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Опис моделі (досвіду роботи) 

щодо створення та функціонування шкільного сайту 

 З появою комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій 

суттєво змінився навколишній світ людини. Зокрема, комп’ютерні мережі 

зробили цей світ ще більш багатогранним. Завдяки їх використанню з’явилися 

нові форми спілкування, передавання та обробки інформації. У нашої школи, що 

знаходиться у віддаленому районі міста, давно була ідея про власний шкільний 

сайт, а коли у травні 2009 року нам запропонували створити Інтернет сайт на 

платформі Edu Kit – ми з великим задоволенням та ентузіазмом стали працювати 

над розробкою його структури, оформленням та змістовним наповненням 

(додаток 1).   

 Спочатку ця нелегка і разом з тим дуже цікава робота лягла на плечі 

вчителя математики та інформатики Пушкарьову Є.О., яка з цікавістю та 

натхненням ії виконувала.  

 Не раз перероблювалась його структура, меню та підменю сайту. Згодом, 

через невеличкий проміжок часу, ми зрозуміли, для того, щоб сайт був 

привабливим, цікавим та інформативним і для вчителів, і для дітей, необхідно 

багато корисної інформації. Також необхідно створювати творчу групу сайту з 

числа небайдужих до цієї роботи учнів та вчителів. І сьогодні над розвитком 

сайту школи працюють: 

1. Головний редактор - Пушкарьова Є.О. – вчитель математики та 

інформатики; - здійснює загальне керівництво роботою творчої групи 

сайту та розміщує інформацію на сайті. 

2. Редактори сайту - Кобзар Т.Є. – вчитель української мови, Вороніна 

Н.С. – вчитель фізики, Чередниченко Т.М., Сергієнко В.О., Доценко 

В.П., Михаревич О.І. – вчителі початкових класів; - надають та 

редагують інформацію. 

3. Кореспонденти сайту - члени шкільної організації самоврядування,  

Бугайова В.Ю. – 9 клас, Мусієнко А.А. – 9  клас, Поволяєва Д.В. – 9 клас, 



2 

 

Кулік О.О. – 8 клас, Суслова Ю.Д. – 8 клас; -  збирають та надають 

інформацію. 

4. Фотокореспонденти сайту - Кругова М.Н. – 10 клас, Приходько А.В – 9 

клас, Фісунова Я.С. – 9 клас, Фоменко Г.Ю. – 9 клас; - забезпечують сайт 

фото та відео матеріалами. 

Почала свою роботу творча група з визначення цілей та завдань проекту 

«Шкільний сайт». Ми розуміємо, що шкільний сайт – представлення нашого 

закладу у світі та у глобальній мережі інтернет.  

Шкільний сайт допоможе батькам та учням визначитись у виборі 

навчального закладу, дізнатися більше про власну школу: його історію, традиції, 

досягнення, основні напрямки діяльності, розклади уроків та позакласних занять. 

Деякі з батьків іноді не мають можливості своєчасно отримати інформацію зі 

школи, спілкуватися з вчителями,  відвідувати батьківські збори, шкільні свята, 

тому сайт частково допоможе у вирішенні цих питань.  

Перш за все, було проведено опитування учнів, вчителів та батьків про те, 

що б вони хотіли бачити на шкільному сайті. Опрацювавши цю інформацію, ми 

з’ясували, що необхідно розмістити дані про школу та вчителів, графік 

проведення шкільних заходів, корисну, цікаву інформацію, новини школи, 

посилання на освітні ресурси. Спочатку було розроблено невелику кількість 

пунктів меню, таких як: новини школи, історія, адміністрація та фотогалерея. 

Таким чином творча група визначила основні завдання: 

 надання загальних відомостей про заклад; 

 надання відомостей про педагогічний та учнівський колектив; 

 поповнення банку методичних матеріалів для вчителів; 

 висвітлення шкільних новин; 
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 розміщення повідомлень та корисної інформації для батьків; 

 висвітлення позакласної роботи школи; 

 розробка сторінок класів; 

 вдосконалення дизайну, поповнення сторінок фото та відеоматеріалами; 

 створення та розміщення на сайті каталогу освітніх ресурсів; 

 постійне оновлення шкільної інформації. 

1. Пам’ять минулого. 

Особливою гордістю нашого закладу є шкільний музей «Літопис першої 

основ’янської школи». Ініціатором створення музею став колишній випускник 

школи, ветеран Великої Вітчизняної війни Бабич В.О. Саме він передав до музею 

перші експонати: фронтові листи, фотографії з сімейного архіву, особисті речі 

(додаток 2).  

Спеціально підготовлені учні-екскурсоводи проводять три тематичні екскурсії 

(додаток 3): «Перша основ’янська школа», «Учні нашої школи – учасники 

Великої Вітчизняної війни» та «Ними пишається наша школа». Також у музеї 

представлений стенд «Випускники різних років», макети літаків, танків (додаток 

4). Окрасою колекції є діарама, що відтворює події Великої Вітчизняної війни.  

