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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

щодо покращення якості діяльності сайтів закладів освіти 

На сучасному етапі модернізації шкільної освіти нові інформаційні 

технології все більше застосовуються в освітньому процесі закладів середньої 

освіти навчання, зростає розмір і масштаб комп’ютерної мережі. З огляду на це, 

виникає необхідність в інформатизації закладу освіти, а саме створення нового 

інформаційного простору на базі сайту освітнього закладу. 

Наявність веб-сайту кожної установи або закладу освіти на сьогодні є  

обов'язковою умовою успішної діяльності. Актуальність веб-сайту 

обумовлюється  можливістю оперативно розміщувати офіційну інформацію 

щодо діяльності закладу  освіти. Для учасників освітнього процесу веб-сайт - це 

можливість швидко отримати необхідні методичні та навчальні матеріали, 

інформацію про освітній заклад, а також широке поле для обміну досвідом, 

ідеями.  

Сайт закладу - є одним із найважливіших елементів освітнього процесу, 

інструментом підвищення якості освіти, засобом формування інформаційно-

комунікативної культури учасників освітнього процесу. Створення сайту для 

закладу середньої освіти дозволить учителям презентувати власний 

педагогічний досвід, набути навичок щодо створення сайту, підвищити рівень 

ІКТ-компетентності. 

Веб-сайт освітнього закладу - це засіб для налагодження взаємодії із 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами 

масової інформації, поріг для входження в національний і світовий освітній 

простір.  

Дієвий веб-сайт закладу освіти відкриває нові можливості в організації 

освітнього процесу, оскільки сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

дозволяють застосовувати дистанційне (електронне) навчання. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА 

Нормативним документом для створення та ведення веб-сайтів закладу 

освіти є Положення. Затверджується цей документ наказом керівника.  

Дотримуючись усіх пунктів Положення організатори мають можливість 

створити якісний та дієвий сайт.  

Керівникам закладів освіти рекомендуємо використати зразок положення, 

що додається (додаток 1). 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

 Для забезпечення роботи сайтів, блогів та педагогічних інтернет-спільнот 

з метою дотримання інформаційної безпеки необхідно виконувати вимоги 

чинних нормативних документів.  

Так, у пункті 4 Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 р. № 522, 

зазначено, що:  

- органи виконавчої влади та інші державні органи зобов'язані 

зареєструвати  свій сайт у доменній зоні .gov.ua;  

- адреси веб-серверів, окремих веб-сайтів та електронної пошти абонентів  

повинні відповідати назвам їх доменів.  

З точки зору захисту і конфіденційності інформації однією з  основних 

вимог до веб-сайту є його розташування фізично в Україні.  

Перевірити це можна за IP-адресою.  

Щоб зареєструвати сайт у домені .gov.ua достатньо на сайті 

http://www.gov.ua оформити заявку (згідно з рекомендаціями на сайті) та 

надіслати офіційного листа на адресу, вказану на сайті.  

Після підтвердження приналежності закладу освіти до державних органів 

домен буде надано безкоштовно.  

Інші установи освіти мають можливість отримати для своїх сайтів 

національні або регіональні доменні імена (безкоштовні чи платні). 

 

СТВОРЕННЯ САЙТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

Відповідно до тип освітнього закладу (ЗДО, ЗЗСО, ЗПО) необхідно: 

• зібрати інформацію про заклад; 

• визначити тип сайту залежно від його змісту (Додаток 2); 

• визначити вимоги до контенту сайту відповідно до його цільової аудиторії 

(Додаток 3); 

• дотримуватись вимог до сайтів освітніх закладів на законодавчому рівні 

(Додаток 4); 

• визначити вимоги функціонально-модульної структури сайту (Додаток 5) 

 

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ САЙТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

Необхідно обрати зовнішню та внутрішню структуру сайту (Додаток 6). 

Слід пам’ятати, що структура сайту завжди повинна враховувати правила 

розмірів і пропорції. Тобто, найважливіші елементи повинні бути найбільшими і 

зменшуватися поступово. Незалежно від девайсу, для якого проектується сайт, 

пропорції повинні дотримуватися завжди. Кожний елемент повинен бути легко 

доступним. Користувач не повинен виконувати додаткові команди: 

масштабувати, шукати маленькі елементи на екрані, жмуритися тощо. 

 

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ САЙТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

Перед розробкою дизайну сайту потрібно визначитись у типі веб-дизайну 

для відображення інтерфейсу у єдиному стилі (Додаток 7). 
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Також необхідно знати основні правила дизайну, щоб сайт був приємним 

для сприйняття і зручним у користуванні. 

1. Задній план. 

Задній план - основна проблема дизайнерів-початківців. Ця проблема 

постає перед верстальником. Дизайнер повинен розуміти, що макет сайту – це не 

просто гарна картинка, це складний і динамічний сайт, який може розтягуватись 

і стискатись як по вертикалі, так і по горизонталі. Якщо картинка на задньому 

плані розташовується по центру, то вона в жодному разі не повинна мати обрізані 

краї. На задньому плані завжди повинен бути якийсь фрагмент однорідного тіла, 

який верстальник може запустити на повторення. Цей фрагмент може бути як 

однорідною заливкою, так і градієнтом. Краї картинки повинні плавно 

переходити на «ні». Мається на увазі перехід на якесь однорідне тіло. 

 2. Шрифти сайту. 

 Під час добору шрифтів для сайту необхідно враховувати, що існують 

стандартні і нестандартні шрифти. Стандартні шрифти – це шрифти, що 

встановлені в операційній системі за замовчуванням (Arial, Comic Sans MS, 

Courier New, Impact, Tahoma, MS Sans Serif та ін.).  Нестандартні шрифти – це 

шрифти, які не встановлені в операційній системі. Зазвичай вони 

завантажуються в шаблоні сайті. Слід мати на увазі, що використання декількох 

нестандартних шрифтів небажано, оскільки нестандартні шрифти збільшують 

час завантаження веб-сторінки (документа). 

Розміри шрифту (кегль) обов'язково вказуються цілими числами. Без 

необхідності не слід використовувати трансформації над шрифтами. Бажано не 

заливати колір шрифту градієнтом, краще вказати однотонним кольором. 

Поширеною помилкою дизайнерів є використання безлічі сімейств 

шрифтів, а не пари якогось одного. Це, зазвичай, порушує читабельність 

контенту. Тому краще використовувати один набір, а не всі підряд шрифти для 

різноманітності. Крім того, якщо на сайті використовується занадто багато 

розмірів літер, різних інтервалів, це робить сайт занадто перенасиченим. 

