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Анотація 
   українською:  

В роботі проведено аналіз існуючих систем оцінювання рейтингу наукової діяльності ВНЗ в 

мережі Інтернет. Розглянуто існуючі критерії оцінки університетського порталу (веб-сайтів факультетів, 

кафедр, наукових підрозділів, науково-дослідних лабораторій та інше).  

На основі проведеного аналізу, виявлено ряд факторів, які суттєво впливають на позиції ТНТУ в 

світових інтернет рейтингах.  В роботі детально розглянуто та досліджено існуючі програмні засоби 

аналізу веб-ресурсів, автоматизованої оцінки наукової діяльності.    

В дипломній роботі магістра досліджено методології побудови рейтингів, запропоновано 

пропозиції щодо заходів (організаційного, методичного, програмного) характеру для покращення 

рейтингу ВНЗ. 

На основі аналізу веб-сайтів ТНТУ запропоновано пропозиції щодо  наповнення Інтернет-сайтів 

університету текстовою, графічною інформацією та файлами. Сформовано вимоги до технічної 

реалізації сайтів та рекомендації з індексації в провідних пошукових системах, які дозволять покращити 

рейтинг. 

    

англійською: 

In the work the analysis of existing systems of evaluation of the scientific activity of higher educational 

establishments on the Internet is conducted. Existing criteria for evaluation of university portal (web-sites of 

faculties, departments, scientific subdivisions, research laboratories, etc.) are considered. 

On the basis of the analysis, a number of factors have been identified that significantly influence the 

position of TNTU in world Internet rankings. In the work the existing software tools for analyzing web 

resources, automated evaluation of scientific activity are examined and researched in detail. 

In the dissertation of the master the methodology of rating is investigated, suggestions on the measures 

(organizational, methodical, programmatic) for improving the rating of universities are proposed. 

On the basis of the analysis of TNTU web sites, proposals were made for filling the university's Internet 

sites with text, graphic information and files. Formed the requirements for the technical implementation of sites 

and recommendations for indexing in leading search engines, which will improve the rating. 
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