Берегинею музею є Кобяковська А.С., - прекрасний педагог та організатор.  

2. Хвиля сучасності. 

Для того, щоб кожен відвідувач склав уявлення про нашу школу, традиції, 

діяльність, постало питання щодо створення такої сторінки, на якій можна 

розмістити фото та графік роботи адміністрації, фото та інформацію про вчителів 

школи, загальну кількість учнів по класах та найкращих учнів року. Тому було 

створено сторінку Хвиля сучасності. 
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 Адміністрація: - фото керівників школи - директора Котенко І.В. та завуча 

Мезенцевої А.С.,- і графік приймання громадян адміністрацією школи №41 

(додаток 5). 

 Методичні об’єднання вчителів: - можна побачити весь педагогічний 

колектив нашої школи (додаток 6). 

 Наші традиції: - у школі проходить багато заходів та свят. Стало 

традиційним святкувати 1 ВЕРЕСНЯ,  ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ,"Золоту осінь", 8 

березня,  День захисника Вітчизни, Новий рік, Свято букварика,  Випускний 

вечір та інші. (додаток 7). 

 Мережа закладу: - кількість учнів в кожному класі (додаток 8). 

 Наші досягнення тобі, рідний Харкове: - ними пишається наша школа 

(додаток 9). 

3. Навчальний процес. 

Коли ми почали створювати сайт, то вирішили, що він повинен бути 

розрахований насамперед на учнів, батьків та вчителів. Тому постала 

необхідність створити сторінку, яка б містила інформацію про весь навчальний 

процес школи (додаток 10). 

 Методична робота: - методична робота вчителів нашої школи, відкриті 

уроки з усіх предметів; методичні рекомендації на 2010-2011 навчальний 

рік (додаток 11). 

 Електронні версії підручників для 10-х класів (додаток 12). 

 Розклад: - учителі, учні та батьки можуть ознайомитися  з розкладом 

уроків, дзвінків та режимом роботи групи продовженого дня (додаток 13). 

 Бібліотека: - діяльність шкільної бібліотеки, основні завдання, загальна 

кількість читачів та книг (додаток 14). А також розміщені такі підпункти:  
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 розклад роботи бібліотеки; 

 правила користування книгами. 

 Позакласні заняття: - ми розмістили інформацію про гуртки нашої школи 

та графік їх роботи, щоб батьки та діти могли обрати потрібний за 

покликанням та інтересом (додаток 15).  

 Школа раннього розвитку: - перелік документів, необхідний для вступу в 

нашу школу (додаток 16). 

 Закінчення навчального року: - вся інформація щодо ЗНО та ДПА за 2009-

2010 навчальний рік (додаток 17). 

 ЗНО 2011: вся інформація щодо ЗНО 2010 р. 

 Готуємось до ЗНО.  

4. Новини школи. 

В нашій школі постійно відбуваються безліч подій та заходів, тому вся 

інформація про це міститься  на сторінці новини (додаток 18). 

5. Психолого-педагогічна служба. 

З січня 2010 року в нашій школі почала працювати психолого-педагогічна 

служба. Практичний психолог Маслій Анна Дмитрівна подала ідею відобразити 

свою роботу на одній зі сторінок на сайту школи, де були б розміщені: графік 

роботи практичного психолога, on-line тести, психологічні тести для учнів, 

вчителів  та батьків, корисні поради практичного психолога для батьків. Таким 

чином, була створена нова сторінка психолого-педагогічної служби (додаток 19).   

6. До уваги батьків. 

Деякі батьки не мають можливості своєчасно отримати інформацію зі 

школи, спілкуватися з вчителями, приходити на батьківські збори, тому сайт 
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частково допоможе при вирішенні цих питань. Також батьки можуть дізнатися 

про нашу школу наступне: її історію, розклади уроків та дзвінків, перелік гуртків, 

графік роботи адміністрації, перелік документів для приймання дитини в школу, 

деякі поради від практичного психолога, вимоги до зовнішнього вигляду учнів, 

контактну інформацію та схему проїзду до школи. Таким чином, була розроблена 

сторінка батькам (додаток 20). 

7. Корисні посилання. 

Згодом стала необхідність створити таку сторінку на сайті, з якої б вчителі, 

учні та батьки мали можливість зайти на інші цікаві ресурси мережі інтернет 

(додаток 21). 

8. Контактна інформація. 

Кожен відвідувач нашого сайту з легкістю може дізнатися адресу, телефон 

та схему проїзду до школи №41 на сторінці контактна інформація (додаток 22). 

9. Самоврядування. 