Сайт передусім є динамічним ресурсом, на якому може використовуватись 

анімація і виконуватися різні дії. Наприклад, обов'язково слід вказувати кольори 

посилань, як активних, так і при наведенні. Те саме стосується будь-яких інших 

активних елементів (кнопки, поля форм, модальні вікна тощо). 

3. Кольори. 

Колір – це один з найважливіших елементів веб-дизайну, що допоможе 

привернути увагу користувачів. Вибір правильного кольору – це маленька 

хитрість, чесна маніпуляція, яка допоможе утримати користувача на сайті і 

навіть зможе надихнути його на якісь дії. Розглянемо декілька правил 

використання певних кольорів у дизайні. 

Червоний колір – це сильний, динамічний і найгарячіший колір, який часто 

використовують в акціях. Червоний краще вибирати для акцентування уваги у 

веб-дизайні на певних елементах. Поєднується з білим, сірим, світло- синім або 

сріблястим кольорами.  

Плюси: створює відчуття терміновості.  
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Мінуси: його надлишок може відбити бажання залишатися на сайті. 

Блакитний колір часто використовується на сайтах, пов'язаних із 

різноманітними технологіями, оскільки викликає відчуття надійності і 

впевненості. Поєднується з білим, зеленим, бежевим.  

Плюси: заспокійливий колір, сприяє фізичному розслабленню, створює 

атмосферу безпеки і довіри. Цей колір уважається кольором креативності. 

Мінуси: є холодним, що відволікає від нього увагу, на відміну від теплих 

червоних і жовтих кольорів. 

Зелений колір – це колір гармонії і внутрішнього відчуття щастя. Прекрасно 

поєднується з білим, салатовим, коричневим, помаранчевим, чорним і сірим 

тонами.  

Плюси: освіжає і розслабляє, залишаючи в людей почуття натхнення, є 

балансом і гармонією в дизайні, як у природі. 

Фіолетовий колір використовується в красивих і модних моделях 

постільної білизни, через те, що він заспокоює більше, ніж будь-який інший 

колір. Він вважається скоріше жіночим і романтичним, ніж чоловічим кольором. 

Було б ефективно поєднувати цей колір із чорним, кремовим або білим 

кольорами.  

Мінуси: при погляді на речі, картинки і предмети фіолетового кольору він 

здається дещо штучним, оскільки цей колір зустрічається в природі дуже рідко. 

Помаранчевий колір – наповнений енергією. Цей яскравий колір закликає, 

а не змушує людей діяти. Помаранчевий лише подекуди сприймається як 

інтенсивний, він закликає до таких дій, як купити, підписатися, продати. 

Поєднується з блакитним, синім, фіолетовим.  

Плюси: найяскравіші відтінки помаранчевого кольору асоціюються з 

товариськістю, веселощами, енергійністю, швидкістю, точним ритмом, викликає 

гострі емоції, є відмінним антидепресантом. 

 

РОЗРОБКА МАКЕТУ САЙТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

Відповідно до структури головної сторінки сайту під час створення 

дизайну сайту також необхідно розробити макети сторінок сайту (Додаток 8). 

 

РОЗРОБКА ДИНАМІКИ САЙТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

Для реалізації динаміки та основних функцій на веб-сайті освітнього 

закладу можна використовувати такі модулі: 

- «Пошук по веб-сайту» – це, зазвичай, вбудований у систему модуль, що 

використовується з метою організації пошуку по веб-сайту; 

- «Форма зворотнього зв'язку», яка здійснює обробку даних, які користувачі 

вводять у форми на сайті. Здійснює надійний захист від спаму текстовим 

питанням. Має можливість прикріпити необхідні файли. Одержані дані 

можна відіслати електронною поштою, використовуючи формат html, 

вкладення, автовідповідач, а також розширену обробку даних і генерацію 

звітів, що налаштовуються;  

- «Карта розташування» – модуль, необхідний для виведення на сторінку 
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веб-сайту сервіс «GoogleMaps» у простому вигляді; 

- «Версія для слабкозорих» – модуль, що дозволяє увімкнути/вимкнути 

зображення (необхідні по ДСТУ), вибрати тип шрифту, налаштувати 

міжбуквений і міжрядковий інтервал тощо; 

- «Новини», що містить новинні публікації з інформацією про майбутні 

заходи, сторінка може бути виконана у формі коментарів і публікації мети 

даних; 

- «Соціальні мережі» – це плагін для відображення кнопок соціальних медіа 

на сайті.  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ САЙТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

Для того, щоб розпочати тестувати сайт необхідно обрати доменне ім’я та 

хостинг за вимогами замовника. 

Хостинг або хост (від англ. Hosting) – це послуга з надання ресурсів 

(дискового простору) для фізичного розміщення інформації на сервері, що 

постійно перебуває в мережі. 

Основна функція хостингу – зберігати Ваш сайт на своїх серверах і зробити 

так, щоб сайт завжди був доступний відвідувачам. Саме тому потрібно ретельно 

підійти до вибору хостингу. 

Якісний і надійний хостинг відіграє найважливішу роль. Якщо сервер (або 

хостер, хостинг провайдер) не буде справлятися зі своєю основною функцією, це 

може дуже погано позначитися на Вашому сайті - він буде недоступний 

користувачам або повільно працювати або ж пошукові системи не зможуть 

індексувати сайт. 

За умовами надання послуг, можна виокремити платний і безкоштовний 

хостинг. 

Безкоштовні хостинги розміщують сайти безкоштовно, але мають низку 

недоліків, а саме невелика кількість ресурсів, ненадійність, в деяких випадках 

відсутність PHP і інших потрібних функцій. 

Платний хостинг – це означає, що необхідно сплатити певну суму за 

використання ресурсів хостингу. Найчастіше сума залежить від якості послуг, 

що надаються. 

Домен (доменне ім'я) – це адреса ресурсу, який будуть вводити користувачі 

при зверненні до сайту. 

Домени бувають різних рівнів. Наприклад, звичайний користувач не зможе 

зареєструвати домен першого рівня, проте зможе зареєструвати домен другого 

рівня. Зазвичай домени третього, четвертого та інших рівнів називають 

субдоменами. Із доменного імені можна дізнатися про його певну 

приналежність. 

Доменні імена – це свого роду ієрархічна система, що дозволяє 

користувачам швидко орієнтуватися в Інтернет, оскільки всі комп'ютери, які 

мають доступ до Мережі, ідентифікуються за допомогою IP-адреси. IP-адреса це 

набір цифр, який мало зрозумілий звичайному користувачеві, однак завдяки 

системі доменних імен можна «звертатися» до ресурсів за допомогою простих і 
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зрозумілих кожному імен. 

