 

40. Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ ЗНХ  kznh.xtf.kpi.ua 

41. Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ КЗТФ zitf.kpi.ua 

42. Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла 

ФМФ 
ЗФ та 

ФТТ 
zfftt.kpi.ua 

43. Кафедра зварювального виробництва ЗФ ЗВ zv.kpi.ua 

44. Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ КЗРІ kaf-ztri.kpi.ua 

45. Кафедра інженерії поверхні КІП ip.kpi.ua 

46. Кафедра інженерної екології ІЕЕ ІЕ ecology.kpi.ua 

47. Кафедра інтегрованих технологій машинобудування 

ММІ 
ІТМ itm.kpi.ua 

48. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС ІВТ imt.kpi.ua 

49. Кафедра інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП 
КІППІВ ipp.kpi.ua 

50. Кафедра інформаційної безпеки ФТІ ІБ is.ipt.kpi.ua 

51. Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж 

ІТС 

ІТМ its.kpi.ua/itm 

52. Кафедра історії ФСП КІФСП kafhistory.kpi.ua 

53. Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 

ХТФ 
КХТП kxtp.kpi.ua 

54. Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ КВМ kvm.kpi.ua 

55. Кафедра конструювання електронно-обчислювальної 

апаратури ФЕЛ 
КЕОА keoa.kpi.ua 

56. Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних 

технологій ММІ 
ЛТФТТ ltft.kpi.ua 

57. Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових 

металів 
ЛВЧКМ foundry.kpi.ua 

58. Кафедра математичних методів захисту інформації 

ФТІ 
ММЗІ mmis.ipt.kpi.ua 

59. Кафедра математичних методів системного аналізу 

ІПСА 
ММСА mmsa.kpi.ua 

60. Кафедра математичного аналізу та теорії 

ймовірностей ФМФ 
МА та 

ТЙ 
matan.kpi.ua 

61. Кафедра математичного моделювання економічних 

систем ФММ 
ММЕС mses.kpi.ua 

62. Кафедра математичної фізики ФМФ КМФ kmf.kpi.ua 

63. Кафедра машин і агрегатів поліграфічного 

виробництва ВПІ 
МАПВ mapv.kpi.ua/ 

64. Кафедра машин та апаратів хімічних та 

нафтопереробних виробництв ІХФ 
МАХНВ ci.kpi.ua 

65. Кафедра менеджменту ФММ КМ management.kpi.ua 

66. Кафедра металознавства та термічної обробки МТО mto.kpi.ua 

67. Кафедра механіки пластичності матеріалів та МПМРП mpm-rp.kpi.ua 

http://keip.kpi.ua/
http://es.fea.kpi.ua/
http://et.fea.kpi.ua/
http://ezu.kpi.ua/
http://em.fea.kpi.ua/
http://emoev.kpi.ua/
http://ed.kpi.ua/
http://ep.kpi.ua/
http://kzef.kpi.ua/
http://kznh.xtf.kpi.ua/
http://zitf.kpi.ua/
http://zfftt.kpi.ua/
http://zv.kpi.ua/
http://kaf-ztri.kpi.ua/
http://ip.kpi.ua/
http://ecology.kpi.ua/
http://itm.kpi.ua/
http://ipp.kpi.ua/
http://is.ipt.kpi.ua/
http://its.kpi.ua/itm
http://kafhistory.kpi.ua/
http://kxtp.kpi.ua/
http://kvm.kpi.ua/
http://keoa.kpi.ua/
http://ltft.kpi.ua/
http://foundry.kpi.ua/
http://mmis.ipt.kpi.ua/
http://mmsa.kpi.ua/
http://matan.kpi.ua/
http://mses.kpi.ua/
http://kmf.kpi.ua/
http://mapv.vpi.kpi.ua/
http://ci.kpi.ua/
http://management.kpi.ua/
http://mto.kpi.ua/
http://mpm-rp.kpi.ua/


