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Анотація
Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломної роботи
складається з 5 розділів, містить 27 рисунків, 5 таблиць, 1 додаток, 11
джерел.
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Під час виконання дипломної роботи було досліджено посадочні
сторінки провідних університетів та кафедр світу. Визначено основні
розділи, контент та технології для реалізації. Описано та зображено

реалізацію окремих функцій за допомогою знімків екрана та демонстрацією

РА
,

коду. Досліджено різні методи реалізації окремих функцій.

На основі даних, отриманих в процесі аналізу було сформовано дизайн
та основний функціонал сторінки. Опрацьовано засоби для визначення

В.
Кі
В

ефективності сайту та досліджено яка інформація потрібна для більшості
абітурієнтів для вступу в ВНЗ. Було виділено основні розділи до яких надано
швидкий доступ через навігаційне меню. В додатку до цього було знайдено
основні групи в соціальних мережах і надано швидкий доступ через ліве
саме абітурієнтів.

В.

меню. Сформована найбільш точна поведінка користувачів в інтернеті, а
Для розробки сторінки були використані такі засоби: мови PHP та Java

ук

Script, а також мова розмітки HTML та CSS стилі. Фреймворки Modernizr
jQuery. Наведено опис засобів розробки та перелік основних переваг

Н
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вибраних засобів.

Було досліджено приміщення та умови праці під час розробки

програмного забезпечення. Розглянуті шкідливі та небезпечні фактори , що
можуть впливати на людину. Проведено аналіз освітлення, шумів,

випромінювань. Здійснено розрахунок штучного освітлення для приміщення.
Наведено інструкцію з техніки безпеки.

ABSTRACT
Structure and scope of work. Guidance note of degree project consists of
five chapters, contains 27 pictures, 5 tables, 1 website, 11 sources.
During the execution of the thesis was investigated landing page leading
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universities and faculties in the world. The main sections of content and

technology to implement. Described and depicted the implementation of certain
functions using screenshots and demonstration code. Different methods for
implementing specific functions.

РА
,

Based on the data obtained in the analysis were formed design and basic

functionality of the page. Processed means of determining the effectiveness of the
site and investigated what information is needed for the majority of applicants for

В.
Кі
В

admission to the university. It highlights the main sections which provided easy
access via the navigation menu. In the annex to this main groups found in social
networks and provide fast access via the left menu. The current most accurate user
behavior on the Internet, namely students.

To design a page used the following tools: PHP language and Java Script,

В.

and markup language HTML and CSS styles. Frameworks Modernizr jQuery. The
products.

ук

description of development tools and a list of the main advantages of the selected
It examined the premises and working conditions during software

Н
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ор

development. Considered harmful and dangerous factors that can affect humans.
The analysis of lighting, noise, radiation. Done calculation of artificial lighting for
the room. Describes safety.
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20
16

Основним джерелом інформації про кафедру є сайт кафедри, але цей
сайт предназначений для загальної аудиторії, тобто викладачів, студентів,
абітурієнтів. Для абітурієнта знайти потрібну інформацію не легко. Оскільки

в останні роки вступ перейшов на електронну форму то переді мною постала

РА
,

задача ефективно прорекламувати кафедру для абітурієнтів. Найвигіднішим
розвʻязком цієї задачі є створення “Landing Page” де буде розміщена вся
необхідна інформація для вступу. В наш час після 11-го класу школи вельми

В.
Кі
В

непросто зробити свідомий вибір професії оскільки спеціальних місць, в яких
зібрана потрібна інформація про спеціальності, немає. Саме через “Landing
Page” абітурієнт зможе знайти всю необхідну йому інформацію на одній
сторінці, але з багатьма блоками. Прогорнувши сторінку вниз він зможе
знайти зворотній зв'язок з представниками кафедри, ознайомитися з відгуки

В.

випускників, переглянути предмети, які викладаються на кафедрі, та які
компанії співпрацюють з кафедрою, і, врешті, її місцезнаходження. Вся ця

ук

інформація дасть вступнику повне уявлення про кафедру, про правила вступу
на кафедру та своє подальше майбутнє після її закінчення.
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Як відомо, інформації багато не буває, і в кожної людини можуть

виникнути свої запитання. На сторінці “Landing Page” реалізована функція
зворотнього зв’язку, яка дозволить встановити звʻязок з представниками

кафедри та задати безпосередньо їм свої запитання. Ця функція допоможе
підібранти свідомих абітурієнтів, продуктивність яких буде значно вищою,

ніж продуктивність тих абітурієнтів, які не знають толком куди іти.
Важливим

правилом

розміщення

інформації

є

її

зрозумілість,

послідовність та ясність викладення. Після того як абітурієнт побачить
перелік

предметів,

навчальну

базу,

перспективи

розвитку,

відгуки

випускників − цілком логічно, що він сам захоче поступити на цю кафедру.

3

Оскільки не кожна людина має інформацію про електронний вступ, на
сторінці “Landing Page” наведений алгоритм вступу, що суттєво спростить
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подачу документів і отримання абітурієнта.
Сьогодні розробка посадочних сторінок (Landing page) є трендом
інтернет-маркетингу. Створювати їх дуже просто і вони є елементарними у

сприйнятті для користувачів (клієнтів), простим є також їхнє просування в
пошукових системах.
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Основне завдання будь-якої комерційної компанії − продажі. Ключову
роль на шляху до високої конвертації відвідувачів ресурсу в клієнтів відіграє

В.
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В

Landing page − оскільки користувач відразу бачить всю необхідну
інформацію, посилання та контексну рекламу. Посадочна сторінка повинна
повністю зацікавити користувача, тобто повинна надати йому якнайбільше
корисної інформації про запропоновану послугу чи товар так, щоб спонукати
користувача використовувати запропоновані послуги чи здійснити покупку

В.

товару саме тут.

Посадочна сторінка (цільова сторінка, landing page) − це можливості
показати абітурієнту свої унікальні послуги, з більш технічної точки зору це

ук

− веб-сторінка, що містить інформацію про товар або послугу, яка створена
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для збуту своїх товарів чи послуг або для досягнення своєї мети. Виділяють
два типи таких цілей:
• Підтримання інтересу абітурієнтів до кафедри для вступу у

майбутньому. Наприклад, сторінки з пропозицією безкоштовно скачати
презентацію, переглянути відеоурок, де користувач повинен заповнити

реєстраційну форму та ввести свої контактні дані. Після цього представник
кафедри буде використовувати їх, щоб мати зв'язок з потенційним

абітурієнтом і запропонувати йому вступ.
• Безпосередня конвертація відвідувачів у абітурієнтів кафедри. В
даному випадку маються на увазі сторінки, спрямовані на прямі пропозиції
вступу. Якісна посадочна сторінка, як правило, має високу конверсію, тому

4

до її підготовки слід ставитися дуже уважно. Необхідно задуматися про
створення продуктивної посадочної сторінки, якщо використовуються
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наступні види інтернет-реклами для просування продукції:
1. Пошукове просування. Користувачі будуть переходити з результатів
органічної видачі на сторінки, зміст яких повністю відповідає зазначеним
запитам.

2. Контекстну рекламу. Трафік буде надходити з рекламних оголошень

РА
,

на посадочні сторінки, також оптимізовані під відповідні пошукові фрази.
3. Банерну рекламу. Джерелом переходу користувачів на сторінки

В.
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можуть бути банери, розміщені на тематичних сайтах.

4. Email-розсилки. В листі просто буде гіперпосилання на нашу головну
сторінку і коли клієнт зацікавиться − він просто на неї перейде.
5. SMS-розсилки. Клієнти будуть потрапляти на сторінку за посиланням
яке прийшло по SMS.

В.

5. Social Media Marketing (SMM). Перехід на потрібну сторінку
відбувається з цільового оголошення або з брендових груп і співтовариств
(посилання на ресурс може перебувати в описі групи або постах, які в ній

ук

розміщуються).
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Головне завдання посадочної сторінки − вчинення відвідувачем цільової
дії, тобто вступу. Тому перед її підготовкою необхідно визначити, якою вона
буде. Потім за допомогою певного візуального елемента (кнопки або

посилання із закликом до дії) сфокусувати на ньому всю увагу користувача.
Таким чином збільшується ймовірність підвищення конверсії на сторінці.

5

1 АНАЛІЗ ТЗ
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Головною метою даного веб-ресурсу є відображення найкориснішої
інформації про кафедру, щоб абітурієнт міг в одному місці знайти все йому

необхідне і в разі виникнення питань звʻязатися з представниками кафедри.
Враховуючи що це буде більш інформативна веб сторінка було вирішено
розробляти “посадочну сторінку”, оскільки вона ефективно використовується

РА
,

для реклами і легко сприймається читачами. В даній сторінці присутня як
“Front-end” частина так і “Back-end” частина. Саме “Back-end” частина бере
себе

реалізацію

зворотнього

звʻязку

який

необхідний

кожному

В.
Кі
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на

абітурієнту, оскільки вийти на зв'язок з викладачами для молодих людей, які
щойно закінчили школу не просто, а корректно відповісти на поставленні
запитання можуть саме люди, що працюють на кафедрі. Для зворотнього
звʻязку було використано три методи, перший з яких − заповнити форму з

В.

власне із запитанням, іменем та своїм емейлом і прямо з цієї сторінки можна
відправити запит. Другий спосіб − це залишення контактних даних та
підключення карти на сторінку. Третій спосіб – це посилання на спільноти в

ук

соціальних мережах – саме там абітурієнт зможе вийти на зв'язок зі
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студентами даної кафедри і почути відповіді на свої запитання та побачити
студентське життя з різних джерел.
Фронт-енд частина – візуальна, тобто та, яку буде бачити кінцевий

користувач, тому саме вона буде відповідати за інформаційну частину. Для

цього була використана технологія HTML, але дана посадочна сторінка не
має бути статичною, а має бути динамічною для коректного, красивого і

зручного відображення інформації. Щоб ця сторінка була динамічною,
використовуються такі технології як CSS і JavaScript. Також мова JavaScript
використовується для динамічного відображення блоку соціальних мереж,
бокового футера, навігаційного меню, відгуків випускників. Поля для
заповнення зворотнього звязку були підібрані такі: емейл, телефон, імʻя,

6

посилання

в

соціальних

мережах,

повідомення.

Обовязковими

для

заповнення були обрані поля емейл, імʻя та повідомлення у звʻязку з тим що
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емейл буде виступати основним засобом комунікації в даному методі
зворотнього звʻязку. Поля, телефон та посилання в соціальних мережах є
додатковими засобами комунікації − тому вони не обовʻязкові.

Бекенд частина – серверна, для зворотнього звʻязку може бути

реалізована багатьма мовами програмування такими як: Java, C#, Ruby, Php.