Для реалізації сайту освітнього закладу за умов зберігання інформації на 

українських хостингах згідно із Законом України, необхідно обирати тільки 

українські хостинги та доменні імена. 

Тестування веб-сайту можна проводити за такими параметрами: 

- робота всіх обов'язкових функцій веб-сайту; 

- працездатність форми зворотнього зв'язку в різних браузерах і при різних 

параметрах дозволу екрану; 

- перевірка роботи пошуку по сайту; 

- перевірка гіперпосилань, пошук неробочих посилань; 

- перевірка роботи форми розсилки; 

- перевірка адаптивності, тобто перегляд відповідності контенту сторінок веб-

сайту вихідним наданим матеріалам на різних моніторах. Її можна проводити 

за допомогою онлайн сервісу «AmIResponsive», адреса сервісу 

http://ami.responsivedesign.is/. Сервіс має можливість перегляду адаптивності 

сайту до телефону, планшету, нетбуку і настільного ПК. 

 

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ САЙТУ ТА ЙОГО 

ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

 Наповнюваність, відповідність умовам, ефективність та доступність 

потребує постійного моніторингу. 

 У додатку 9 наведено Chek-list самооцінювання сайту на предмет 

відповідності до вимог чинного законодавства (Стаття 30. Закону України «Про 

освіту»), візуальних, технічних та функціональних можливостей, а також його 

змістового наповнення, який можна застосовувати для здійснення суб’єктивної 

оцінки з метою усунення недоліків та підвищення ефективності функціонування 

сайту. 

 Рекомендуємо застосувати лист самооцінювання перед початком нового 

навчального року, аби усунути всі недоліки до його активного використання 

після початку освітнього процесу. 

  

ДЖЕРЕЛА, ВИКОРСИТАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕКОМЕНДАЦІЙ: 

1. https://lan-metod.at.ua/; 

2. Методичні рекомендації, щодо створення інтернет-сайту освітнього 

закладу, Кафедра інноваційних технологій та методики навчання 

природничих дисциплін, Державний заклад «південноукраїнський 

Національний педагогічний університет Імені к. Д. Ушинського», 

Одеса, 2019; 

3. Функціонування сайту установи (закладу) освіти, Полтавський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградсько, Полтава, 2015. 

  

http://ami.responsivedesign.is/
https://lan-metod.at.ua/
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Додаток 1 

Типове положення про WEB - сайт закладу освіти 

(затверджується наказом по закладу освіти) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення 

та роботи інформаційного сайту закладу освіти з метою розширення 

інформаційного освітнього простору. 

 

1.2. Web-сайт (далі Cайт) закладу освіти створюється з метою активного 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи 

закладу освіти, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу. 

 

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної 

діяльності закладу освіти і є публічним органом інформації, доступ до якої 

відкритий для всіх бажаючих. 

 

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та 

організацію сайту закладу освіти і розроблено з метою визначення вимог до 

організації і підтримки працездатності шкільного сайту в рамках модернізації 

системи освіти в умовах інформаційного суспільства. 

 

1.5. Керівник закладу призначає редактора сайту, який несе 

відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення 

чи оновлення застарілої інформації. 

 

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу 

освіти. Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі 

процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом 

інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат 

діяльності школи. 

 

2. Мета і задачі шкільного сайту 

 

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в закладі 

освіти, в місті та регіоні, представлення закладу освіти Інтернет-спільноті. 

 

2.2. Задачі: 

- позитивна презентація інформації про досягнення вихованців, учнів та 

педагогічного колективу, про особливості закладу освіти, історії її розвитку, про 

освітні програми та проекти; 

- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність 
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закладу; 

- формування позитивного іміджу закладу освіти; 

- здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень 

педагогічного, учнівського колективів, вихованців; 

- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: 

педагогів, вихованців, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та 

зацікавлених осіб; 

- створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами;  

- стимулювання творчої активності вчителів, вихованців, учнів та батьків; 

- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням 

мережевих освітніх ресурсів; 

- сприяння створенню в закладі єдиної інформаційної інфраструктури. 

 

3. Інформаційний ресурс Сайту 

 

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності 

всіх структурних підрозділів закладу освіти, вчителів, вихованців, учнів, батьків, 

ділових партнерів та зацікавлених осіб. 

 

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним. 

 

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є: 

- контактна інформація про навчальний заклад (адреса, номери телефонів, адреса 

електронної пошти); 

- дані про адміністрацію; 

- довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до 

навчального закладу; 

- електронні версії організаційних документів навчального закладу (Концепція, 

Програма розвитку, Статут закладу, локальні документи та положення); 

- матеріали по організації навчального процесу, режим навчання; 

- навчально-методичні матеріали педагогічних працівників; 

- матеріали про діяльність вихованців, учнів та їх участь у олімпіадах, конкурсах, 

проектах; 

- електронні каталоги інформаційних ресурсів закладу; 

- інформація про події (свята, конференції, конкурси тощо); 

- матеріали про персоналії (керівники, педагоги, випускники, ділові партнери). 

 

3.4. Заборонено розміщувати на Сайті: 

- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання 

соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; 

екстремістські релігійні та політичні ідеї; 

- інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України. 

 

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру 
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допускаються лише за умови дозволу директора закладу. Умови розміщення 

такої інформації регламентуються спеціальними договорами. 

 

3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи 

підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на 

окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із Сайту закладу. 

 

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту 

 

4.1. Адміністрація закладу освіти відповідає за змістове наповнення Сайту 

та його своєчасне оновлення. 

 

4.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи 

(посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. 

Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність 

за її якість затверджуються директором закладу. 

 

4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно 

технічна підтримка покладається на адміністратора Сайту. 

 

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з 

експлуатацією Сайту: 

- зміна дизайну та структури; 

- розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації 

з баз даних, розробка нових web-сторінок; 

- реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки 

інформаційних ресурсів. 

 

4.5 Адміністратор Сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за 

надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, 

пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного 

ресурсу. 

 

4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в 

електронному вигляді адміністратору Сайту. 

 

4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у 

рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді 

фотокопій, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться 

(скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за 

інформатизацію навчально-виховного процесу. 

 

4.8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за 

інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять 
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концептуальний характер, погоджуються директором закладу. 

 

4.9. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень. 

 

5. Персональні дані 

 

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація 

закладу освіти та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог 

Закону України "Про захист персональних даних" (від 02.07.2010). 

 

5.2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників 

заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні 

дані вихованців, учнів та педагогів на Сайті школи. 

