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За даними Міністерства освіта та науки України, у 2021 р.
було створено 195 тис. 705 електронних кабінетів тих, хто вступає на бакалаврат, і 64 тис. 873 – на магістратуру [1], що більше,
ніж минулого року, і надалі це число може лише зростати. Абітурієнти подали більше мільйона заявок на вступ, і цей вибір
істотно впливає на їхню кар’єру, професійні навички, знайомства, заробітну плату [1]. Тому для випускників важливо обирати університет та спеціальність виважено, обдумано, з огляду на
це наявність сайту структурного підрозділу університету допоможе їм у цьому.
Із кожним роком інтернет та пристрої з можливістю доступу
до інтернету стають усе більш доступними та поширеними,
тому потреба в наявності вебсторінки кафедри буде зростати.
Сайт – важлива частина збору інформації для вибору університету. Він впливає на перші враження потенційних студентів.
Наявність сайту є важливою, оскільки тільки після його огляду
більшість абітурієнтів відвідують університет особисто [2].
Опитування показало, що 94 % абітурієнтів, перед тим як
розглянути університет, спершу досліджують його вебсайт.
Тому дизайн вебсайту суттєво впливає на перші враження.
Цим обумовлена актуальність даної роботи.
Об’єкт розробки – проєктування дизайну сайту кафедри.
– © ПУЕТ –
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Предмет розробки – сайт кафедри, що відповідає потребам
замовника та нинішнім трендам.
У роботі реалізована мета – створити дизайн сайту кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій, зробити його
модернішим, конкурентнішим, ураховуючи побажання замовника.
Особливості проєктування сайту:
 Елементи макету в середовищі проєктування повинні бути
добре структуровані, мати чітку ієрархію, зрозумілі назви, щоб
розробнику, який використовуватиме цей макет для створення
сайту, працював більш ефективно.
 Потрібно створити дизайн систему, тому що вона допоможе змінювати макет, роблячи меншу кількість дій [3].
 Необхідно використовувати способи взаємодії із сайтом,
знайомі та зрозумілі для користувача [4, с. 150]. Вони повинні
бути присутніми або на вебсторінках університету, або на
популярних вебсайтах.
 Елементи сайту повинні давати зворотний зв’язок, повідомляти користувача, що зараз відбувається [5, с. 33]. Наприклад, при натисканні або наведенні на інтерактивний елемент, він
повинен змінити колір.
 Необхідно дотримуватися контрастності, щоб текст був
добре видно, щоб не було кольорів, елементів, які привертаються до себе більше уваги, ніж потрібно, оскільки це створює
інформаційний шум і відволікає користувача від того, що йому
дійсно потрібно.
 При виборі кольорів сайту потрібно враховувати культурні особливості аудиторії сайту, оскільки один колір у різних
культурах може викликати різні емоції [6, с. 27].
У ході виконання роботи було використано програму Figma –
векторний онлайн-сервіс розробки інтерфейсів та прототипування з можливістю організації спільної роботи, яку розробляє
однойменна компанія. Працює у двох форматах: у браузері та як
клієнтська програма на робочому столі користувача. Зберігає
онлайн-версії файлів, із якими працював користувач [7]. Figma –
це all-in-one tool, призначена і для дизайну, і для прототипування, і навіть для програмування.
У результаті виконання проєкту частково розроблено дизайн
сайту кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
і логотип. У ході роботи було виконано завдання, поставлені
замовником. Сайт став сучаснішим, конкурентнішим, схожим на
основний сайт вишу.
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Додано нові елементи, які покращать досвід використання:
 Блок із останніми новинами кафедри;
 Пункти навігації у «футері»;
 Блок зі списком працівників кафедри;
 Блок зі списком партнерів кафедри;
 Блок із короткими фактами про кафедру.
Логотип став більш сучасним, універсальним, його можна
легко змінити для використання на сайтах інших кафедр.
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У сучасній дидактиці та методичних системах вищої школи
поширені різні моделі організації та проведення практичних занять. Вибір із них найбільш ефективних для формування мате– © ПУЕТ –
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