РА
,

Такі мови як Java i C# використовуються у великих компаніях для розробки
великих проектів. Середовища розробки для цих мов є платними і
коду

цих

мов

вимагає

високих

навичок

в

області

В.
Кі
В

рефакторинг

програмування. Тому для розробки бекенда для даної сторінки була обрана
мова Php, середовища розробки для якої є безкоштовними і відкритими.
В блок “контакти” реалізоване підключення карти – місцезнаходження
корпусу. Це можна реалізувати підключенням Яндекс картами, Maria map,

В.

Google map. Використані були саме Google map, тому що вони найзручніші
та популярні для використанні і підтримуються майже всіма браузерами та
телефонами.

ук

Важливим моментом також є кроссплатформеність сайту та його

Н

ич
ип
ор

кроссбраузерність, для чого була використана технологія bootstrap яка є
найпопулярнішою у своїй галузі для адаптивності сайту. Дана сторінка була
адаптована на останні чотири версії найпопулярніших браузерів таких як

Chrome, Safari, FireFox, Opera, Edge. Також для смартфонів, які працюють на
базі android та iOS.

Дизайн сайтів освітніх закладів має певні свої особливості, він має

розроблятись відносно міжнародних стандартів, основна інформація має бути

чітко підкреслена, навігаційні меню повинні бути обовʻязково виділені від
основного контенту сторінки. Відповідно до дотримання основних принципів
подання інформації: відкритості, доступності, достовірності − дизайн
сторінки та черговість блоків було розроблено після чіткого аналізу

7

найпопулярніших посадочних сторінок для абітурієнтів провідних вузів
світу. Кольорова гамма підібрана під більшість користувачів і були вибрані
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два основних кольори це зелений і білий, оскільки ці кольори є зручними для
людського зору і не викликають негативної реакції. В навігаційне меню були
винесенні основні розділи такі як: спецільність, навчання, контакти.

Важливим додадком була розробка блоку з компаніями, які співпрацюють з
кафедрою, та в яких працюють випускники кафедри, таким чином майбутній

РА
,

абітурієнт буде бачити, де зможе працювати в майбутньому і це додасть
йому бажання поступати на дану кафедру. На кожну компанію мається

В.
Кі
В

гіперпосилання, через яке майбутній студент може ознайомитись з
діяльністю компанії, що додасть йому мотивації в навчанні.
Оскільки однією із основних задач даного сайту є залучення абітурієнтів
на кафедру – було створено блок з електронним вступом та алгоримом
вступу

через

інтернет.

Цей

блок

розташований

після

основних

В.

інформаційних блоків які надихають на вступ на дану кафедру. В блоці
використовується гіперпосилання на електронний вступ, а для допомоги є
алгоритм, який складається з 5- ти кроків після проходження яких абітурієнт

ук

подасть документи і в майбутньому можливо стане студентом.

Н

ич
ип
ор

Важливо показати список предметів які будуть вивчатися протягом
навчального часу, тому це винесено в окремий блок і реалізовано динамічний
список за допомогою фреймворка JQuary і складається з блоків основних

дисциплін які є основними в нашій галузі: Фундаментальні науки,
Інформаційні технології.
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2 ЩО ТАКЕ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ?

В.
Кі
В

Рис.2.1.Інтернет маркетинг

Широке поширення Інтернету заклало відмінний фундамент для
розвитку нового напрямку маркетингу – інтернет-маркетингу. Як і будь-який
інший вид маркетингу, інтернет-маркетинг зберіг ключові принципи даного
роду діяльності, адаптувавши його інструментарій під Глобальну мережу.
відмінностей.

В.

Одначе своїм успіхом він зобов'язаний також рядові важливих
Інтернет-маркетинг

повністю

передав

головну

роль

ук

споживачам, остаточно відійшовши від моделі середньостатистичного

Н

ич
ип
ор

покупця. Він дозволив не тільки збирати точнішу інформацію про клієнтів,
але і отримувати зворотній зв'язок від них значно швидше, ніж в оффлайнсередовищі.

Як процес, інтернет-маркетинг можна розділити на два етапи: трафік і

конвертер.

Трафік − це потік користувачів, які блукають по Інтернету, переходячи

зі сторінки на сторінку. Цим трафіком можна керувати за допомогою різних

посилань, гіперпосилань, перенаправляючи його на будь-який конвертер.
Пошукова оптимізація, банерна реклама, групи в соціальних мережах,
таргетингова реклама − все це системи перенаправлення трафіку. Завдання
конвертера − перевести відвідувача в статус потенційного клієнта.

9

Під потенційним клієнтом ми маємо людину, яка повинна зацікавитись
нашими товарами чи послугами і готова ними скористатись, просто кажучи
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готова їх придбати.
Конвертери бувають різними і мають різні ступені ефективності.
Наведемо приклад. Групу в соцмережі «Facebook» складно спроектувати так,
щоб вона добре конвертувала відвідувачів.

Це трудомісткий процес, результативність якого складно передбачити на

РА
,

100%.

Розглянемо посадочну сторінку, як найпростіший і найпотужніший

В.
Кі
В

конвертер, який існує в Інтернеті на сьогоднішній день.

Landing Page (LP), лендинг – це цільова сторінка, що містить
інформацію про послугу або товар, головним завданням якої є спонукання
клієнта до цільової дії (підписці, замовленню).

LP зазвичай логічно продовжує текст пошукового запиту, посилання або

В.

вашого оголошення. Цей конвертер хороший тим, що на нього можна
направити не лише контекстну, але і будь-яку іншу рекламу.
Контекстна реклама на сьогодні є одним з найефективніших різновидів

ук

реклами в Інтернеті. Вона налаштовується по конкретних цільових запитах,

Н

ич
ип
ор

діє вибірково і відображається для тієї аудиторії, чия сфера інтересів
перетинається з тематикою рекламованого товару. Це помітно підвищує
ймовірність відгуку на рекламу і слугує джерелом так званого теплого

цільового трафіку на вашу сторінку.
Простота і зручність контекстної реклами в тому, що її можна

налаштувати за один день і вже взавтра вона почне працювати і приводити
потенційних клієнтів.
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2.1 Поведінка користувачів в інтернеті.

Рис.2.2.Поведінка користувачів в інтернеті

В.
Кі
В

Розглянемо, який має вигляд поведінка в Інтернеті. Припустимо, у
людини є потреба: вона хоче замовити дизайн інтер'єру. Відповідно, його
пошуковий запит, швидше за все, так і виглядатиме: "дизайн інтер'єру".
Проте, людина при цьому може думати про абсолютно інші речі:
комфортний затишний будинок, про те, щоб похвалитися перед друзями

В.

стильною квартирою, або про те, як він хоче висипатися ночами.
За фактом це абсолютно різні потреби, але люди можуть формулювати

ук

їх одним і тим же запитом "дизайн інтер'єру". Тут важливо зрозуміти, яку

Н

ич
ип
ор

конкретно з цих потреб має на увазі ваш потенційний клієнт, оскільки кожна
з них має власні критерії задоволення.
Визначивши свою потребу, він вводить запит в пошуковій системі і

бачить ряд пропозицій (оголошень). Через ці рекламні оголошення клієнт
переходить на посадочну сторінку (лендинг). Він залишає заявку, спілкується

з оператором і сподівається, що йому зроблять саме ту пропозицію, яку він
бачив на кожному етапі, після того, як оформить замовлення.
Це називається «принципом послідовності»: одна і та ж пропозиція
транслюється на всі точки взаємодії з клієнтом. Зазвичай основних точок

чотири: оголошення, лендинг, оператор і виконання.
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2.2 Аналіз з точки зору абітурієнта
Кожному абітурієнту потрібно в одному місці знайти всю необхідну
доцільно дослідити поведінку абітурієнта в інтернеті.
Приклад поведінки:
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інформацію і це місце має бути зручним і його має легко знайти. Тому

-

спочатку абітурієнт − це анонімний трафік в Інтернеті;

-

потім він клацає по рекламному оголошенню і потрапляє на

-

РА
,

міні-лендинг;

він залишає свій e-mail і йому приходять відповіді на його

В.
Кі
В

питання;
-

потім безпосередньо звʻязується з представниками кафедри;

-

представник кафедри призначає зустріч;

-

абітурієнт подає документи на кафедру.

Зверніть увагу на те, що в самому кінці поведінки обов'язково треба

В.

брати зворотний зв'язок від абітурієнта − це допоможе вам поліпшити якість
донесення інформації. Поведінка створюється не просто так: необхідно чітко

ук

уявляти увесь процес, через який проходить користувач, розуміти усі етапи
його взаємодії з вашою кафедрою.

Н

ич
ип
ор

Часто зустрічається така помилка: власники лендинга хочуть дістати на

нього якомога більше трафіку, платять за це великі гроші, але при цьому не
стежать за якістю трафіку. Але з трафіку низької якості цільові абітрєнти не

з'являться як по чаклунству. Для створення цільового трафіку визначають і
розписують свою цільову аудиторію.
Розглянемо можливі цілі для поведінки згідно з нашим прикладом.
- Мета трафіку − отримати клік по оголошенню.
- Мета лендинга − отримати e-mail клієнта.
- Мета e-mail-ланцюжка − сформувати довіру і актуалізувати потребу.

12

-

Основна мета лендинга − отримати контакт користувача, швидше

за все, ім'я і номер телефону, далі все здійснюється представником кафедри.
Наступний обов'язковий етап − дзвінок. Мета цього етапу −
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-

отримання згоди на зустріч, можливо, призначення часу іншого дзвінка.
-

Метою зустрічі з потенційним абітурієнтом може бути отримання

інформації для і підготовка подання документів.
Мета другої зустрічі – подача документів.

-

Цілі подальших етапів − отримати оригінали документів.

РА
,

-

2.3.Місце і значення Landing page

В.
Кі
В

Landing Page − це фактично одна сторінка, основна задача якої −
ознайомити користувача з інформацією про товари чи послуги і отриманні
його контактних даних для звʻязку з ним.
Існують

чотири

основні

складові

успішної

цільової

сторінки:

дослідження, дизайн, копирайтинг і тестування. Важливо виділяти достатні

В.

ресурси для кожного компонента.