 

5.3. Відомості про суб’єкта персональних даних можуть бути вилучені в 

будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу 

суб’єкта персональних даних чи його законних представників. 
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Додаток 2 

Особливості видів сайту освітніх закладів за призначенням 

 

Сьогодні все більше зростає роль інформаційно-соціальних технологій в 

освіті, які забезпечують загальну комп'ютеризацію учнів і вчителів на рівні, що 

дозволяє вирішувати, як мінімум, три основних завдання: 

1. забезпечення виходу в мережу Інтернет кожного учасника освітнього 

процесу, причому в будь-який час і з різних місць перебування; 

2. розвиток єдиного інформаційного простору освітніх індустрій і 

присутність у ньому в різний час і незалежно один від одного всіх 

учасників освітнього і творчого процесу; 

3. створення, розвиток та ефективне використання керованих інформаційних 

освітніх ресурсів, у тому числі особистих користувальницьких баз і банків 

даних та знань учнів і педагогів з можливістю повсюдного доступу для 

роботи з ними. 

Все це призводить до виникнення інформаційних і комунікаційних 

технологій, які є одними з пріоритетних напрямів науки і техніки, основою 

освітніх технологій, що використовують засоби інформаційно-обчислювальної 

техніки і в сукупності утворюють технологічну інфраструктуру освітнього 

закладу, основною метою якого є побудова єдиного інформаційного простору та 

надання доступу до нього засобами сайту освітнього закладу. 

Створення веб-сайту – це насамперед імідж освітньої установи, де сам сайт 

містить усю корисну інформацію і є найкращою візиткою освітнього закладу, 

оскільки працює в будь-який час доби.  

Безумовно, це сучасно і престижно.  

Це прекрасна можливість продемонструвати всім свої досягнення, 

розмістити актуальну інформацію для зацікавлених осіб (учнів, батьків, 

учителів, колег з інших освітніх закладів).  

Це спосіб розповісти про свої успіхи, подякувати спонсорам тощо.  

На сайті можна розміщувати тексти статей, звіти про проведені заходи (у 

тому числі фото та відеоматеріали).  

Все це буде доступно мільйонам користувачів Інтернету. 

Сайт, який представляє освітній заклад називається корпоративним або 

офіційним сайтом організації та безумовно є освітнім сайтом. 

До офіційного сайту ставляться більш жорсткі вимоги в частині 

інформаційного вмісту, графічного дизайну, навігації, хостингу.  

Офіційний сайт зазвичай має такі розділи: новина інформація, нормативні 

документи, напрями діяльності, структура установи, кадровий склад, контактна 

інформація (список відповідальних осіб, їхні посади, координати та години 

прийому). 

Під освітнім веб-сайтом розуміється сукупність веб-сторінок з 

повторюваним дизайном, що несуть у собі цілеспрямований процес навчання і 

виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, об'єднаних за змістом, 

навігаційно і фізично перебувають на одному сервері, використання яких може 
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супроводжуватись атестацією учнів. 

До основних характеристик освітніх сайтів належать: 

- зміст освітнього Інтернет-сайту – єдність всіх основних елементів 

(текстових і графічних) освітньої інформації, яка існує і виражена у вигляді 

веб-сайтів, а також єдність зв'язків цих основних елементів; 

- дизайн освітнього Інтернет-сайту – процес вибору й організації графічних 

компонентів з метою досягнення певної мети, яка може бути або 

естетичною, або мати функціональне підґрунтя, а часто переслідувати 

обидві ці цілі; 

- технічна реалізація освітнього Інтернет-сайту – вибір компонентів, 

інтегрування технологій, програмних продуктів і технічних засобів для 

донесення освітньої інформації до користувача; 

- експлуатація освітніх Інтернет-сайтів – характеристики, що інформують 

про використання освітніх сайтів користувачами. 

Сайт освітнього закладу залежно від свого змісту може належати до різних 

типів. На різних етапах існування сайт може змінювати завдання, зміст і 

функціональне призначення. 

Можна виокремити кілька видів освітніх сайтів: сайти освітніх закладів, 

сайти наукових досліджень, сайти довідкового характеру, сайти змагальних та 

інформаційних Інтернет-проектів, сайти дистанційної освіти, сайти для 

поширення культурної й освітньої інформації, сайти типу віртуальних 

методичних об'єднань, консультативні сайти, освітні портали. 

Отже, за призначенням сайт освітнього закладу повинен бути освітнім, 

який забезпечуватиме інформаційну підтримку, комунікацію із зовнішнім 

світом, що, у свою чергу, сприятиме проведенню різноманітних конкурсів.  

Якщо це буде офіційний сайт школи, він повинен мати такі розділи, як 

новинна інформація, нормативні документи, напрями діяльності, структура 

установи, кадровий склад, контактна інформація (список відповідальних осіб, 

їхні посади, координати). 
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Додаток 3 

Визначення  

вимог до контенту сайту відповідно до його цільової аудиторії 

 

Ключовим моментом сайту є інформація, якою він наповнений. 

Унікальний контент, адаптований під роботу пошукових систем і корисний для 

людей – це те, що зробить ресурс рентабельним і популярним серед 

користувачів.  

Текстове наповнення стає визначальним при виведенні сайту в топ 10 

сторінок. Сьогодні тільки корисна інформація виводить ресурс на вагомі позиції 

в пошукових системах. 

Залежно від цільової аудиторії освітнього закладу можна визначити 

наповнення контенту сайту: 

Учителі – найважливішим контентом можуть бути розробки уроків, 

презентації, тести, проекти учнів, програми, майстер – класи, електронні 

журнали, внутрішня адміністративна інформація. 

Батьки – новини та події освітнього закладу, розклад дзвінків, структура 

навчання, правила прийому, інформація стосовно освітнього закладу, графіку 

його роботи, послуги та форма зворотнього зв’язку. Оскільки для батьків, які 

працюють, вибрати час для відвідування школи подекуди викликає утруднення, 

то виникає необхідність поставити запитання через сайт, гостьову книгу на блозі 

або електронний щоденник учня. 

Учні – важливим контентом виступають правила поведінки в освітньому 

закладі, інформація щодо випускників освітнього закладу, форум, чат, статті, 

новини, календарні події, інформація стосовно ЗНО та ДПА, фотогалерея, 

відеоконтент тощо. 