Волонтерський рух в школі №41 розпочався з появою учнівської організації 

«САМ» восени 2004 року (додаток 23). На початку своєї діяльності організація 

об’єднувала 15 чоловік. На сьогоднішній день учнівське самоврядування уявляє 

собою парламентську республіку, до якої входить голова (Президент) та шість 

радників :  з освіти, правопорядку, культури, краєзнавства, санітарії та 

господарства, волонтерства.  Комітет волонтерського руху займається 

вирішенням наступних питань: 

- сприяє розповсюдженню волонтерського руху у нашому місті та в 

Україні; 

- приймає активну участь у вирішенні суспільних проблем; 

- співпрацює з громадськими організаціями; 
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- веде шефство над ветеранами та вчителями, які тривалий час працювали 

у ЗОШ №41, над одинокими ветеранами війни та праці; 

- влаштовує благодійні концерти та ярмарки; 

- проводить пропагандистську діяльність щодо здорового способу життя 

та охорони навколишнього середовища; 

- організовує відвідування дітей в лікарнях та дитячих будинках. 

 Участь в добровільній  праці дітей школи аргументується відчуттям 

потреби в спілкуванні з іншими, бажанням бути комусь потрібним, своєрідною 

втечею від самотності (додаток 24). Для багатьох це ще й самореалізація, 

самоутвердження.  

Напрямки діяльності шкільного волонтерського руху:  

1. «Милосердя» 

2. «Шкільна планета здоров’я» 

                                               3. «Пам’ ятаймо минуле»  

 Зовнішній вигляд: - вимоги до зовнішнього вигляду учнів школи №41 

(додаток 25). 

 Учням: - права та обов’зки учнів школи №41 (додаток 26). 

10. Зворотній зв’язок. 

Для спілкування з відвідувачами сайту створена сторінка, на якій є 

електронна адреса, на яку можна надіслати своє запитання або побажання, а через 

деякий час отримати відповідь на сторінці зворотній зв’язок  (додаток 27). 

11. Школа сприяння здоров’ю. 

З 2009 року наша школа ще більше стала приділяти увагу здоров’ю учнів. 

Були розроблені такі програми (додаток 28): з профілактики дефіциту кальцію 

(додаток 29), з профілактики йододифіциту (додаток 30), з попередження 
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туберкульозу (додаток 31). Значну увагу школа приділяє збереженню 

навколишнього середовища, а саме за 2009-2010 навчальний рік основними 

проектами нашої школи стали: «Всесвітній День здоров’я» (додаток 32), «Школа 

№41 на захисті екології Основ’янського озера», «День пам’яті загиблих від 

Чорнобильської аварії» (додаток 33). Було накопичено дуже багато інформації, ми 

вирішили це відобразити на нашому сайті, а саме на сторінці школа сприяння 

здоров’ю. 

12. Семінари та заходи. 

Всю інформацію про заплановані або проведені семінари та заходи можна 

знайти на сторінці сайту семінари та заходи (додаток 34). 

13. Сторінки класів. 

З вигляду школа №41 маленька, але дуже затишна, і кожна дитина відіграє 

важливу роль у житті школи. Кожен клас - це індивідуальна сторінка на нашому 

сайті, де є можливість подивитись фото класу, список учнів, завдання та актив 

класу тощо (додаток 35). 

14. Фотогалерея. 

Фотокореспонденти нашого сайту за рік роботи накопичили велику 

кількість фотографій із життя та діяльності школи, тому з’явилась необхідність 

створити фотогалерею (додаток 36). 

15. Творча група сайту. 

Над створенням та оформленням сайту школи працює творча група, в яку 

входять вчителі та учні школи, дані про всіх членів цієї групи можна знайти на 

сторінці творча група сайту (додаток 37). 
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Модель роботи 

 

Інформаційний простір 

 

Таким чином, у широкому розумінні інформатизація освіти - це не тільки 

збільшення кількості комп'ютерів у нашому закладі, а і масове підключення до 

глобальної мережі Інтернет, освоєння нових технологій роботи з інформацією, що 

містить в собі появу нових форм зовнішньої самопрезентації загальноосвітнього 

закладу.  

На сьогоднішній момент сайт складається із чотирнадцяти основних пунктів 

меню. При розробці шкільного сайту ми створили єдиний інформаційний простір 

для учнів, батьків та вчителів, розширили творчу групу сайту та збільшили 

кількість зацікавлених користувачів.  

Шкільний інтернет сайт розрахований на учнів, вчителів та батьків - це 

засіб одержання додаткової інформації щодо різних предметів та подій. Він дає 

змогу користувачу задати питання та отримати відповідь.  

Сайт 
ЗОШ 
№41 

Вчит
елі 

Учні 
Бать
ки 
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Таким чином, можна сказати, що шкільний сайт є важливою і невід'ємною 

частиною сучасної школи, і ми вже не можемо уявити своє життя без нього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