Лендинг пейдж служить основою створення успішного інтернет
маркетингу. Ви можете отримати контакти користувача в обмін на вигідну

ук

для нього пропозицію, а з часом запропонувати свою послугу.
при

створенні

цільових

сторінок

і

всіх

інших

Н

ич
ип
ор

Найголовніше

маркетингових матеріалів полягає в тестуванні. Перевіряйте різні заголовки,
основний текст, зображення, заклик до дії і ін.
"Сторінка має бути не тільки ефектною, але й ефективною". У нас є три

елементарні критерії, за якими можна зробити висновок про ефективність

сторінки:

1. Вона повинна бути чітко сформулювана.
2. Вона повинна пояснити яким чином клієнту отримати бажане.
3. Те, чого хоче споживач, обовʻязково має бути простим в отриманні.
В наш час вступ в університети почав поступово переходити в

Інтернет. З часом більшість університетів будуть в мережі і в звʻязку з цим

13

існує велика необхідність підтримувати позиції в Інтернеті тому що це
прогресивний підхід. 6 із 9 людей шукають відгуки про товари чи послуги в
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пошукових системах, форумах, соціальних мережах.
Конвент-маркетинг є серйозним важелем в розвитку кафедри в

Інтернеті. Більшість провідних університетів використовують його для
просування свого бренду і збільшення числа абітурієнтів. Відповідно до
мають в 6 разів більше клієнтів.
2.3 Струтура сайту

РА
,

нашої статистики, підприємства які розміщують інформацію в Інтренеті

В.
Кі
В

Струткура сайта базується на пріорітетності блоків. Згідно з аналізом
«посадочних сторінок» інших провідних універститетів світу, було виконано

Н

ич
ип
ор

ук

В.

таку черговість відображення секціій:

Рис.2.5.1.Структура сайту
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Сайт містить чотири головні розділи: спеціальність, навчання, відгуки,контакти. Розділ «спеціальність» містить такі секції, як привітання абі-
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турієнта та рівні навчання. Наступний і найбільший розділ «навчання» містить такі секції: блок дисциплін, особливості підготовки, компанії що співпрацюють, як стати інженером світового рівня, лабораторії. Відгуки містять

секції: відгуки випускників та електронний вступ. Останній розділ контакти
містить секції, такі як соціальні мережі, зворотній звязок та контакти.
найкращі

корпуси

та

університету,

РА
,

Перше з чого починає користувач, це шапка з фото, де показані
що

додає

кращого

візуального

В.
Кі
В

сприйняття. Також важливою складовою першої секції є навігаційне меню та
ліве меню з соціальними мережами. За допомогою цих складових користувач
може швидко потрапити в потрібне йому місце. Навігаційне меню та ліве
меню з соціальними мережами динамічні для того щоб ними можна було
скористатись перебуваючи в будь-якій секції сайту. Наступна секцію, яку

В.

зможе побачити абітурієнт, це секція з рівнями навчання та коротка
інформація про них.

Наступний розділ, пропонований майбутньому студенту − навчання.

ук

Майже кожного абітурієнта цікавить перелік дисциплін, які він буде вивчати

Н

ич
ип
ор

впродовж свого навчання в університеті, тому ця секція відображена першою
в цьому розділі. Далі користувач бачить перед собою особливості підготовки
на кафедрі та компанії які співпрацюють. Саме цей розділ спонукає вибрати

саме цю спеціальність, оскільки абітурієнт може побачити в якій компанії за
умови успішного навчання він зможе працювати і навіть перейти на сайт цієї

компанії та з різних джерел отримати інформацію про заробітню плату. А
оскільки саме гроші, на думку багатьох відомих американських та світових

видатних людей, є головним мотиватором в молодому віці, тому ця секція
відіграє ключову роль. Далі користувач може ознайомитись з матеріальною
базою кафедри, що є важливим фактором у його виборі.

15

Секція з відгуками випускників розміщена перед електронним вступом
та зворотнім звʻязком, тому що ця секція є останнім джерелом головної
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інформації, оскільки після всього прочитаного користувачу потрібно
побачити приклади людей які вже пройшли цей шлях і чого вони досягли.
Відгуки випускників є інформацією з першого джерела тому після їх

прочитання абітурієнт приступить до використання секцій зворотного
звʻязку.

РА
,

Секція з електронним вступом побудована так, щоб абітурієнту було
легше подати документи, тому тут наведено алгоритм для електронного

В.
Кі
В

вступу. Кнопка електронний вступ в подальшому допоможе розрахувати
ефективність даного лендінгу, оскільки через деякі сервіси можна порахувати
кількість переходів по цій кнопці. А перехід на електронний вступ це і є
основна мета даного лендінгу оскільки він свідчить, що абітурієнт вибрав
саме потрібну нам спеціальність.

В.

Розділ контакти містить в собі першоджерела інформації. Оскільки
абітурієнт може звідси потрапити на потрібні йому сторінки в соціальних
мережах і там знайти потрібних йому людей, що дає додаткову можливість

ук

для отримання відповідей на свої питання. Після цього надається можливість

Н

ич
ип
ор

для спілкування з представниками кафедри через зворотній зв'язок. І в кінці,
згідно з усіма стандартами лендінгу, розміщена карта та контактні дані для
звʻязку, а може і для відвідування навчального корпусу.
Перш ніж абітурієнт залишить свої дані для звʻязку йому потрібно

отримати інформацію про кафедру, тому зворотній звʻязок розмістився після

всіх головних інформаційних секцій. Як тільки користувач прочитає всю
інформацію, після цього в нього виникнуть додаткові питання і він захоче

залишити свої дані або поспілкуватися з представником кафедри.
Секція з електронним вступом розміщена перед зворотнім звʻязком тому
що може бути випадок коли користувачу буде достатньо інформації і він
захоче відразу подати документи.
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3 РЕАЛІЗАЦІЯ САЙТУ
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Перш за все слід визначити під які браузери та пристрої буде
адаптивний даний сайт. Враховуючи те, що в наш час молодь активно
використовує смартфони, наш сайт має бути адаптивний до мобільних

пристроїв. Зробимо аналіз мобільних пристроїв та браузерів на території
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В.

В.
Кі
В

РА
,

України за допомогою сервісу StatCounter.

Рис.3.1 − Статистика браузерів

Згідно зі статистикою видно, що підтримуватись має 3 основні
браузери: Chrome, FireFox, Opera. Оскільки компанія Microsoft закрила
проект IE ми цей браузер не враховуємо. Завдання нескладне, тому що
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фактично адаптивність слід робити лише для Chrome і FireFox, оскільки
браузери Opera, Yandex Browser працюють на двигуні головного браузера
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Google Chrome.
Залишилось дізнатись до яких версій браузерів потрібно адаптувати

сайт. Зазвичай провідні веб-розробники адаптують сайт на 3 останні версії
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РА
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браузера.

Рис 3.2 – Статистика версій браузерів

Наші прогнози майже підтвердились, але враховуючи статистику ми

бачимо винятки, такі як Opera 12 та 5 останніх браузерів Chrome. Opera 12 це

особлива версія цієї марки браузерів тому що вона не має автооновлення.
Велику частину займають так званні інші браузери з тієї причини, що не всі
люди слідкують за оновленнями, а інша причина – більшість браузерів

використовують двигун браузера Chrome, так званий Chromium, а це означає,
що до більшості браузерів сайт буде адаптивний. Позитивним є те, що ми не
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бачимо найважчі для адаптації браузери, такі як Internet Explorer версії 8, 9,
10. Свого часу це було важким завданням для всіх веб розробників, але
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влітку 2015 р. корпорація Майкрософт відмовилась від технічної підтримки
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цих браузерів.

ук

Рис 3.3 – Стастика смартфонів
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Ми бачимо, що в Україні на ринку мобільних пристроїв найбільше

використовуються пристрої на базі Android. Смартфони американської
компанії Apple займають теж велику долю ринку, майже 20%, а це означає

що кожний 5-й українець має цей телефон, тому адаптивність під цей
смартфон необхідна. Оскільки компанії Samsung, Lenovo, LG, HTC, Huiwei,
Google, Soni, Ericsson використовують операційну систему Android, це

значно полегшить завдання адаптації, адже адаптувавши сайт до одного
флагмана Samsung – відбувається автоматична адаптація до всіх інших
флагманів на базі цієї операційної системи. Адаптація до телефонів компанії
Nokia буде проігнорована оскільки їх використовує невелика кількість
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молоді, а головним користувачем цього сайту є молодь. Враховуючи те, що
більшість молоді використовує смартфони на базі iOS, а наш сайт
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розрахований саме на молодь, то визначимо адаптивність під Apple iPhone як

ук

В.

В.
Кі
В

РА
,

пріорітетну.
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Рис 3.4 – Статистка мобільних браузерів

Вище було визначено основні смартфони, тепер залишилось визначити

браузери, під які потрібно виконати адаптацію оскільки кожен смартфон
може використовувати безсліч браузерів. Видно, що адаптувати сайт
потрібно саме під такі мобільні браузери як: Chrome, Opera, Safari, Andrоid

Browser. Для цього використаємо технологію Bootstrap, яка допоможе нам з
адаптацією до мобільної версії. На додачу, для якісного відображення сайту
на мобільній версії нам потрібно завантажити малюнки з мобільним
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розширенням для того, щоб вони не обрізались в мобільній версії сайту.
Важливим додатком до цього є налаштування функції повороту екрана,

3.1 Реалізація навігаційного меню на сайті
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оскільки сайт повинен бути адаптивний в будь-якому положенні смартфона.

РА
,

Навігаційне меню є важливою складовою кожної посадочної сторінки,
тому що вона допомагає швидко перейти в потрібну секцію сторінки.
Реалізація її дуже проста; нижче можна бачити приклад її реалізації на

В.
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В

нашому сайті:
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<div id="main-nav" class="clearfix">
<div class="wrapper clearfix">
<div class="clearfix">
<a class="scroll siteLogo" href="#banner">
<span class="wc-dot-box"></span>
</a>
<ul class="navigation hidden-phone">
<li><a class="scroll" href="#home">Спеціальність</a></li>
<li><a class="scroll" href="#about">Навчання</a></li>
<li><a class="scroll" href="#parallax_6">Відгуки</a></li>
<li><a class="scroll" href="#contact">Контакти</a></li>
</ul>
<div class="mini-navigation visible-phone ">
<button class="btn nav-toggole" type="button">
<span><i class="icon-align-justify"></i></span>
</button>
</div>
</div>
</div>

В кожній секції сайта присутній клас, за допомогою якого і буде

реалізована навігація. Функція яка відповідає за навігацію: a class=”scroll”
href=”#home”>, тобто ми направляємо наш скролл на початок секції з назвою

класу “home”.

Наступним необхідний момент − забезпечення динамічності даного
навігаційного меню для того, щоб перебуваючи в будь-якій секції ним можна
було скористатись.
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Основний колір сайту зелений; щоб забезпечити зручність використання меню був підібраний прозоро зелений колір який добре сприймається

Рис 3.5 – Макет Навігаційного меню
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очима. Нижче можна ознайомитись з макетом навігаційного меню.

З макету видно вдалий підбір кольорової гамми, а саме як між собою

поєднуються жовтий колір логотипа кафедри та зелений колір самого

РА
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навігаційного меню. Нижче наведена реалізіція стилів:
#main-nav{

В.
Кі
В

background: rgba(98, 196, 98, 0.55);;
position: absolute;
top: 0;

bottom: auto;
left: auto;
right: auto;
width: 100%;
min-height: 60px;
z-index: 99;

В.