Стороннім користувачам – прозора інформація про діяльність освітнього 

закладу, його історію і досягнення. 
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Додаток 4 

Вимоги  

до сайтів освітніх закладів на законодавчому рівні 

 

Відповідно до законів України «Про національну програму 

інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання 

і протидії корупції», «Про внесення змін до Закону України «Про звернення 

громадян щодо електронного звернення та електронної петиції», постанов 

Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3/2002 «Про порядок 

оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 

влади», від 21.10.2015 № 851 «Про деякі питання використання доменних імен 

державними органами в українському сегменті Інтернету» наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1060 «Про 

затвердження Положення про електронні освітні ресурси», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2012 року за № 1695/22007, на виконання 

наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

від 15.03.2016 № 82 «Про організацію роботи зі створення та функціонування 

веб-сайтів навчальних закладів», листа департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації від 21.08.2017 № 12-01-13/2835 «Про 

державний інформаційний ресурс» були розроблені положення щодо офіційного 

сайту освітнього закладу, який має містити електронні документи, що 

висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади й основні напрями 

діяльності освітнього закладу, об’єднаних однією електронною адресою 

(доменним іменем або ІР-адресою), та є його Інтернет- представництвом у 

всесвітній мережі Інтернет. 

Згідно з рекомендаціями щодо забезпечення функціонування сайтів 

освітніх закладів у всесвітній мережі Інтернет сайт повинен відповідати таким 

вимогам: 

1. Офіційний сайт освітнього закладу як інструмент мережевої взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу, є одним із інструментів забезпечення 

навчальної та позаурочної діяльності освітнього закладу і є публічним 

органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих. 

2. Керівник освітнього закладу призначає редактора (адміністратора) сайту, 

який несе відповідальність за вирішення питань щодо розміщення 

інформації, її видалення чи оновлення. 

3. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу.  

4. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі 

процес збору, оброблення, оформлення, публікації інформації з процесом 

інтерактивної комунікації і водночас час презентує актуальний результат 

діяльності освітнього закладу. 

5. Метою створення та функціонування офіційного сайту освітнього закладу 

є забезпечення громадян України достовірною інформацією про освітні 

послуги, які надаються освітнім закладом, специфіку його роботи, 

висвітлення його діяльності, широке інформування громадськості про 
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досягнення та перспективи розвитку освітнього закладу, про нововведення 

в галузі освіти. 

Завдання: 

- позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного 

колективу, особливості освітнього закладу, історію його розвитку, освітні 

програми та проекти; 

- систематичне інформування учасників освітнього процесу і громадськості 

про діяльність освітнього закладу; 

- формування позитивного іміджу освітнього закладу; 

- забезпечення доступу до публічної інформації; 

- здійснення обміну педагогічним досвідом і демонстрація досягнень 

педагогічного, учнівського колективів; 

- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій 

та зацікавлених осіб; 

- створення умов мережевої взаємодії освітнього закладу з іншими 

установами; 

- стимулювання творчої активності вчителів та учнів; 

- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з 

використанням мережевих освітніх ресурсів. 

Адреса офіційного сайту освітнього закладу (доменне ім’я) повинна бути 

зареєстрована в українському сегменті Інтернету.  

Забороняється використовувати адресу освітнього закладу в цілях, не 

пов'язаних із його діяльністю, з метою отримання прибутку, а також з 

порушенням законодавства України. 

Інформаційний ресурс сайту формується у відповідності до діяльності всіх 

структурних підрозділів закладу, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та 

зацікавлених осіб. 

Інформаційний ресурс сайту є відкритим і загальнодоступним, тому 

містить такі обмеження: 

1. Заборонено розміщувати на сайті: інформаційні матеріали, які вміщують 

заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, 

міжнаціональних і релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні 

ідеї, інші інформаційні матеріали, що заборонені законодавством України. 

2. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються 

лише за умови дозволу відділу освіти. Умови розміщення такої інформації 

регламентуються спеціальними договорами. 

3. Частина інформаційного ресурсу, яка формується за ініціативи підрозділів, 

творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих 

блогах та сайтах, посилання на які розміщуються на сайті освітнього 

закладу. 

Дотримання Законів України: 

У ході підготовки матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, 

адміністрація школи та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання
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вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про суспільну 

мораль». 

Інформація що висвітлюється на сайті, повинна відповідати критеріям, 

зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль». 

Враховуючи рекомендації до сайту щодо забезпечення функціонування в 

мережі Інтернет на законодавчому рівні, офіційний сайт освітнього закладу 

повинен містити такі розділи: 

- нормативні документи (статут освітнього закладу, правила прийому, 

інформацію про надання освітніх послуг та специфіку роботи освітнього 

закладу); 

- історію освітнього закладу (рік заснування, керівники, видатні події, 

пов’язані з життям освітнього закладу, видатні випускники, досягнення 

педагогічного та учнівського колективів тощо); 

- адміністрацію закладу (П.І.Б. директора та його заступників, телефони, дні 

та години прийому громадян); 

- режим роботи освітнього закладу (кількість днів робочого тижня, змінність 

навчання, розклад дзвінків); 

- педагогічний колектив (склад педагогічного колективу); 

- новини в діяльності освітнього закладу; 

- зовнішнє незалежне оцінювання (нормативні документи, графік 

проведення ЗНО, особливості реєстрації, перелік необхідних документів 

для перепустки до пункту тестування тощо); 

- державна підсумкова атестація (нормативні документи щодо проведення 

ДПА, звільнення від ДПА, графік проведення); 

- контакти (юридична адреса освітнього закладу, адреса електронної пошти, 

схема проїзду до освітнього закладу); 

- форму зворотнього зв’язку; 

- форму електронного звернення громадян; 

- обов’язкові посилання на сайти органів управління освітою, зокрема: 

Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, відділу освіти міської ради, відповідного 

регіонального центру оцінювання якості освіти. 
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Додаток 5 

Вимоги  

освітнього закладу щодо функціонально-модульної структури сайту 

Розглянемо загальні функціонально-модульні структури сайту, що 

представляють інтерес для учнів, їхніх батьків і вчителів: 

- Стрічка новин. Всі події освітнього закладу відображаються в новинній 

стрічці. Не тільки постфактум, але і в порядку анонса. Колективу 

освітнього закладу й учням пропонується взяти участь в олімпіадах, 

суботниках, ярмарках, творчих оглядах, святах, наукових заходах. Надалі 

подія, що відбулася, детально висвітлюється, супроводжується 

світлинами, коментарями. Схема «анонс – подія – результат» робить кожне 

шкільне починання більш наповненим, привертає ширшу аудиторію, 

перетворює в дійсну подію. 

- Розділ «Дошка досягнень» дозволить розповісти про кращих педагогів і 

талановитих учнів, про перемоги, нагороди і досягнення. Цей розділ – 

відмінна мотивація для всіх учасників освітнього процесу. 