ресурсозберігаючих процесів ММІ 

68. Кафедра міжнародної економіки ФММ МЕ ied.kpi.ua 

69. Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ МЕ me.kpi.ua 

70. Кафедра нарисної геометрії, інженерної та 

комп'ютерної графіки ФМФ 

НП та КГ ng-kg.kpi.ua 

71. Кафедра наукових, аналітичних та екологічних 

приладів і систем ПБФ 
НАЕПС naeps.kpi.ua 

72. Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ ОТ comsys.kpi.ua 

73. Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів 

ПБФ 
ООЕП ooep.kpi.ua 

74. Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та 

книгорозповсюдження ВПІ 
ОВПК ovpk.kpi.ua 

75. Кафедра органічної хімії та технології органічних 

речовин ХТФ 

ОХ та 

ТОР 
orgchem.xtf.kpi.ua 

76. Кафедра охорони праці, промислової та цивільної 

безпеки ІЕЕ 
ОППЦБ opcb.kpi.ua 

77. Кафедра прикладної математики ФПМ ПМА pma.fpm.kpi.ua 

78. Кафедра прикладної механіки ММІ ПМ mmi-pm.kpi.ua 

79. Кафедра прикладної фізики ФТІ ПФ apd.kpi.ua 

80. Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю 

ПБФ 
ПСНК psnk.kpi.ua 

81. Кафедра приладів та систем керування літальними 

апаратами ФАКС 

ПСКЛА pskla.kpi.ua 

82. Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ ПСОН kafpson.kpi.ua 

83. Кафедра приладобудування ПБФ ПБ kaf-pb.kpi.ua 

84. Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних 

систем ФПМ 
ПЗКС pzks.fpm.kpi.ua 

85. Кафедра промислового маркетингу ФММ ПМ marketing.kpi.ua 

86. Кафедра промислової біотехнології ФБТ ПБТ bprombioteh.kpi.ua 

87. Кафедра промислової електроніки ФЕЛ ПЕ kaf-pe.kpi.ua 

88. Кафедра психології та педагогіки ФСП ПП psy.kpi.ua 

89. Кафедра публічного права ФСП КПП tdp.kpi.ua 

90. Кафедра радіоконструювання та виробництва 

радіоелектронної апаратури РТФ 

КіВРА kivra.kpi.ua 

91. Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ РОС ros.kpi.ua 

92. Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ РТПС rtps.kpi.ua 

93. Кафедра репрографії ВПІ КР repro.kpi.ua 

94. Кафедра системного програмування і спеціалізованих 

комп‟ютерних систем (Кафедра спеціалізованих 

комп'ютерних систем) 

СПСКС 

(СКС) 
scs.fpm.kpi.ua 

95. Кафедра системного проектування ІПСА СП cad.kpi.ua 

96. Кафедра соціології ФСП КСФСП sociology.kpi.ua 

97. Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ СВ sport.fbmi.kpi.ua 

98. Кафедра телекомунікацій ІТС ТК its.kpi.ua/tk 

99. Кафедра телекомунікаційних систем ІТС ТС its.kpi.ua/ts 

100. Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ ТОР tor.kpi.ua 

101. Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА ТЕ toe.fea.kpi.ua 

102. Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ ТПЕ ktpe.kpi.ua 

103. Кафедра теоретичної механіки ФАКС  ТМ tm.kpi.ua 

104. Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки 

ТЕФ 
ТПТ tpt.tef.kpi.ua 

http://ied.kpi.ua/
http://me.kpi.ua/
http://ng-kg.kpi.ua/
http://naeps.kpi.ua/
http://comsys.kpi.ua/
http://ooep.kpi.ua/
http://ovpk.vpi.kpi.ua/
http://orgchem.xtf.kpi.ua/
http://opcb.kpi.ua/
http://pma.fpm.kpi.ua/
http://mmi-pm.kpi.ua/
http://apd.kpi.ua/
http://psnk.kpi.ua/
http://pskla.kpi.ua/
http://kafpson.kpi.ua/
http://kaf-pb.kpi.ua/
http://pzks.fpm.kpi.ua/
http://marketing.kpi.ua/
http://bprombioteh.kpi.ua/
http://kaf-pe.kpi.ua/
http://psy.kpi.ua/
http://tdp.kpi.ua/
http://kivra.kpi.ua/
http://ros.kpi.ua/
http://rtps.kpi.ua/
http://repro.vpi.kpi.ua/
http://scs.fpm.kpi.ua/
http://cad.kpi.ua/
http://sociology.kpi.ua/
http://sport.fbmi.kpi.ua/
http://its.kpi.ua/tk
http://its.kpi.ua/ts
http://tor.kpi.ua/
http://toe.fea.kpi.ua/
http://ktpe.kpi.ua/
http://tm.kpi.ua/
http://tpt.tef.kpi.ua/


