
ВІДДІЛ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

ДЕРЖАВНИЙ
БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
РЕКОМЕНДАЦІЇ



КОНТАКТИ 

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ:
Олександра Валеріївна МАНДИЧ, 
доктор економічних наук, професор
тел. +38(050) 484 31 30
e-mail: ol.mandych@gmail.com

61002 м. Харків
вул. Алчевських, 44 (головний корпус)
к. 201 (ІІ поверх) 
e-mail: media.dbtu@gmail.com



ФУНКЦІОНАЛ

бренд-менеджмент Університету 
ведення та наповнення офіційного сайту 
ведення та наповнення сторінок у соцмережах 
комунікації за всіма питаннями, пов'язаними з
функціонуванням Університету в медіа просторі 



ОФІЦІЙНИЙ САЙТ  

https://www.facebook.com/dbtu.official/
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100055831508882
https://instagram.com/dbtu_official?
utm_medium=copy_link
https://instagram.com/studmedia_dbtu?
utm_medium=copy_link
https://t.me/btu2021

сторінки у соцмережах
для максимального поширення

http://btu.kharkov.ua 

https://www.facebook.com/dbtu.official/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055831508882
https://instagram.com/dbtu_official?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/studmedia_dbtu?utm_medium=copy_link
https://t.me/btu2021


Матеріали для
наповнення новин
офіційного сайту 

АНОНС НОВИН 

подання короткого опису із
обов'язковим зазначенням назви,
тематики,  дати і місця проведення,
а також фото й ПІБ (якщо залучені
конкретні особи)
АНОНС на сайті - за 1 день до події

НОВИНИ

Для факультетів, кафедр:

"заплановані" новини (мінімум одна новина на тиждень)  подаються   
щотижня (наперед) -  кожного понеділка до 10:00

"експрес" новини - якнайшвидше,  з розумінням  робочого часу

подання повного опису події із
обов'язковим зазначенням назви,
тематики,  основних результатів та
можливих перспектив, а також  фото
(5-10 штук, високої якості)  та ПІБ
відповідального за текст/новину
НОВИНИ на сайті - 1-2 дня після події 



ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕРІАЛІВ  ДЛЯ
СТРІЧКИ НОВИН НА САЙТІ 

ПРОСИМО ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА:

якісне наповнення
підготовленого
матеріалу, обсяг - 
на власний розсуд 
(мах 2000 знаків) 

якість фото,
картинок

граматика, 
орфографія 

норми академічної
доброчесності та
використання всіх
необхідних посилань
на джерела інформації

МАТЕРІАЛИ ПРОХОДЯТЬ
РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА КОРИГУЮТЬСЯ

ЗА НЕОБХІДНОСТІ 



ФОРМАТ ФОТО 
ДЛЯ НОВИН / АНОНСІВ

 

(ВСІ ФОТО ГОРИЗОНТАЛЬНІ)  
 

УВАГА! ДЛЯ КОЖНОЇ НОВИНИ МАЮТЬ БУТИ ВСІ ФОРМАТИ ФОТО 
("КРУПНИЙ" ПЛАН + "СПІЛЬНІ" ФОТО + "ЗАГАЛЬНІ" ФОТО) 

"КРУПНИЙ" ПЛАН "СПІЛЬНІ" ФОТО "ЗАГАЛЬНІ" ФОТО 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО
НАПОВНЕННЯ САЙТУ

(ПРО ФАКУЛЬТЕТИ, КАФЕДРИ, СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ)

БУДЕ ДОДАТКОВО НАДАНА
ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОСОБАМ



ЄДИНИЙ
ЛОГОТИП



НАША СПІЛЬНА
МЕТА
СЬОГОДНІ - 
МАКСИМАЛЬНО
МОЖЛИВЕ НАПОВНЕННЯ
САЙТУ, ЯК  "ОБЛИЧЧЯ"
УНІВЕРСИТЕТУ, ТА
МАКСИМАЛЬНО
МОЖЛИВЕ ПОШИРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО
УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРЕЗ ВСІ
СОЦМЕРЕЖІ! ДЯКУЄМО!  



РЕКОМЕНДУЄМО! 

INSTAGRAM BTU.KHARKOV.UA FACEBOOK

https://www.facebook.com/d
btu.official/

https://instagram.com/dbtu_official?
utm_medium=copy_link

АБО                   
Державний біотехнологічний університет

         АБО         
@dbtu_official



Дякуємо за розуміння й
сподіваємось на результативну

комунікацію!



Якщо виникли
питання -
звертайтесь!

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ
Олександра Валеріївна МАНДИЧ

ТЕЛЕФОН
+38 (050) 484 31 30

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА
e-mail: media.dbtu@gmail.com