}
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.navigation li a:after, .navigation li a:before{
content: '';
height: 8px;
width: 8px;
position: absolute;
bottom: -10px;
left: 45%;
background: #dd4322;
border-radius: 50%;
display: none;
}

Оскільки для даного меню присвоєно id то присвоєння стилів відбу-

ваєтся за допомогою “#main-nav”, в іншому випадку як би для меню було
присвоєнно клас то присвоєння стилю відбувалося б за допомогою “.main-

nav”. Функція background відповідає за колір даного меню; як видно задано
зелений колір меню. За пересуванням меню по всіх секціях відповідає
функція position, позиція absolute забезпечує пересування. Всі решта функцій
відповідають за розмір і габарити елементів. Меню повинно працювати в усіх

22

браузерах. В старих версіях буде відбуватися відключення деяких візуальних
ефектів які не впливають на функціональність меню. Нижче наведено
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присвоєння стилів класу navigation, який містить контент даного меню.
Наприклад, текст, логотип – для даного контенту необхідно задати шрифт,
колір, розміри, тінь. Функції height i width відповідають за висоту і ширину.

Наступним меню, яке було реалізована на сайті, є ліве меню з

соціальними мережами. Реалізація якого досить просто може обійтися тільки
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мовою розмітки html та css стилями. Приклад розмітки можна побачити
нижче:

В.

В.
Кі
В

<div class="aside-left-fixed">
<div class="aside-item">
<a href="http://vk.com/kivra">
<img src="images/vk-logo.png">
</a>
</div>
<div class="aside-item">
<a
href="https://www.facebook.com/groups/446854228856020/">
<img src="images/fb-logo.jpg">
</a>
</div>

Як бачимо, створюється окремий клас всередині якого задається

ук

гіперпосилання на елемент який перебуває в меню, тобто соціальну мережу
та посилання на логотип соціальної мережі. Але тільки одної розмітки html
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мало, тому для коректного відображення були використані стилі:

.aside-left-fixed{

width:60px;
position:fixed;
bottom:10vh;
background-color:rgba(255,255,255,0.5);
left:0;

}
.aside-item a img{
width:100%;
height:40px;
object-fit: contain;
}

Як бачимо в стилях задані розміри, кольори окремо рамки самого меню
та логотипів соціальних мереж. Нижче представлено макет меню.
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Рис 3.6 Ліве меню з соціальними мережами

3.2 Реалізація шапки з фото
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Перше візуальне сприйняття сайту починається з першої секції де

розміщено банер та фото. Оскільки одне фото малоінформативне, тому було
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використано технологію jQuary для почергового відображення фото.

Рис 3.7 Шапка з фото та багером

Для реалізації банера використано розмітку html та стилі css для

позиціонування та розмірів тексту, а також його шрифтів з кольором. Нижче
наведений код для реалізації банера.

<div id="banner">
<div class="site-slogan">
<div class="slogan-inner clearfix">
<div class="bounceInRight wow"> <h2>НТУУ
«КПІ»</h2> </div>
<div class="bounceInLeft wow"> <h2>Кафедра
радіоконструювання та виробництва радіоапаратури</h2> </div>
</div>
</div>
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В розмітці заданий текст банера та його сортування. Для її реалізації
задається звичайний id. Нижче можна побачити реалізацію стилів для цієї
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сторінки.
position: relative;
width: 100%;
height: auto;
padding: 0;
overflow: hidden;
margin: 0 auto;
z-index: 0;
}

РА
,

#banner{

В.
Кі
В

3.3 Реалізація секції привітання абітурієнта та рівні навачання
Привітання абітурієнта має чисто інформативний характер без функцій.
Основним є дизайнерське рішення. Оскільки текст на даній секції має легко
сприйматися, просто ввести його не можна, розміщення тексту має
допомагати сприйняттю. Тому кожну складову даного тексту було винесено
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В.

в окремі міні блоки, а сам текст про спеціалізацію в окрему рамку.

Рис 3.8 Привітання абітурієнта

25

Як видно, стилі на даній секції підібрані досить вдало, кольорова гамма
красиво взаємодіє. В додатку до цього при наведенні на назву кафедри можна
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побачити гіперпосилання на головний сайт кафедри. Нижче можна побачити
реалізацію стилів даної сторінки.
background:#62C462;
position: relative;
width: 100%;
height: auto;
padding: 71px 0 74px;
margin: 0 auto;
overflow: hidden;
z-index: 0;

В.
Кі
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}

РА
,

#home{

.welcome-box{

text-align: center;
font-size: 0;
margin-bottom: 30px;
}

З цього видно, що кожен міні блок має свій окремий клас, в якому і

В.

задаються всі стилі.

Наступна секція, яка входить в клас home − рівні навчання. Вона

ук

реалізована трьома окремими міні блоками, оскільки містить інформацію про
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три рівні навчання: бакалаврат, магістратуру та Phd. Було здійснено підбір
окремого логотипу для кожного рівня навчання.
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,
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Рис 3.9 Рівні навчання

Після наведення на блок з рівнем навчання ми спостерігаємо зміну
кольору в блоці, що імітує активізацію блоку і дає потім змогу дослідити на
який рівень є найбільший попит на даному веб ресурсі.
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<div class="feature-list-box row-fluid">
<ul class="feature-list clearfix">
<li>
<div class="feature-item">
<div class="academy-img">
<span class="bachelors-logo academy-logo"> </span>
</div>
<div class="feature-text row-fluid">
<h4>Бакалавр</h4>
<p>Текст </p>
</div>
</div>

Як бачимо, реалізація розмітки доволі проста і відбувається фактично

через маркований список. За це відповідає тег <ul> зовні та в середині <li> і
підтримується у всіх браузерах включно зі старими версіями. Реалізація

зміни кольору при наведенні відбувається в стилях.
.feature-list li:last-child{
margin-right: 0;
}
.feature-item{

position: relative;
height: 400px;
width: 290px;
background: #ffffff;
margin-top: 23px;
border: 0 none;
z-index: 2;
transition:background .3s ease-in-out 0s;
}

РА
,

.feature-text h4{
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В.
Кі
В

color: #dd4322;
font-family: sans-serif;
font-size: 14px;
line-height: 18px;
font-weight: normal;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
margin: -20px 0px 2px;
transition:color .35s ease-in-out 0s;
}

За функцію зміни кольору відповідає рядок з класом .feature-item як

В.

можна побачити в розмітці та вказано логотип рівня навчання і також рядок з
класом .feature-text h4 − там вказано текст даного міні блока. За зміну

ук

кольору відповідає функція transition, де ми задаємо коли колір має змінитись
і скільки часу він має бути зміненим.
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Даний спосіб реалізації був вибраний через обов’язкову доступність

інформації і ефективне візуальне сприйняття. Логотипи і зміна кольорів

дозволяє мозку краще зосередитись на вибраній інформації.
3.4 Реалізація блоку дисциплін
Оскільки дисципліни це одна з найважливіших інформацій для

абітурієнта, вона може бути реалізована двома методами або списком, що не

дуже

коректно,

призначенням,

або
тобто

іншим

методом

фундаментальні

розподілити
науки,

дисципліни

комп’ютерні

за

науки,
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конструкторські дисципліни та інтелектуальні технології. Обрано саме

В.
Кі
В

РА
,
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другий метод, який реалізований блоками.

Рис 3.10 Блок дисциплін

В.

При кліку на вибраний блок відкривається список дисциплін. Метод
доволі простий в реалізації і хороший для сприйняття. Для кожного блоку
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були підібрані логотипи які відповідають напрямкам дисциплін. Враховано
також і те, що дисципліни можуть змінюватися і спосіб зміни логотипу та
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переліку дисциплін, а також додавання нового блоку максимально спрощені.
<section class="header-section">
<div class="caff-bloks-wrapp wrapper header-box clearfix">
<div class="info-1 blocks-caf">
<div class="img-wrapp">
<img src="images/ico-sience.png">
</div>
<p>Блок фундаментальних наук</p>
</div>

В розмітці бачимо, що створюється окрема секція, в яку можна додати

безліч блоків та надати їм назви і логотипи. Ключова назва, по якою
відшукується блок і додається опис – info-1. Нижче наведена розмітка
внесення опису в нижній список.
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<div class="more-info-caff">
<p class="hiden-info-1">Блок фундаментальних
наук (фізика, математика, теорія радіотехнічних кіл та сигналів, електродинаміка та поширення радіохвиль, аналогова та цифрова електроніка).
</p>

Після додавання опису залишається застосувати стилі для коректного
відображення інформації в даній секції.

В.
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В

background: #ffffff;
position: relative;
width: 100%;
height: auto;
padding: 0;
margin: 0 auto;
overflow: hidden;
z-index: 0;
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#about{
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В.

}
.working-process{
padding: 75px 0 74px;
}
.slider-style{
padding: 50px 0;
background-color:#eeeeee;
}
.working-process h4{
color: #000;
font-family: sans-serif;
font-size: 20px;
font-weight: normal;
line-height: 24px;
margin: 0 0 32px;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
}

Для кожної частини міні блоку застосовується свій стиль який

викликається класом. Як бачимо, стилі задані для інформаційного списку

блоку і самих блоків.
3.5 Реалізація блоку особливості підготовки
Секція «особливості підготовки» має тільки інформаційний характер,
будь-які функції відсутні. Для реалізації використовується розмітка html та
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стилі css. Оскільки викладати текст на сторінці просто списком не коректно,
було вирішено створити два блоки і додати рамки для тексту для надання

В.
Кі
В
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,
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гармонічного вигляду.

Рис 3.11 Блок Особливості підготовки

Назву блоку було виділено червоним кольором, з тим, щоб блок відразу

В.

привертав увагу. Шрифт і фон рамки підібрані відповідно до дизайнерських
рішень, тобто білий фон і чорний текст і для приємнішого візуального

ук

сприйняття на зеленому фоні блоку.
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<div class="row-fluid content-opport">
<h3 class="opport-line">
Особливості підготовки
</h3>
<div class="comment-block">
<p>
Навчальний план спеціалізації для бакалаврів і
магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення фізико-технічних
основ мікросистемної техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня.
області інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної
техніки.
</p>

Для реалізації рамки використовуємо comment-block клас. Тег h3 задає
розмір шрифта в розмітці. Залишилось застосувати стилі для даної рамки.
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В.
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.comment-block{
width:60%;
margin:0 auto;
background-color:#fff;
font-size:20px;
line-height: 24px;
box-sizing: border-box;
padding: 20px;
position: relative;
margin-bottom: 30px;
text-indent: 1.5em;
border-radius: 25px;
}
.bigblock{
width:95%;
}
.comment-block:before{
content:" ";
display: inline-block;
width: 0;
height: 0;
border-left: 10px solid transparent;
border-right: 10px solid transparent;
border-bottom: 10px solid #fff;
position: absolute;
top:0;
margin-top:-10px;
left:50%;
}
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Як бачимо, в стилях задаються параметри складових, таких як розмір

рамки та білим кольором її полотно. Розмір, шрифт, колір тексту та
розміщення в рамці цього тексту, задаються функціями font-size, line-height,

position, margin-bottom, text-indent, broder-radius. Знову ж таки, з коду
розмітки видно що редагування тексту в рамці доволі просте, слід просто

замінити тексти між тегами p. Після того, як був замінений текст, слід
відредагувати розміри рамки та приступити до задання стилю для тексту,
тобто шрифту, кольору, прозорості.
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3.6 Реалізація блоку компаній
Блок з компаніями, які співпрацюють з кафедрою, відіграє дуже важливу
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роль, оскільки він характеризує якість навчання і показує майбутнє студента.
Простого нумерованого списку тут мало, для кожної компанії було зроблено

гіперпосилання на їх основні сайти для кращого ознайомлення з компанією,
оскільки цей лендінг відповідає за рекламу кафедри, а не рекламу компаній.