105. Кафедра теорії та практики управління ФСП КТПУ ktpu.kpi.ua 

106. Кафедра теорії, практики та перекладу англійської 

мови ФЛ 
КТППА

М 
ktppam.kpi.ua 

107. Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови 

ФЛ 

КТППН

М 
ktppnm.kpi.ua 

108. Кафедра теорії, практики та перекладу французької 

мови ФЛ 
КТППФ

М 
ktppfm.kpi.ua 

109. Кафедра теплоенергетичних установок теплових та 

атомних електростанцій ТЕФ 
ТЕУТ та 

АЕС 
tes.kpi.ua 

110. Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ ТЕ te.kpi.ua 

111. Кафедра техніки та електрофізики високих напруг 

ФЕА 
ТЕВН tevn.fea.kpi.ua 

112. Кафедра технічної кібернетики ФІОТ ТК tc.kpi.ua 

113. Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ КТЕВ electrochemistry.kpi.ua 

114. Кафедра технології машинобудування ММІ ТМ tm-mmi.kpi.ua 

115. Кафедра технології неорганічних речовин та загальної 

хімічної технології ХТФ 
ТНР та 

ЗХТ 
tnr.xtf.kpi.ua 

116. Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ КТПВ tpv.kpi.ua 

117. Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КУМЛК kumlk.kpi.ua 

118. Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ  ФЕС phes.ipt.kpi.ua 

119. Кафедра фізики металів ФМ kpm.kpi.ua 

120. Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ФХОТМ fhotm.kpi.ua 

121. Кафедра фізичного виховання ФБМІ ФВ fv.fbmi.kpi.ua 

122. Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ ФБМЕ phbme.kpi.ua 

123. Кафедра фізичної хімії ХТФ ФХ  kfh.kpi.ua 

124. Кафедра філософії ФСП КФФСП philosophy.kpi.ua 

125. Кафедра хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ 
ХПСМ cpsm.kpi.ua 

126. Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ ХТКС htks.xtf.kpi.ua 

127. Кафедра хімічної технології композиційних 

матеріалів ХТФ 
ХТКМ  htkm.kpi.ua 

128. Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТЗЗІ ptmip.ipt.kpi.ua 

129. Кафедри прикладної гідроаеромеханіки та 

механотронік ММІ 

ПГМ pgm.kpi.ua 

130. Спеціальна кафедра №1 ІСЗЗІ „Застосування засобів 

криптографічного та технічного захисту‟ 
СК1 

ЗЗКТЗІ 
ck1.iszzi.kpi.ua 

131. Спеціальна кафедра №2 ІСЗЗІ „Управління та 

тактико-спеціальної підготовки‟ 
СК2 

УТСП 
ck2.iszzi.kpi.ua 

132. Спеціальна кафедра №3 ІСЗЗІ „Застосування засобів 

спеціальних телекомунікаційних систем‟ 
СКЗ 

ЗЗСТС 
ck3.iszzi.kpi.ua 

133. Спеціальна кафедра №4 ІСЗЗІ „Теоретичних основ 

експлуатації засобів спеціальних телекс‟ 

СК4ТОЕ

ЗСТС 
ck4.iszzi.kpi.ua 

134. Спеціальна кафедра №5 ІСЗЗІ „Застосування 

спеціальних автоматизованих інформаційних систем‟ 
СК5 

3САІСТ 
ck5.iszzi.kpi.ua 

Зміни до переліку здійснюються через подання запиту до ВСПУ. 

http://ktpu.kpi.ua/
http://ktppam.kpi.ua/
http://ktppnm.kpi.ua/
http://ktppfm.kpi.ua/
http://tes.kpi.ua/
http://te.kpi.ua/
http://tevn.fea.kpi.ua/
http://tc.kpi.ua/
http://electrochemistry.kpi.ua/
http://tm-mmi.kpi.ua/
http://tnr.xtf.kpi.ua/
http://tpv.vpi.kpi.ua/
http://kumlk.kpi.ua/
http://phes.ipt.kpi.ua/
http://kpm.kpi.ua/
http://fhotm.kpi.ua/
http://fv.fbmi.kpi.ua/
http://phbme.kpi.ua/
http://kfh.kpi.ua/
http://philosophy.kpi.ua/
http://cpsm.kpi.ua/
http://htks.xtf.kpi.ua/
http://htkm.kpi.ua/
http://ptmip.ipt.kpi.ua/
http://pgm.kpi.ua/
http://ck1.iszzi.kpi.ua/
http://ck1.iszzi.kpi.ua/
http://ck1.iszzi.kpi.ua/
http://ck1.iszzi.kpi.ua/
http://ck1.iszzi.kpi.ua/


Додаток 4 до Наказу № 1-20 

від 11.02. 2015 року 

Список періодичних видань НТУУ «КПІ» 
 

Назва періодичного видання Домен 

Журнал "Дослідження з історії техніки" journal.museum.kpi.ua 

Журнал "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження" chemengine.kpi.ua 

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Гірництво" mining.kpi.ua 

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування" visnyk-mmi.kpi.ua 

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування" visnykpb.kpi.ua 

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Радіотехніка, 

радіоапаратуробудування" 
radap.kpi.ua 

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. 