- Фотогалерея – гідна прикраса сайту. Вона збереже в хронологічному 

порядку всі фотозвіти про важливі моменти життя освітнього закладу. 

Фотогалерея та новинна стрічка можуть містити посилання один на 

одного. 

- Портфоліо. Сьогодні портфоліо вміють робити навіть першокласники. А 

розмістити своє портфоліо в Інтернеті на сайті освітнього закладу захочуть 

всі активні учні. Там же можна буде знайти і портфоліо вчителів. Відкрита 

інформація про успіхи та інтересі полегшить освітні і творчі комунікації. 

Якщо функціонал сайту дозволяє, то кожний автор портфоліо зможе 

розмістити його самостійно. 

- Блог освітнього закладу. Цікаво і захоплююче повідомить про справи 

освітнього закладу, оскільки це альтернатива офіційного вісника – блоги 

учнів, вчителів, навіть директора. Сайт має можливість підтримувати 

безліч блогів, включаючи блоги класів, гуртків і подій. Блоги мають 

неофіційний характер, натомість підлягають модерації. 

- Форум. Це майданчик для обговорення всіх питань освітнього закладу і не 

тільки. Сприяє згуртуванню співтовариства освітнього закладу, а також 

своєчасного виявлення небезпечних захоплень учнів. 

- Календар, який дозволяє швидко відшукати інформацію про події за 

датою. 

- Опитувальник – швидкий спосіб провести анонімне голосування або 

важливе опитування, 

- Банери партнерів освітнього закладу зв'яжуть сайт з іншими 

інформаційними ресурсами. 

- Форма зворотнього зв'язку допоможе адміністрації освітнього закладу 

ефективніше вдосконалювати сайт. 
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Додаток 6 

Структура сайту освітнього закладу 

 

Структура сайту – це схема розміщення його основних розділів і сторінок 

відносно один одного. Це план-схема, яка показує, яким чином будується сайт, 

логічний зв'язок його сторінок. Така план-схема зазвичай зображується графічно, 

у вигляді блоків, пов'язаних стрілочками. 

Існує внутрішня структура сайту та зовнішня. 

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА сайту або структура URL – це правила і 

порядок формування URL. Тобто це навігаційна схема веб-сайту, яка залежить 

від його структури і визначає те, як користувач буде по ньому переміщатись і 

отримувати доступ до інформації, яку Ви надаєте. 

Простота та зручність навігації є одним з важливих чинників, що 

визначають відвідуваність веб-сайту. Користувачі повинні швидко і легко 

перейти на будь-яку сторінку веб-сайту, у тому числі на початкову. 

Існує кілька видів структурування інформаційного матеріалу на веб- 

сайті: 

1. Лінійна структура – матеріал весь розташовується послідовно 

 

2. Ієрархічна структура. Найчастіше структура веб-сайту є ієрархією. При 

цьому спочатку створюють категорії вищого рівня, а потім матеріал у 

логічному порядку розміщують у категорії, які знаходяться нижче. 

Ієрархічні структури бувають двох видів: вузька глибока та широка 

неглибока.  

2.1. Вузька глибока ієрархія характеризується тим, що на верхньому 

рівні вона має мало категорій  

 
Для отримання потрібної інформації користувач змушений переходити на 

кілька рівнів вниз. З наведеного прикладу видно, що для переходу на сторінку 

«N» користувач повинен здійснити 4 клацання мишею. 

2.2. Широка неглибока ієрархія 
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Ні перший, ні другий спосіб організації інформації не є оптимальним. 

Краще, коли ієрархічна структура складається з 3–4 рівнів. 

2.3. Нелінійна структура 

2.4. Змішана структура. Існують ситуації, коли уявити інформацію 

одним з описаних вище методів не представляється можливим. У 

цьому випадку застосовують кілька схем одночасно. Однак такий 

підхід має недолік – він вимагає від користувача концентрації уваги 

і додаткових зусиль. Щоб допомогти користувачеві складають карту 

веб-сайту (site-map), на якій схематично подають структуру 

розміщення інформації на веб-сайті. 

ЗОВНІШНЯ СТРУКТУРА сайту – це формування блокової структури, що 

визначає розміщення функціональних елементів веб-сайтів. Для забезпечення 

зручності користувачів, гарного дизайну необхідно розмістити блоки 

самостійно, але всі користувачі Інтернету звикли до стандартної форми 

розташування блоків на всіх сайтах. 

Загальні характеристики зовнішньої структури сайту: 

1. Сайт з мінімальною структурою або сконцентрований на якомусь 

головному елементі, або складається з однієї 1-колоночної сторінки. 2-х і 3-х 

стовпчикові структури більш поширені. Вони можуть використовуватись у 

різних типах сайтів: блогах, інформаційних, корпоративних тощо. 

2. Складні структури зазвичай створюються для Інтернет-порталів, 

новинних сайтів та інших ресурсів, що містять безліч блоків і колонок.  

 Структура сайту обов'язково повинна відповідати роздільній здатності 

монітора, на якому його буде переглядати користувач. Майстри веб-дизайну 

знають, що найпоширенішою здатністю є 1280х1024, тому в першу чергу саме 

під нього необхідно підлаштовуватися під час створення стилю у веб-дизайні. 

Можна, звичайно, зробити гумовий макет, який буде розтягуватися на всю 

ширину екрану. Натомість цей варіант має свої недоліки порівняно з фіксованим. 

По-перше, гумова верстка коштує в рази дорожче. По-друге, на моніторах з 

великим дозволом всі елементи сайту «розповзуться» і інформація на ньому 
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спотвориться. 

Для зручного, інтуїтивно зрозумілого та стильного сайту освітнього 

закладу при виборі внутрішньої структури необхідно обирати вузьку глибоку 

ієрархію із 2-х стовпчиковою зовнішньою структурою сайту, де версія гумового 

макету має бути адаптивною, тобто сайт буде відображати різну кількість 

колонок (одну або дві) залежно від роздільної здатності монітора (планшету, 

телефону). 

Також змістову частину зовнішньої структури сайту слід розподілити на 

основні функціональні зони сайту: 

1. Контент сайту – це матеріали, розміщені на ньому, тобто наповнення 

сайту. 

2. Логотип – надає візуальну інформацію про освітній заклад. 

3. Меню навігації – дозволяє користувачеві переміщатися по веб-сайту. 

4. Контакти та координати – це інформація про розташування освітнього 

закладу. 
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Додаток 7 

Дизайн сайту освітнього закладу 

 

Веб-дизайн – це вид графічного дизайну, спрямований на розроблення й 

оформлення об'єктів інформаційного середовища Інтернету, покликаний 

забезпечити їм високі споживчі властивості й естетичні якості. Таке трактування 

відокремлює веб-дизайн від веб-програмування, підкреслює специфіку 

предметної діяльності веб-дизайнера, позиціонує веб-дизайн як вид графічного 

дизайну. 