В.

В.
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було вирішено добавити і назву, і логотип.
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Велику кількість компаній люди знають по логотипах, деякі за назвою, тому

ук

Рис 3.12 Компанії що співпрацюють
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Як бачимо, в цьому блоці реалізовано перегортаючий список з кількома

сторінками; їх можна добавити багато. Одна сторінка містить шість
елементів, тобто шість компаній. Нижче наведена розмітка даного блоку

компаній.

<div class="row-fluid content-friends">
<div class="friends-wrapp">
<h3>Компанії та підприємства, що співпрацюють з факультетом:</h3>
<div class="btn-left btn-img">
</div>
<div class="friends">
<div class="company-block block-fiend-one">
<a href="http://www.materialise.com/careers/" target="_blank">
<div class="block-friend">
<div class="image-friend">
<img src="images/materialise.jpg">
</div>
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<p class="description-friend">Представництво "Матеріалайз"</p>
</div>
</a>

Класс, який відповідає за кількість компаній, називається – company-

20
16

block block-fiend-one. Після даного класу можна додавати гіперпосилання на
потрібну нам компанію, далі як можна помітити з коду, відбувається

додавання логотипа через тег img src та короткий опис даної компанії або її
назва. Назва компанії або опис теж виділено окремим класом description-
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В.

.friends{
width:80%;
}
.block-friend{
width:25%;
margin:3.5%;
border: 1px solid #e6e7e8;
display: inline-block;
min-height: 200px;
vertical-align: top;
}
.image-friend{
width:80%;
margin:5px auto;
}
.image-friend img{
width: 100%;
object-fit: contain;
height:120px;
}
.description-friend{
text-align: center;
font-size:20px;
height:40px;
padding:10px;
}

РА
,

friend для того, щоб можна було легко застосувати потрібні нам стилі css.

Після прочитання коду зі стилями стає зрозуміло, чому у розмітці кожен

параметр блоку було задано окремим класом. Складові: логотип, назва
компанії, опис компанії, рамка компанії потребують кожен свого стилю і
задати їх одним класом неможливо. Також зі скріншоту видно що за
пересування сторінок відповідають стрілочки, які є справа і зліва для того,
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щоб можна було перейти на наступну сторінку або повернутись на
попередню.
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3.7 Реалізація блоку як стати інженером світового рівня

Даний розділ повинен містити інформативний та короткий алгоритм, як
стати інженером світового рівня. Було обрано чотири основні кроки для

досягнення цієї мети і забрано в окремий список з номером кроку та його

РА
,

коротким описом. Даний блок виконує роль більш декоративного характеру.
Кроки представлені:

В.
Кі
В

1. Обрати напрямок.
2. Закінчити бакалаврат.

3. Закінчити магістратуру.
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В.

4. Стати Phd.

Рис 3.13 Блок алгоритму

При наведенні на крок логотип починає підсвічуватись що імітує клік на

даний елемент. Оскільки цей блок не великий, він отримав другий основний
колір зелений, логотипи були підібрані згідно з назвою кроку. Розмітка

даного блоку наведена нижче.
<div class="row-fluid working-process">
<div class="wrapper clearfix">
<h4>Як стати інженером світового рівня?</h4>
<div class="row-fluid">
<ul class="process-list">
<li>
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<div class="proccess-box clearfix">
<div class="polygon">
<div class="ps-circle">
<div class="ps-circle-text">
<span class="step">Крок</span>
<span class="number">1</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="process-desc">
<span class="icon-sitemap ps-icon"></span>
<h5>Напрямок</h5>
<p>Обрати найцікавіший для вас напрямок навчання</p>
</div>
<div class="process-arrow">arrow</div>
</div>
</li>
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Щоб додати ще один крок, потрібно використати клас step, задати назву
кроку та його номер. Після цього використовується клас process-desc, в якому
задаються дані міні блока, а саме: його назва та короткий опис. Алгоритм
розміщено горизонтально, оскільки він за такого розташування має
гармонічніший вигляд на сайті і добре сприймається візуального. Після

В.

додавання в розмітку наступного кроку, залишається останнє – задати стилі.
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.working-process h4{
color: #000;
font-family: sans-serif;
font-size: 20px;
font-weight: normal;
line-height: 24px;
margin: 0 0 32px;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
}
.process-list li{
float: left;
list-style-type: none;
width: 220px;
margin-top: 43px;
margin-right: 20px;
margin-bottom: 40px;
}
.proccess-box{
width: 225px;
height: auto;
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position: relative;
z-index: 2;
}
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В цьому стилі окремо задається розміри, віддтінки, шрифти кожного
елемента в цій секції.

3.8 Секція лабораторії

РА
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В секції лабораторії основним контентом виступають фотографії та

короткий опис до них, тому було реалізована рамку з фотографіями і
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В.
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можливості їх переключення.

Рис 3.14 Лабораторії

Як видно з макету – сторінка містить заголовок секції, блоки для

фотографій та блок з коротким описом лабораторії. Кількість фотографій на
сторінці можна в будь-який момент часу відкоригувати і поставити потрібну
кількість; це можна зробити у розмітці даної сторінки.

<div class="row-fluid slider-style">
<h1 class="head-one">Нашi лабораторiї </h1>
<div class="slider-outer">
<div class="slider-inner">
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<div class="left-part">
<div class="img-cont-slider">
<img src="images/lab-1.jpg" class="img-styles hrefer-lol" data-text=" текст про лабораторії"/>
</div>
<div class="img-cont-slider" >
<div class="image">
<img src="images/lab-2.jpg" class="img-styles hrefer-lol" data-text="текст про лабораторії"/>
</div>
</div>
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За ліву частину з фотографіями відповідає клас left-part в нього
додається клас img-cont-slider і вже до цього класу з кожним разом додаємо

потрібні нам фото за допомогою тега img src. Фон секції вибраний сірий,

В.
Кі
В

оскільки при завантажених фото зелений колір не є гармонічним для цієї
секції. Можливий метод реалізації цієї секцій було просто почергове
відображення фото без способу вибору, але оскільки в фотографіях може
міститися корисна інформація для абітурієнта, то було використано спосіб
вибору фотографій.
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В.

.slider-outer{
width:80%;
max-width:1260px;
margin:0 auto;
}
.slider-inner{
width:100%;
min-height: 100vh;
}
.left-part{
width: 20%;
}
.left-part,.right-part{
display: inline-block;
float: left;
}
.right-part{
width: 80%;
}
.image{
width:100%;
height:100%;

38

}

20
16

.img-cont-slider{
width:100%;
box-sizing: border-box;
padding:20px;
height: 20vh;
cursor:pointer;
}

Як бачимо, на цій секції для кожного елемента потрібно розставити розтографіями.
3.9 Відгуки випускників
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міри та розміщення на сторінці кожного елемента класу slider включно з фо-
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Головною складовою цієї секції є конвент: були підібрані всі
випускники, в кого був успішний рівень навчання, оскільки коментарі саме
цих випускників є найефективнішими. Реалізація коментарів могла бути
одною сторінкою, але оскільки гармонічно вмістити шість відгуків на одній
сторінці неможливо, а скоротити відгуки до трьох не є доцільним, оскільки

В.

чим більше інформації тим краще. Тому був реалізований список з двома
сторінками, який в подальшому можна збільшити до потрібної кількості.
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Блок містить відгук випускника, його дані та фотографію.

Рис 3.15 Секція з відгуками
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<div class="testimonial-box clearfix">
<div class="tml-title row-fluid">
<h4>
<span>Що кажуть випускники?</span>
</h4>
</div>
<div class="clearfix">
<div class="testimonial-slider row-fluid">
<ul class="sl-testimonial">
<li>
<div class="testimonial">
<div class="tml-profile">
<span class="tml-image-box">
<span class="tml-image">
<img src="images/dumka_1.jpg" title="" alt="">
</span>
</span>
<h4>Барабошко Олександр</h4>
<p>Місце роботи: ТК Media</p>
</div>
<div class="tml-content">
<p>Текст відгуку.</p>
</div>
</div>
</li>

В.

Як бачимо, елементи випускників задаються у маркованому списку,
який має свій окремий клас для того, щоб можна було задати стилі для цього

ук

списку. Заголовок виділено червоним кольором для кращого сприйняття
призначення секції. Оскільки в середині списку контент потребує окремих
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стилів, для нього теж був присвоєний свій клас. Форма фотографій була

вибрана кругла, бо гострих кутів має бути по можливості мало – це головне
правило веб-дизайну. Місце роботи виділено червоним кольором, оскільки

саме воно задає сприйняття подальшого відгуку абітурієнтом. Сам відгук
береться в рамку для кращого візуального сприйняття, а оскільки головний

фон секції білий, то фон рамки вибрано сірим для адекватного гармонічного
сприйняття з чорним кольором шрифта.

.tml-image-box{
display: inline-block;
height: 88px;
width: 88px;
border:1px solid #e2e2e2;
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border-radius: 50%;
}
.tml-image{
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display: inline-block;
height: 80px;
width: 80px;
margin: 4px;
border:none;
border-radius: 50%;
}
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З коду стилів можна побачити присвоєння стилю фотографіям і рамці з

відгуком. Спочатку викликається клас tml-image-box, який створює табличку,
потім в цій таблиці створюється окремий клас tml-image, в якому і
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зберігається посилання на потрібну для нас фотографію.
3.10 Електронний вступ

Оскільки секція з електронним вступом відіграє одну з ключових ролей,
то кнопка посилання на сайт «Електронний вступ» для привернення уваги

В.

була зроблена помаранчового кольору. В процесі аналізу було виділено 5
основних кроків, необхідних для подачі документів. В подальшому ці крокі
можна редагувати або додати, чи видалити крок. Над кнопкою знаходиться
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інформація про те, куди направляє посилання кнопки.
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Рис 3.16 Електронний вступ

Блок з електронним вступом розміщується після всіх основних

В.