Педагогіка"  
novyn.kpi.ua 

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та 

обчислювальна техніка" 
it-visnyk.kpi.ua/ 

Збірник "Інформаційні системи. Механіка та керування" ismk.kpi.ua 

Збірник "Механіка гіроскопічних систем" mgs.kpi.ua 

Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ" economy.kpi.ua 

Збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства" druk.kpi.ua 

Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні 

проблеми економіки і управління" 
probl-economy.kpi.ua 

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Адаптивні 

системи автоматизованого управління" 
asac.kpi.ua 

Міжнародний журнал "Information and Telecommunication 

Sciences" 
infotelesc.kpi.ua 

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия высших 

учебных заведений. Радиоэлектроника" 
radio.kpi.ua 

Міжнародний науково-технічний журнал "Системні 

дослідження та інформаційні технології" 
journal.iasa.kpi.ua 

Міжфакультетський журнал "Енергетика: економіка, 

технології, екологія" 
energy.iee.kpi.ua 

Науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ" bulletin.kpi.ua 

Науково-технічний журнал "Электроника и связь" elc.kpi.ua 

Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та 

метрологічне забезпечення системи захисту інформації в 

Україні" 

pnzzi.kpi.ua 

Зміни до переліку здійснює ВСПУ за поданням Департаменту науки та інноватики НТУУ «КПІ». 

  

http://journal.museum.kpi.ua/
http://chemengine.kpi.ua/
http://mining.kpi.ua/
http://visnyk-mmi.kpi.ua/
http://visnykpb.kpi.ua/
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Додаток 5 до Наказу №1-20 

від 11.02. 2015 року 

Показники рейтингування суб’єктів веб-середовища НТУУ "КПІ" 

Рейтинг веб-сайтів єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» 

гармонізовано із рейтингом Webometrics*. Зокрема, для рейтингування 

використовуються відкриті дані пошукових служб глобальної мережі 

Інтернет за такими вебометричними показниками: 

- Індексування –кількість веб-сторінок, які індексуються Google; 

- Зовнішні посилання – дані Majestic SEO, щодо посилань на веб-сайт. 

- Довіра: 

o PageRank – показник Google для оцінки цінності веб-сторінок; 

o ТІЦ – тематичний індекс цитування пошукової системи Yandex. 

- Кількість цінних файлів – кількість файлів (*.PDF, *.DOC(X), *.PPT 

тощо), опублікованих на веб-сайті за даними Google. 

- Кількість наукових статей – кількість наукових публікацій веб-сайту 

за даними Google Scholar. 

Достовірність даних, які отримані службою моніторингу з відкритих 

джерел, та якість контенту підтверджується оцінками експертів: 

- Експертна оцінка НТУУ «КПІ» достовірності даних; 

- Експертна оцінка контенту «Соціоплюс». 

Кожен вебометричний показник має свій ваговий коефіцієнт у 
рейтингу: 

Таблиця 1. Вагові коефіцієнти вебометричних показників рейтингу 

Вебометричний 

показник 

Кафедри, 

факультети 

(інститути) 

Журнали, 

конференції 

Сайти 

викладачів 

Тематичні 

сайти 

Індексування 20 20 30 30 

Зовнішні посилання 20 50 20 20 

Довіра 30 0 20 30 

Кількість цінних файлів 10 10 10 0 

Кількість наукових статей 20 20 20 20 

Вебометричні показники можуть бути замінені у випадку зміни правил чи умов надання 

інформації ресурсами, з яких ці показники отримуються, або при зміні методології 

рейтингу Webometrics (http://webometrics.info/en/Methodology). Методика розрахунку 

рейтингу веб-сайтів представлена на http://webometr.kpi.ua 

http://webometr.kpi.ua/ms
http://webometr.kpi.ua/pr
http://webometr.kpi.ua/tic
http://webometr.kpi.ua/rf
http://webometr.kpi.ua/gs
http://webometr.kpi.ua/gs
http://webometrics.info/en/Methodology
http://webometr.kpi.ua/