Типи веб-дизайну залежно від графіки вирізняються такими 

характеристиками: 

1. Стандартний дизайн сайту. Такі сайти містять мінімальну кількість 

графіки і вважаються найпростішими. 

2. Чистий стиль сайту. Такий сайт містить графіку більшою мірою, ніж 

стандартний, але також в мінімальному обсязі. Графіка 

використовується в логотипі, іконках, кнопках тощо. 

3. Художній стиль сайту. Дизайн таких сайтів передусім орієнтований на 

графічному та барвистому оформленні. Графіка – основний елемент 

такого сайту, вона покликана привертати увагу цільової аудиторії і 

значно виділяється із загальної маси сайтів. 

Стилі дизайну залежно від художнього оформлення можна розподілити на: 

- Класичний. Такий стиль містить непомітні кольори і 

використовується переважно комерційними сайтами. 

- Готичний. Дизайн такого сайту містить неправильні і неорганічні 

форми, різноманітні колажі й абстрактні «гіфи». 

- Гранж. Такий стиль раніше застосовувався в оформленні сайтів рок- 

груп, а останнім часом його використовують сайти нічних клубів, 

дизайнерських будинків, веб-студій. Для такого дизайну характерні 

нерівні шрифти, плями, подряпини, пил тощо. 

- Хай-тек. У такому стилі використовують тривимірні об'ємні 

конструкції, каркаси моделей і різні роботизовані елементи. 

- Газетний/Журнальний. Газетний стиль найчастіше застосовується 

для тих сайтів, який містить велику кількість перехресної інформації. 

При ньому так само використовується таблична верстка. 

- Анімаційний дизайн. Стиль такого дизайну барвистий і яскравий, 

найчастіше використовується на сайтах для дітей та їхніх батьків, а 

також для різних творчих веб-студій. 

- Ретро-стиль. Такий стиль дозволяє сайту виглядати по- старовинному. 

На ньому присутні різні елементи старовинного декору і предметів 

інтер'єру. 

- Футуристичний дизайн. Дизайн з елементами фантастичних сюжетів, 

роботів, металу зустрічається не часто, але також існує. 
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Крім обирання стилю під час створення веб-вузла необхідно 

дотримуватись основних принципів і особливостей веб-дизайну. Загальний 

розмір усіх файлів повинен бути зведений до мінімуму. Рекомендується, щоб 

розмір файлу, який містить фонове зображення, не перевищував 10 Кбайт, а 

загальний розмір сторінки, включаючи зображення та інші зовнішні об'єкти, 

становив 45 Кбайт. Це необхідно для того, щоб сайт швидко завантажувався 

навіть при повільному з’єднанні Інтернету. Користувачі можуть мати різну 

роздільну здатність екрана, розмір браузерів теж можуть різнитися, тому дизайн 

сайтів слід намагатися зробити «еластичним». Еластичний дизайн розтягується, 

коли браузер широкий, і звужується, коли він робиться вузьким. 

Для підвищення ефективності інтерфейсу необхідно дотримуватися таких 

правил: 

1. Використовувати знайомі всім елементи, або елементи, призначення 

яких очевидне. 

2. Елементи сторінки повинні працювати так, як цього очікує користувач. 

3. Вузол повинен забезпечувати роботу більшості передбачуваних 

користувачів. 

4. Користувач повинен одержувати підтвердження своїх дій. 

5. Сторінки варто створювати так, щоб для перегляду їх вмісту не треба 

було вдаватися до допомоги горизонтальних смуг прокручування. 

Правила використання інтерактивних елементів: 

1. Інтерактивні елементи повинні бути доступні всім користувачам, у 

тому числі з фізичними обмеженнями. 

2. Всі функціональні елементи повинні надійно працювати незалежно від 

налаштувань браузера користувача. 

3. Інтерактивні засоби повинні мати зрозумілий інтерфейс. 

4. Користувач повинен знати, скільки часу буде потрібно для копіювання 

об'єкта. 

5. Користувач повинен мати можливість контролювати відображення 

даних (запускати або не запускати анімацію, тимчасово або повністю 

припинити відтворення). 

6. Не слід нескінченно повторювати фрагменти даних. 

7. Необхідно забезпечити зворотний зв'язок. 

Обираючи стиль освітнього закладу сайту у веб-дизайні необхідно 

розуміти, що він диктує не тільки і не стільки зовнішнє оформлення сторінки, а 

й саму структуру сайту, яка повинна повністю відповідати вимогам та ідеї 

розкриття життя школи. 

Слід пам'ятати про те, що при оформленні сайту школи варто уникати 

занадто яскравих кольорів, нестандартних шрифтів, надлишку анімації або надто 

об'ємних зображень, адже сайт повинен швидко завантажуватися на будь-якому 

браузері та з будь-якого пристрою і при цьому споживати мало трафіку.  

З погляду дизайну необхідно враховувати, що зовнішній вигляд – це 
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перше, що оцінюють відвідувачі, а значить, сторінка обов'язково повинна бути 

унікальною, зі своїм особливим відображенням, яка буде викликати стійку 

асоціацію з напрямом освітнього закладу. 

Зважаючи на це, бажано обирати чистий стиль сайту, де головним буде 

внутрішнє наповнення сайту. Природно, він повинен бути зручним і 

функціональним, мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, також можна додати 

форму зворотнього зв’язку, зробити прив'язку сайту до сторінок освітнього 

закладу в соціальних мережах. Таким чином можна не тільки залучити 

потенційних учнів, а й утримати вже наявних, зацікавивши їх можливістю 

спілкування і залученістю у справу. 

При цьому, подібні ресурси обов'язково повинні мати надійну і 

ергономічну систему управління, яка дозволить співробітникам освітнього 

закладу максимально оперативно вносити доповнення або оновлення контенту, 

а розробникам – здійснювати внутрішню оптимізацію. 
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Додаток 8  

Макет сторінок 

 

Макет – це набір правил, за якими розташовуються елементи сторінки 

сайту. Таким чином, макет – це основа верстки, той каркас, на якому збираються 

елементи дизайну та інформаційне наповнення сторінки. Як один з основних 

елементів стилю, макет створює в документі єдність, відчуття неподільного 

образного ряду. Тобто макет впорядковує документ, робить його читабельним та 

зручнішим для сприйняття. 