інформаційних блоків, оскільки цей блок наштовхує виконати цільову дію, а
її можливо виконати лише після того, як була добута певна інформація про

ук

кафедру. В кроках розписано з максимальною доступністю все, що потрібно
виконати, щоб потрапити на дану кафедру.
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<div class="parallax-box">
<div class="wrapper clearfix">
<div class="parallax_box_1">

<h2><span class="text_1">Бажаєте навчатись на
кафедрі радіоконструювання та виробництва радіоапаратури?</span></h2>
<div class="mail-call"><h3>перейдіть на сайт
«Електронний вступ» міністерства вищої освіти</h3></div>
<a href="http://kpi.ua/ez"
target="_blank">«Електронний вступ»</a> <br> <br><br> <br>
</div>
</div>
</div>

В тегові a href задається гіперпосилання на сайт електронного вступу. Як
бачимо, фон секції з електронним вступом вибрано зеленим, шрифт білий –
це було підібрано згідно з гармонією кольорів.
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Блок з кроками вступу задається окремим класом. Нижче приведено
реалізацію розмітки даного блоку.
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<div class="row-fluid einput-process">
<div class="wrapper clearfix">
<h1>Що потрiбно для електронного вступу?</h4>
<div class="row-fluid">
<ul class="step-list">
<li>
<div class="box-step">
<div class="top-step">
<span>Крок 1</span>
<p>Показати добрий результат на ЗНО</p>
</div>
<div class="main-step">
<p>текст опису.</p>
</div>
</div>
</li>

Всі крокі задаються в маркований список, тобто в клас step-list.
.step-list{
width:100%;
}
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В.

.step-list li{
display:inline-block;
list-style: none;
width:19%;
vertical-align: top;
}

.einput-process{
background-color: rgba(128,128,128,.2);
}

Зі стилів можна побачити, що кожному елементу секції присвоєно свій

стиль. Оскільки параметрів в даній секції було багато і використовувати один
клас неможливо – кожному елементу було присвоєно для свій клас.
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3.11 Секція з соціальними мережами
На сайті присутні два способи переходу на соціальні мережі. В цій секції
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реалізовано другий спосіб переходу окремою секцією. Було додано

В.
Кі
В

РА
,

гіперпосилання і короткий опис посилання та логотипи груп.

Рис 3.17 Соціальні мережі

Заголовок виділений червоним кольором для кращого розуміння
призначення секції, також червоним кольором виділено короткий опис групи.

В.

Реалізація розмітки сторінки наведена нижче.
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<div class="testimonial-box clearfix">
<div class="tml-title row-fluid">
<h4>
<span>На що підписатися, щоб бути в курсі останніх новин?</span>
</h4>
</div>
<div class="clearfix">
<div class="testimonial-slider curr-slider row-fluid">
<ul class="sl-testimonial">
<li>
<div class="testimonial">
<div class="tml-profile">
<span class="tml-image-box">
<span class="tml-image">
<img src="images/logo_kpiua.png" title="" alt="">
</span>
href="http://kpi.ua/" target="_blank">kpi.ua</a></h4>
<p>Офіційний сайт «НТУУ КПІ»</p>
</div>
<div class="tml-content">
<P>Офіційний портал НТУУ
КПІ надає загальноуніверситетську інформацію та представляє ресурси
мережі сайтів університету.</P>
</div>
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</div>
</li>
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Оскільки в усіх попередніх секціях можна додавати безліч елементів в
список, тут реалізовано так само. Оскільки кількість груп в соціальних
мережах збільшується з кожним місяцем. Список соціальних мереж

реалізовано маркованим списоком і саме в цей список потрібно додавати нові
секції.
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В.

В.
Кі
В

.testimonial-slider .bx-wrapper .bx-viewport{
padding: 0;
}
.testimonial-slider .bx-wrapper{
max-width: 940px!important;
}
.testimonial-slider .bx-wrapper .bx-viewport{
max-width: 940px!important;
}
.curr-slider .bx-wrapper .bx-controls-direction a{
top: 20vh !important;
}
.testimonial-slider .bx-wrapper .bx-prev{
left: 0px;
}
.testimonial-slider .bx-wrapper .bx-next{
right: 0;
}
.sl-testimonial{
display: block;
margin: 0;
padding: 0;
}
.sl-testimonial li{
list-style-type: none;
float: left;
}

РА
,

або редагувати старі посилання. Нижче наведена реалізація стилів даної

.sl-testimonial li:last-child{
margin-right: 0;
}
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Зі стилів можна побачити присвоєння кожному класу свого стиля.
Оскільки в цій секції теж кожен елементи потребує своїх розмірів, відтінків,
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шрифту, кольору. Також можна побачити задання стилів і функцій для
кнопки вперед чи назад це реалізована в класі bx-next i bx-prev.

3.12 Реалізація зворотнього звязку на сайті

РА
,

Першим кроком реалізації зворотнього звязку є створення html форми
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В.

В.
Кі
В

після створення якої буде пікдлючений back-end.

Рис 3.18 Приклад реалізації форми на нашому сайті.

Для реалізації цієї форми потрібно створити клас блоку і код створення
форми: <form id="contactForm" action="sender.php" name="input"

method="post">, за допомогою методу action ми прописуємо назву файлу в
якому лежить наш скріпт з функцією sendmail().
Зворотній зв'язок буває різного типу, як приклад можна реалізувати
підключення по API до google exel і згідно з нашою формою отримувати
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заповнені колонки в таблицях. Цей метод ефективний тоді, коли ми
працюємо з великим потоком клієнтів (більше 20 за день). Інший метод, який
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я вважаю ефективнішим для нашого випадку − це використовувати функцію
sendmail() в мові php. Реалізація цього методу досить проста, але додатково

до цього нам потрібно налаштувати поштового агента так, щоб листи від
нього не вважались спамом. В наш час задля попередження спаму сервіси
використовують певні фільтри для відбору листів. Правила налаштування

РА
,

поштового агента знаходяться майже на кожному сайті емейл сервіса. Після
налаштування поштового агента, настає час написання скріпта з функцією

В.
Кі
В

sendmail() на php. Приклад реалізації зворотного звʻязку на мові php:
<?

Н
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В.

$to = 'vitaliynychyporuk@gmail.com'; //пошта отримувача можна
вказати декілька адресів через кому
$subject = 'Зворотнiй звязок'; //Загаловок повідомлення
$message = '
<html>
<head>
<title>kaa</title>
</head>
<body>
<p>Name:'.$_POST["name"].'</p>
<p>Phone: '.$_POST["phone"].'</p>
<p>Email:'.$_POST["email"].'</p>
<p>Website: '.$_POST["website"].'</p>
<p>Message: '.$_POST["message"].'</p>
</body>
</html>'; //текст нашого повідомлення можна використовувати теги HTML
$headers = "Content-type: text/html; charset=utf-8 \r\n"; //Кодування листа
$headers .= "From: Отправитель <information@infortf.esy.es>\r\n";
//Найменування пошти відправника
mail($to, $subject, $message, $headers);
echo '<script>window.location.href = "index.html";</script>';
?>

Конкретно в цьому виді скріпта зворотного звʻязку було використане
повідомлення з html розміткою, де ми задаємо черговість відображення
блоків повідомлення, для того, щоб воно було більш зручним для
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прочитання. Оскільки у нас задана черговість: 1) name; 2) phone; 3) email; 4) web-
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site; 5) message, то ми бачимо в нашому листі таку ж черговість:

РА
,

Рисунок 3.19 Приклад зворотнього листа.

Для того щоб в списку наших листів спростити пошук повідомлення з

В.
Кі
В

нашого сайту ми задамо в нашому скріпті тему листа, використавши для
цього такий код: $headers .= “From: Вступник КІВРА < kivra@kpi.ua> \r\n”;
Кодування листа задається за допомогою команди $headers=”Contenttype: text/html; charset = utf-8 \r\n”. UTF-8 – одне із загальноприйнятих і
стандартизованих кодувань тексту. Текст, що складається тільки з символів з

В.

кодом меншим, ніж 128, при записі в UTF-8 перетворюється на звичайний
текст ASCII. І навпаки, в тексті UTF-8 будь-який байт із значенням менше,

ук

ніж 128 зображає символ ASCII з тим же кодом. Решта символів Юнікоду
зображається послідовностями завдовжки від 2 до 6 байтів (реально тільки до
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4 байтів, оскільки використання кодів більших, ніж 221 не планується), в яких
перший байт завжди має вид 11xxxxxx, а решта — 10xxxxxx. Простіше

кажучи, у форматі UTF-8 символи латинського алфавіту, розділові знаки і
символи керування ASCII записуються кодами US-ASCII, а решта символів
кодується за допомогою октетів із старшим бітом 1. В результаті, навіть якщо
програма не розпізнає Юнікод, то англійська мова і розмітка все одно

відображатимуться правильно. Оскільки це освітня посадочна сторінка і
потрібно дотримуватись стандартів ISO, то було обрано саме цей формат
кодування.
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3.13 Реалізації геопозиціонування Maps
В секції Контакти потрібно додати геопозицію місця знаходження

20
16

кафедри. Для геопозиціонування можна використати безліч сервісів таких як
yandex map, google map, maria.ua, map.meta.ua та безліч інших досить відомих

сервісів. Головну роль в виборі сервіса геопозиціонування є його
популярність та його адаптивність під різні браузери та пристрої.

Приклад способу відображення карти в індивідуальному завданні:

ук

В.

В.
Кі
В

РА
,

<div id="contact">
<section class="header-section">
<div class="wrapper header-box clearfix">
<h2>Контакти</h2>
<div class="subtitle clearfix">
<h4>НТУУ «КПІ», Кафедра радіоконструювання та
виробництва радіоапаратури</h4>
<p>Кафедра СП - м. Київ, вул.Політехнічна, 12
(корпус № 17)</p>
</div>
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2540.640101
178646!2d30.456150867649246!3d50.447804001863226!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1
i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40d4ce9d6dd37507%3A0x733a130f9c36cf02!2
z0JrQsNGE0LXQtNGA0LAg0YDQsNC00ZbQvtC60L7QvdGB0YLRgNGD0Y7QstCw0L3QvdGPI
NGC0LAg0LLQuNGA0L7QsdC90LjRhtGC0LLQsCDRgNCw0LTRltC0LDQv9Cw0YDQsNGC0YPRgNC4!5e0!3m2!1suk!2sru!4v1454325626068"
width="950" height="300" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
</div>
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За допомогою тега <iframe> ми задаємо прапорець знаходження, а за

Н

допомогою команд width,height задається розмір карти на сторінці.

Рис 3.20 Геопозиція.
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4 ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ LANDING PAGE.
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Потрібна вам цільова сторінка вже створена, і користувачі купують на
ній товари і замовляють послуги. Здавалось би, більше нема про що

турбуватись. Але це не зовсім так. Можливо, відсоток конверсії відвідувачів
у клієнтів менший, ніж очікувалось. В такому випадку посадочна сторінка
недостатньо ефективна і її необхідно підкорегувати. Щоб визначити, чи

РА
,

приносить посадочна сторінка бажаний результат, необхідно скористатись
системою WEB-аналітики, наприклад, Google Analytics, і провести в ній

В.
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В

необхідні налаштування.
Коротко розглянемо цей процес:

Встановлення коду лічильника Google Analytics на всіх сторінках
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В.

