
Попереднє технічне завдання 

Сайт має стати основним джерелом інформації про УАППО для членів ГО та всіх зацікавлених. 

Він поєднуватиме в собі три ключові функції: сайт-візитівка з максимальною кількістю 

інформації про УАППО та її діяльність, сайт як навчальна платформа та сайт як інформаційний 

ресурс про все, що відбувається в питаннях гендерної рівності, зокрема в правоохоронних 

органах. 

Сайт повинен мати ідентичний інтерфейс українською та англійською мовами. 

Сайт повинен мати зовнішній інтерфейс, доступний для всіх користувачів, та внутрішній 

інтерфейс – тільки для представників УАППО. Має бути змога створити особистий кабінет для 

кожного члена ГО (вхід за логіном і паролем або авторизація через Google+). В особистому 

кабінеті користувач матиме доступ до ексклюзивного контенту – навчальних матеріалів, 

розширеного календаря подій, інформації про освітні й кар’єрні можливості (програми, 

гранти, конференції, курси тощо), внутрішні документи та рішення Асоціації. 

Усі текстові та графічні матеріали для сайту буде надано Замовником. 

Структура сайту 

Хто ми 

• Наша місія 

• Керівництво УАППО 

• Статут УАППО 

Що ми робимо 

• Професійний та особистісний розвиток 

• Інститут наставництва 

Новини 

Мультимедіа 

• УАППО в ЗМІ 

• Фотогалерея 

• Відео 

• Аудіо 

• Прес-пакет 

Бібліотека 

• Законодавство 

• Фахова література 

• Література для самоосвіти 

Календар подій 

Приєднатися 

Контакти 



 

Шапка сторінки – верхня частина, візуально відокремлена від основного контенту. 

Представлена айдентикою (символікою) УАППО – логотипом та гаслом «Поодинці ми сильні, 

разом ми могутні». 

Логотип сайту є клікабельним на всіх сторінках, крім головної, і слугує переходом на головну 

сторінку сайту. 

У верхньому правому куті – віконце пошуку по сайту, кнопка зміни мов та іконка входу в 

особистий кабінет. 

Нижче розташований рядок із кнопками розділів сайту: Хто ми, Що ми робимо, Новини, 

Мультимедіа, Бібліотека, Календар подій, Приєднатися, Контакти. 

Під цим рядком по центру розміщено слайдер новин, на якому чергуються 5 ключових новин 

(можна обрати, які саме новини виводити на слайдер). 

Під слайдером – іконки ФБ, Твіттера, Youtube-каналу та RSS, а також кнопка «Підписатися на 

новини». 

При натисканні на іконки соцмереж користувач переходить у новій вкладці на відповідні 

сторінки в соцмережах. 

Зліва біля слайдера – розмістити вбудоване віконце Фейсбук-сторінки (для україномовної 

версії) та Твіттера (для англомовної версії сайту). 

Праворуч від слайдера – стрічка зі списком подій (загальнодоступна частина Календаря подій). 

По центру після слайдера з головними новинами – новинна стрічка з останніх публікацій у 

вигляді клікабельних заголовків (максимум – 10). 

Ліворуч від новинної стрічки – кнопка «Підтримати УАППО», яка веде на інформацію про 

фінансовий внесок та LiqPay чи іншу платіжну систему. 

Справа від стрічки останніх новин можна розмістити партнерські банери або лінки на інші 

корисні матеріали чи ресурси. 

Футер сайту – нижня частина сайту, візуально відокремлена від основного контенту, містить 

інформацію про копірайти, лінк на форму зворотнього зв’язку, контакти. 

 