Перш ніж розпочати створення макета, необхідно визначити, який контент 

зводитися до визначення кількості принципово різних сторінок на майбутньому 

ресурсі. Всі сторінки створюваного сайту повинні бути виконані в єдиному стилі, 

виключення компоновки текстової області головної сторінки може бути трохи 

складнішою, ніж у внутрішніх сторінок. 

Специфіка розробки графічного дизайн-макету стосовно сайту передбачає 

поєднання технічних і візуальних параметрів майбутнього сайту. Це 

опрацювання розташування і розміру елементів сайту з погляду зручності 

пошуку і використання інформації на сайті. 

У процесі аналізу розробки сайту освітнього закладу були сформульовані 

такі ергономічні та системні вимоги до макету сторінок сайту, як: 

- привабливий, приємний дизайн, що запам'ятовується; 

- легке сприйняття дизайну (світле колірне рішення, яке «не давить»); 

- зрозумілість елементів дизайну; 

- зрозумілість і доступність навігації; 

- сумісність із різними видами браузерів; 

- без використання яскравих «небезпечних» кольорів; 

- з мінімальним використанням Flash-технології або її відсутність; 

- унікальне графічне дизайн-рішення, застосування корпоративного 

стилю. 
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Додаток 9 

Chek-list самооцінювання сайту 

 __________________________________________________  

на предмет відповідності до вимог чинного законодавства (Стаття 30. Закону України «Про освіту»), 

візуальних, технічних та функціональних можливостей, 

а також його змістового наповнення 
 

№ 

з/п 
Так 

Ч
а

ст
к

о
в

о
 

Ні Питання для самооцінювання 
Роз’яснення/ 

Примітка 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАТТІ 30 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» 

1.        Чи є можливість адаптувати перегляд сайту для осіб із порушенням зору?  

2.       
Чи розміщено на сайті Статут закладу освіти (Положення про філію опорного 

закладу)? 
 

3.       Чи розміщено на сайті ліцензію на провадження освітньої діяльності?  

4.       Чи розміщено на сайті сертифікати про акредитацію освітніх програм? В разі наявності таких 

5.        Чи розміщено на сайті структуру та органи управління закладу освіти?  

6.       Чи розміщено на сайті склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами?  

7.        
Чи розміщено на сайті освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік 

освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою? 
 

8.       
Чи розміщена на сайті територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його 

засновником? 

для закладів дошкільної 

та загальної середньої 

освіти 

9.       
Чи розміщено на сайті ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у 

закладі освіти? 
 

10.       Чи розміщено на сайті інформацію щодо мови (мов) освітнього процесу?  

11.        
Чи розміщено на сайті інформацію про наявність вакантних посад, порядок і умови 

проведення конкурсу на їх заміщення? 
у разі його проведення 

конкурсу 
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12.        
Чи розміщено на сайті інформацію про матеріально-технічне забезпечення закладу 

освіти? 
згідно з ліцензійними 

умовами 

13.        Чи розміщено на сайті результати моніторингу якості освіти?  

14.       Чи розміщено на сайті річний звіт про діяльність закладу освіти?  

15.       Чи розміщено на сайті правила прийому до закладу освіти?  

16.        
Чи розміщено на сайті інформацію про умови доступності закладу освіти для навчання 

осіб з особливими освітніми потребами? 
 

17.       
Чи розміщено на сайті перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, 

порядок надання та оплати? 
 

18.        Чи розміщені на сайті правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти?  

19.       
Чи розміщено на сайті план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти? 
 

20.       
Чи розміщено на сайті порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти? 
 

21.        
Чи розміщено на сайті порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)? 
 

22.        Чи розміщено на сайті кошторис закладу освіти на поточний рік?  

23.        

Чи розміщено на сайті фінансовий звіт про надходження та використання всіх 

отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як 

благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших 

джерел, не заборонених законодавством? 

 

ЯКІСТЬ КОНТЕНТУ (ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ) 

24.        Чи анонсуються на сайті події, заплановані в закладі?  

25.        

Чи висвітлюються на сайті новини закладу за різними напрямками діяльності 

(навчальна, виховна, методична робота, робота з батьками, з учнівським 

самоврядуванням тощо)? 

 

26.        Чи розміщено на сайті інформацію щодо викладацького складу закладу?  
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27.        
Чи розміщується на сайті інформація для випускників (інформація щодо 

працевлаштування, профорієнтації)? 
 

28.        Чи розміщується на сайті інформація щодо проєктів, над якими працює заклад?  

29.        Чи розміщено на сайті опис навчальних предметів, розклад занять?  

30.        Чи розміщено на сайті інформацію щодо роботи клубів, гуртків, студій тощо?  

31.        Чи є на сайті віртуальна бібліотека?  

32.        
Чи розміщено на сайті всі можливі контакти закладу (адреса, карта проїзду, електронна 

пошта, соціальні мережі тощо)? 
 

33.        Наскільки динамічно змінється інформація на сайті (частота оновлення)?  

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 

34.        Чи розміщується на сторінках сайту інформація щодо дат публікацій?  

35.        Чи зручно та доступно розміщено елементи управління та меню?  

36.        Чи є розміщена інформація «читабельною»?  

37.        
Чи дотримується єдиний «стиль» публікацій на сайті (шрифти, розміри, кольори 

тощо)? 
 

38.        Чи є «інтригуючими» заголовки публікацій?  

39.        Чи використовуються в публікаціях та на сайті хештеги?  

40.       Чи є на сайті модуль пошуку?  

41.       Чи є можливість зареєструватися на сайті?  

42.       Чи є на сайті мапа (для зручності використання меню)?  

43.        Чи є на сайті інструменти для зворотного зв’язку (форма, форум, гостьова книга тощо)?  

44.        Чи є можливість коментування публікацій користувачами?  

45.        Чи є можливість поширення публікацій з сайту в соціальні мережі?  

46.        Чи є можливість роздрукувати публікацію (версія сторінки «для друку»)?  

47.        
Чи є можливість встановлення «ролей» для користувачів з наданням різних прав 

редагування сайту? 
 

48.        Чи є сайт зручним?  
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ДИЗАЙН 

49.        
Наскільки оригінальним є дизайн Вашого сайту (стандартний (запропонований 

хостингом), авторський (унікальний)) 
 

 
 

/49 
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/49 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДМІТОК 

 

ВИСНОВОК:  

З метою покращення якості ведення сайту необхідно покращити пункти: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

На сайті необхідно розмістити інформацію відповідно до пунктів 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Варто звернути увагу на 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Самоаналіз проведено  __________   __________   _____________________________________ 
            (дата)              (підпис)               (П.І.П., посада) 