сайту. В даному випадку код буде розміщуватись на одній сторінці.

Налаштування

цілей.

Для

цього

потрібно

увійти

в

панель

«Адміністратор» в меню системи, вибрати відповідній розділ і натиснути
кнопку «+ ЦЕЛЬ».
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Потім необхідно ввести її назву, вказати тип і перейти до наступного
кроку. Для коммерційного ресурсу в якості назви, як правило, вказується

В.
Кі
В

РА
,

20
16

конверсія − натискання на певну кнопку.

Далі в полі «ЦЕЛЬ» необхідно ввести «Равно» і ввести URL сторінки,
відслідковувати,

В.

ефективність якої необхідно

−

тієї,

на

яку

перейде

користувач після здійснення цільової дії на Landing page. Після цього можна
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завершити налаштування системи, натиснувши на кнопку «Создать цель».
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Після закінчення установки цілей, система почне відстежувати
статистику відвідувань вашого сайту і ви зможете отримати всі необхідні
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дані протягом певного періоду (тиждень, місяць, квартал). Необіходно
визначити кількість конверсій, які здійснюють користувачі на вашій

посадочній сторінці. Для цього потрібно перейти в панель «Отчеты»,

вибрати «Конверсии», розділ «Цели», «Обзор» і тільки після цього можна
проаналізувати отримані дані.

РА
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Якщо конверсії не є задовільними – можна вдосконалити посадочну
сторінку. Для цього необхідно визначити, чи відповідає сторінка критеріям

В.
Кі
В

ефективної: необхідно детально вивчити її на предмет присутності
конверсійних елементів і характеристик, потрібно пробувати поставити себе
на місце покупця і подумавши, як реальний прискіпливий клієнт, визначити,
що потрібно в ній змінити або додати. Наприклад, можливо, необхідно
використати інші палітри кольорів на сайті, або певного елементу чи кнопки,

В.

змінити зображення або його розмір, його розташування на сторінці, або
текст до нього. Кожен такий варіант буде представляти собою наступну
гіпотезу: якщо реалізувати такі зміни на сайті – то кількість користувачів, які

ук

зроблять цільову дію збільшиться. В реальних умовах буває, що це не завжди
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так. Існує кілька способів перевірки таких припущень. Найбільш доступним є
A / B тестування − порівняння кількох варіантів відображення елементів
ресурсу (сторінки) з метою визначити, при використанні котрого з них

сторінка буде найефективнішою .
Після

того,

як

експеримент

завершиться,

необхідно

знову

проаналізувати статистику по конверсіях і вибрати той варіант, який показав
кращий результат. Пам'ятайте, що чим більше користувачів відвідало вашу

посадочну сторінку під час тестового періоду, тим точнішими будуть
результати. Попри те, що цей спосіб може видатися досить праце витратним,
результат виправдає всі ваші очікування і в підсумку ви отримаєте ідеальну
посадочну сторінку, яка дійсно працює.
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Вступ

Питання охорони праці людини треба вирішувати на всіх стадіях
трудового процесу незалежно від виду професійної діяльності.

РА
,

Забезпечення безпечних і здорових умов праці в значній мірі
залежить від правильної оцінки небезпечних шкідливих виробничих
факторів.

В.
Кі
В

Однакові по складності зміни в організмі людини можуть бути
викликані різними причинами. Це можуть бути фактори виробничого
середовища, надмірне фізичне і розумове

навантаження,

нервово-

емоційна напруга, накладання цих причин.

В даному розділі аналізується робоче місце інженера-програміста, що

В.

працює на ЕОМ. Розглядаються питання безпеки робочого місця,

ук

освітлення, пожежної безпеки, мікроклімату, шуму та електробезпеки.
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5.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації
5.1.1 План приміщення

Розробка програмного продукту виконується без інформації про

приміщення в якому цей продукт буде використовуватись, тому
неможливо передбачити виробничі фактори. В цьому розділі буде описано

приміщення, що використовувалось при його розробці.
Вікна розташовані з одного боку, орієнтовані на схід. План
приміщення відображено на рисунку 6.1.

РА
,
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В.
Кі
В

Рисунок 5.1 – План приміщення

Приміщення має наступні характеристики (таблиця 5.1).
Таблиця 5.1 – Характеристики приміщення
Довжина

6,0 м.

Висота

2,85 м.

ук

В.

Ширина

Площа

ич
ип
ор

Н

8,0 м.

Об’єм

4
8,0 м.

1
ку
36,8 б. м.

Кількість робочих місць

Середня площа на одного працівника

Середній об’єм на одного працівника

кв.

3
1
6,0 м.

кв.

45,6 куб.
м.
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За цими показниками приміщення відповідає нормам [6]. Згідно зі
стандартом, площа на одне робоче місце не повинна бути менше ніж 6 кв.
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м.,об’єм – не менше ніж 20 куб.
5.1.2 Технологічний процес

В даному приміщенні знаходяться 3 столи зі стільцями, один сканер,один
комп’ютер, на якому виконується робота.

РА
,

матричний принтер. На кожному зі столів розташований персональний

В.
Кі
В

Персонал працює за комп’ютерами, робота сидяча і не потребує
фізичного навантаження. Такі роботи відносяться до фізичних робіт
категорії «легка 1б». Характер роботи - постійний, тому розглядаються
оптимальні значення характеристик мікроклімату.

В приміщенні періодично проводиться вологе прибирання, що

В.

запобігає накопиченню пилу в приміщенні.

Використовується центральне водяне опалення низького тиску.
Також для встановлення оптимальної температури повітря в приміщенні

ук

в теплий період було встановлено систему кондиціонування, яка здатна

Н

ич
ип
ор

охолоджувати і вентилювати повітря.
5.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
5.2.1Аналіз мікроклімату

У таблиці 5.2 наведені значення оптимальних, допустимих параметрів

для температури повітря, відносної вологості й швидкості руху повітряних
мас у теплий період року і в холодний період року згідно з [7].
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Таблиця 5.2 – Норми мікроклімату для приміщень ЕОМ
Температура
повітря

Відносна

Швидкість
руху

(градуси С, не

вологість

повітря

більше)
40
-60

Тепла

22
-24

40
-60

0,1

РА
,

Холодна

21
-23

20
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Пора
року

0,2

В.
Кі
В

В лютому були проведені дослідження і отримані такі результати:
- температура - 21 градус С;
- відносна вологість – 49%;

- швидкість руху повітря - < 0,1.
мікроклімату.

В.

Дані результати показують, що приміщення відповідає вимогам
5.2.2 Аналіз шуму

ук

Як було вказано вище, в лабораторії знаходиться три робочих

Н

ич
ип
ор

місця з ПК, кожне з яких устатковане монітором, вінчестером в
системному блоці,трьома вентиляторами системи охолоджування ПК
та клавіатурою. Крім того поряд працює периферійна техніка. Таким
чином

у

приміщенні

аеродинамічного

мають

походження,

місце

шуми

широкосмугові

механічного
із

і

аперіодичним

підсиленням при роботі принтерів. Орієнтовні еквівалентні рівні
звукового тиску джерел шуму, що діють на програміста на його
робочому

місці,

представлені

в

таблиці

5.3.

Допустимий

еквівалентний рівень шуму для робочого місця програміста складає 50
дБА.
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Вимірювання рівня шуму показало, що в його значення 41,3 дБА, що
не перевищує нормованого рівня, але наближається до нього.
зменшення

шуму

в

аналізованій

лабораторії

пропоную
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16

Для

використовувати замість матричного принтера, що створює багато
шуму,більш тихий - лазерний принтер.

Таблиця 5.3 – Значення рівня шуму для наявних джерел

Жорсткий диск

РА
,

Джерело шуму

Рівень шуму,
дБА
30
40

В.
Кі
В

Вентилятор

Принтер матричний
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5.2.4 Аналіз іонізуючих випромінювань

Монітори є джерелами іонізуючого випромінювання. Напруженість

В.

електричного поля на відстані 50 см. від монітору має не перевищувати:
0.7В/м (допустима норма до 1.0 В/м). Щільність магнітного потоку не

ук

повинна перевищувати: 14 нТл (допустима до 25 нТл).
5.2.5 Аналіз освітлення

Н

ич
ип
ор

Освітлення у приміщенні представлено боковим природнім та

штучним загальним освітленням.
Розрахуємо

рівень

освітлення

для

нашого

приміщення.

Для

приміщення застосовувались вісім світильників з лампами Philips
потужністю 40 Вт. Дані установки дозволяють отримати середню

освітленість приміщення рівною 425 лк, що знаходиться в межах норми
(300-500 лк) [10]. На рисунку 5.2 зображено схему освітлення приміщення.

РА
,

20
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В.
Кі
В

Рисунок 5.2 – Схема освітлення приміщення

5.3 Аналіз електробезпеки

В.

Клас захисту від ураження електричним струмом в приміщенні слід
віднести до класу І - приміщення без підвищеної небезпечності (сухі

ук

приміщення без пилу). У приміщенні використовується трифазна
електрична мережа з напругою 220 В і частотою в 50 Гц. Основними
небезпеки

Н

ич
ип
ор

джерелами

ураження

електричним

струмом

в

даному

приміщенні є дроти системних блоків.
За умови пробою ізоляції ураження можливе при дотику до корпусу

або з'єднувальних дротів. За умови перевантаження мережі можливе
іскріння і пробій ізоляції.

Електробезпеку роботи з приладами забезпечують такими заходами:
1. Для захисту приладів від перенавантажень та коротких замикань

використовується запобіжник;
2.Для

забезпечення

електробезпеки

застосовується захисне заземлення;

в

аварійному

режимі
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3.Для

захисту

мережі

використовується

мідний

провід

у

поліхлорвініловій ізоляції.
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16

Приміщення відповідає вимогам нормативних документів з електробезпеки.
5.4 Аналіз пожежної безпеки

Дане приміщення відноситься до категорії В. Згідно з, приміщення, що
що входять до складу ЕОМ.

РА
,

містять ЕОМ, відносяться до категорії В, через легку займистість матеріалів,
У відповідності до пожежна безпека забезпечується за допомогою

В.
Кі
В

системи запобігання пожеж, системи протипожежного захисту та системи
організаційно-режимних заходів. Для вчасного попередження про пожежу
у приміщенні встановлена порогова пожежна сигналізація з пасивними
сенсорами диму.

В приміщеннях даного типу в якості першочергових засобів гасіння

В.

пожежі використовуються вогнегасники. Для приміщення категорії В
використовуються

вуглекислотно-брометилові

вогнегасники,

що

ук

призначені для гасіння невеликих вогнищ горіння волокнистих і інших
твердих матеріалів, а також електроустановок.

Н

ич
ип
ор

За вимогами норм належності вогнегасників приміщення достатньо

обладнати шістьма вогнегасниками ОУ-3.
Вибір пожежних сповіщувачів здійснюється в залежності від

характерних приміщень, виробництв, та інших технологічних процесів
відповідно до[13].
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5.5 Інструкція по техніці безпеки
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Перед початком роботи на ПК користувач повинен пересвідчитися у
цілісності корпусів і блоків (обладнання) ПК, перевірити наявність
заземлення, справність і цілість кабелів живлення, місця їх підключення.
Забороняється вмикати ПК та починати роботу при виявлених

РА
,

несправностях.

Щоб уникнути пошкодження ізоляції проводів і виникнення
коротких замикань не дозволяється:

В.
Кі
В

- вішати що-небудь на дроти;

- зафарбовувати й білити шнури і дроти;

- закладати дроти і шнури за газові та водопровідні труби, за
батареї опалювальної системи;

- висмикувати штепсельну вилку з розетки за шнур, зусилля

В.

повинно бути надано на корпус вилки.
ураження

електричним

струмом

ук

Для
виключення
забороняється:

- часто вмикати і вимикати комп'ютер без необхідності;

Н

ич
ип
ор

- торкатися до екрану і до тильної сторони блоків комп'ютера;
- працювати

на

засобах

обчислювальної

техніки

та

техніки

та

периферійному обладнанні мокрими руками;
- працювати

на

засобах

обчислювальної

периферійному обладнанні, що мають порушення цілісності
корпусу, порушення ізоляції проводів, несправну індикацію
включення живлення, з ознаками електричної напруги на корпусі;
класти на засоби обчислювальної техніки і периферійному обладнанні
сторонні предмети.
Забороняється під напругою очищати від пилу і забруднення

електричне обладнання.
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Забороняється перевіряти на працездатність електроустаткування
в непристосованих для експлуатації приміщеннях з струмопровідними
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підлогами, сирих, які не дозволяють заземлити доступні металеві
частини.
Неприпустимо

напругою

техніки

електроапаратури

і

проводити

периферійного

проводиться

ремонт

засобів

обладнання.

Ремонт

тільки

фахівцями-техніками

дотриманням необхідних технічних вимог.

РА
,

обчислювальної

під

з

Щоб уникнути ураження електричним струмом, при користуванні
не

можна

торкатися

одночасно

В.
Кі
В

електроприладами

будь-яких

трубопроводів, батарей опалення, металевих конструкцій, з'єднаних із
землею.
При

користуванні

електроенергією

в

сирих

приміщеннях

дотримуватися особливої обережності.

В.

По закінченні робочого дня працівник повинен:
- відключити

електроживлення

ПК

згідно

з

інструкцією

ук

експлуатації, вийнявши після цього вилку кабелю живлення з
розетки;

Н

ич
ип
ор

- впорядкувати робоче місце користувача ПК, прибравши

використане обладнання та матеріали у відведені місця;
- про виявлені недоліки у роботі ПК протягом робочого часу

необхідно повідомити відповідним посадовим особам та спеціалістам.
Залишаючи приміщення після закінчення робочого дня, дотримуючись

встановленого режиму огляду приміщення, необхідно:
- зачинити вікна, кватирки;
- перевірити
тліючих предметів.

приміщення

та

переконатися

у

відсутності
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ВИСНОВКИ
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1. Аналіз цільових сторінок провідних університетів світу показав
особливість розміщення інформації. На кожній сторінці спочатку пишеться
вся основна інформація, а потім реалізовується зворотній зв’язок.

2. Контент сайту був вибраний після аналізу потреб інформації для

абітурієнта і після опиту студентів. В період приймальної комісії, тобто коли

РА
,

наплив користувачів на сайт буде найбільший можна буде визначити яку
інформацію можна буде ще додати, це буде проаналізовано після
зворотного зв’язку.

В.
Кі
В

спілкування з абітурієнтами і після аналізу найпопулярніших питань в формі
3.Особливості реалізації цільової сторінки полягає в технічній простоті
реалізації. Для створення цільової сторінку потрібні знання технологій:
HTML, CSS, JavaScript та базові знання PHP. Середовищем розробки може

В.

бути майже все починаючи з блокнота закінчуючи Visual Studio або Xcode.
4. Ефективність сторінки можна оцінити двома методами. Перший
метод це порахувати кількість повідомлень які прийшли з форми зворотного

ук

зв’язку. Другий метод це підключити один з додатків статистики: Google An-

Н

ич
ип
ор

alytics, Yandex метрика. Після аналізу було вибрано Google Analytics який
дозволяє побачити кількість відвідувачів сайту за вибраний період або
конкретний день.
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
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1. Создание Web-сайтов. Основное руководство / Мэтью МакДональд ;
пер. з англ. М.А.Райтмана. – М.: Эксмо, 2014. – 768с.

2. Аргерих Л. и др. Профессиональное PHP программирование, 2-е

издание. –Пер. з англ. –СПб: Символ-Плюс, 2012. – 1048с. – ISBN 593286-049-9.
ISBN 978-5-459-00322-2.

РА
,

3. Моррисон М. Изучаем JavaScript. –СПб, : Питер, 2012. – 608 с,: ил.

приміщень.

В.
Кі
В

4. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих
5. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень,
будинків та зовнішніх установок за пожежною небезпекою.
6. НАКАЗ № 151 Міністерства України з питань надзвичайних
та

в

справах

захисту

населення

від

наслідків

В.

ситуацій

Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 року «Про затвердження
типових норм належності вогнегасників».

ук

7. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації

Н

ич
ип
ор

електронно-обчислювальних машин.
8. Додаток К до ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і
споруд".

9. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.
10. НАПБ Б.03.001-2004. «Типові норми належності вогнегасників».
11. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку

та інфразвуку.
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_________________ Є.А.Нелін
д.т.н., професор
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Кі
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Науковий керівник, професор
кафедри радіоконструювання та
виробництва радіоапаратури НТУУ
«КПІ»
___________________ Є.А.Нелін
д.т.н., професор

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури НТУУ «КПІ»
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ПОГОДЖЕНО
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Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

В.

на виконання бакалаврської роботи
з теми: «Цільова сторінка для абітурієнтів»

Н

ич
ип
ор

ук

«Landing Page for applicant»

Київ 2016

1 Підстава для виконання роботи
Завдання на бакалаврську роботу
2 Мета і призначення роботи
Покращення інформування абітурієнтів
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3 Вихідні дані
Створення Web-сайтів. Основний посібник / Метью МакДональд ;
пер. з англ. М.А.Райтмана. – М.: Есксмо, 2014. – 768с.
4 Вимоги до виконання
4.1 Назва проекту − "Абітурієнту КІВРА "

РА
,

"Абітурієнту КІВРА" − це Landing Page де зібрана вся необхідна
інформація (новини, відгуки випускників, посилання на електронний

В.
Кі
В

вступ, алгоритм вступу) для майбутніх абітурієнтів кафедри "КІВРА"
Радіотехнічного факультету.
4.2 Дизайн роботи

Головна сторінка − це сторінка, на яку потрапляє користувач, коли
заходить на сайт. На даній сторінці розміщено:

В.

• Назва проекту.

• Навігаційне меню(для різних ОС).

ук

• Підпис на більш детальну інформацію.

Н

ич
ип
ор

Футер:

• Спеціальність.
• Навчання.
• Відгуки.

• Контакти.

Розділ "Зворотного звʻязку" містить такі обов'язкові поля: Name,

Email, Message та не обов'язкові поля: Phone, посилання на соціальні
мережі.

2

4.3 Функциональні вимоги
Гіперпосилання:
• Посилання на сторінки в соц. Мережах.

• Посилання на основний сайт кафедри.
Кроссбраузерна сумісність:

20
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• Посилання на сторінку електронного вступу.

Цей Landing Page має бути сумісний з двома останніми версіями
браузерів: FireFox, Chrome, Opera, Safari.

РА
,

Функція "Підпис на більш детальну інформацію"

Після заповнення обов'язкових полів оператору систему на пошту
має прийти запит від користувача. Поле "повідомлення" залишаємо не

В.
Кі
В

обов'язковим для спрощення зв'язку між оператором та користувачем
системи.

4.4 Вимоги до контенту

На сторінці мають бути доступні такі розділи як:

В.

• Розділ "Спеціальність".

• Розділ "Рівні навчання".

ук

• Розділ "Блок дисциплін".

• Розділ "Особливості підготовки".

Н

ич
ип
ор

• Розділ "Компанії та підприємства що співпрацюють".
• Розділ "Як стати інженером світового рівня".
• Розділ "Лабораторії”.
• Розділ "Що кажуть випускники".
•

Розділ "Електронний вступ".

•

Розділ “Новини”.

•

Розділ “Зворотній зв'язок”.

•

Розділ “Контакти”.
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5 Етапи виконання
Таблиця 1- Етапи роботи
Зміст етапу

Термін виконання

Аналіз аналогів

Теоретичне дослідження
аналогів для створення
дизайну свого сайту

8.04.16 – 15.04.16

Макети секцій

Створення макетів для
кожної секції на сайті.
Узгодження макетів з
кафедрою.

15.04.16 – 28.04.16

Підключення функцій
зворотного зв'язку та
геопозиції

Створення розмітки форми
зворотного зв'язку та
реалізація її на мові
програмування.
Підключення Google Maps.

28.04.16 – 18.05.16

Проведення тестування на
різних версіях популярних
браузерів та смартфонів.

18.05.16 – 22.05.16

РА
,

В.
Кі
В

Тестування останньої
версії
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Назва етапу роботи

В.

Термін виконання роботи: 8.04.16 – 22.05.16

ук

6 Очікуванні результати
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Отримання інформативного і функціонального сайту. Отримання
оцінки ефективності задля покращення сторінки в майбутньому.
7 Порядок реалізації
1. Створення та узгодження контенту
2. Створення макетів
3. Реалізація функціоналу
4. Розміщення на домені

8 Порядок приймання
1. Представлення роботи кафедрі
2. Здача роботи керівнику
4

3. Захист роботи комісії
8. Приблизний зміст роботи
Вступ

2. Що таке інтернет маркетинг?
2.1 Поведінка користувачів в інтернеті
2.2 Аналіз з точки зору абітурієнта

2.4 Структура сайту
3. Реалізація сайту

В.
Кі
В

4. Перевірка ефективності сторінки

РА
,

2.3 Місце і значення Landing Page
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1. Аналіз ТЗ

5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

В.

Висновки

Виконавець

ук

Бакалаврської роботи
____________

Ничипорук В.В.

(підпис)

(прізвище, ініціали)
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студент гр. РБ-21

Н

(науковий ступінь, вчене звання)
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