
 

 

  

На сьогоднішній день Україна робить рішучі кроки до влиття в 

Світовий інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – 

інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального 

потенціалу нації.  Інформатизація освіти є однією з найважливіших 

складових державної програми розбудови інформаційного суспільства на 

основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій. 

У нашій школі створена та функціонує Програма інформатизації та 

комп’ютерізації  освіти (Додаток №1). Одним із пунктів цієї Програми є 

створення та функціонування власного порталу. У зв'язку з інтенсивним 

розвитком ІКТ роль шкільного порталу  в діяльності освітньої установи з 

кожним роком зростає. Те, що він просто необхідний на сьогоднішній день - 

сумнівів не викликає. І це вже не гасло, а вимога часу! Школа – це відкрита 

соціально-педагогічна система, яка взаємодіє з іншими соціальними 

інститутами. Проблема її зовнішнього представництва існувала завжди, але в 

сучасних соціокультурних умовах вона проявляється більш підкреслено. 

Портал є однією з складових для формування прогресивного іміджу 

загальноосвітнього закладу, бо показує ступінь відвертості школи та 

готовності розвиватися. Багато людей саме по ньому складуть своє перше 

враження про навчальний заклад. 

До проблеми систематизації роботи над створенням порталу 

педагогічний колектив підійшов творчо, і тому  був розроблений проект 

створення та розвитку шкільного порталу на 2009 - 2013 роки. 
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І Загальні положення 

І.1. Шкільний портал створюється з метою впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в практику роботи школи, як інструмент 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу через всесвітню мережу. 

І.2  Портал  покликаний реалізувати дві найважливіші функції:  

-  портал є представництвом школи в мережі Інтернет, джерелом інформації 

про неї: всестороннє освітлення освітньої, науково-практичної, суспільної 

діяльності навчального закладу, обміну знаннями, творчими ідеями, 

досягненнями, формами позакласної роботи. 

- портал використовується  безпосередньо як ефективний інструмент 

навчального процесу: інструментом для вирішення завдання розширення 

освітніх можливостей очного навчання, віддзеркалення діяльності учнів і 

педагогів для зовнішніх відвідувачів мережі Internet, інформаційної 

підтримки учнів і педагогів. 

І.3. Головний принцип порталу – його відкритість, тому кожний користувач 

може проглянути будь-який ресурс.  

І.4. Адміністрацією школи призначається адміністратор, який відповідає за 

функціонування порталу, інформаційне наповнення та постійне оновлення. 

ІІ Мета та завдання шкільного порталу 

ІІ.1. Мета порталу - вироблення нових стандартів організації і 

інформаційного забезпечення освітнього процесу. 

ІІ.2.  Завдання порталу:  

 забезпечення широкого і якісного доступу до життя школи; 

  навчально-методичний супровід освітнього процесу;  

 розробка нових освітніх продуктів; 

  просування модельних форм організації освітнього процесу;  
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 стимулювання процесу створення і використання інноваційних освітніх 

продуктів; 

 формування прогресивного іміджу загальноосвітнього закладу. 

ІІІ  Алгоритм створення та розвитку порталу (Додаток №2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний 

 

Координація діяльності 

всіх учасників навчально-

виховного процесу: 

1. Адміністрація. 

2. Адміністратор порталу. 

3. Творча група. 

4. Учнівський та 

батьківський колективи. 

 

Коригувальний: 

 

1. Аналіз функціонування 

порталу. 

2. Розробка перспективного 

плану розвитку порталу. 
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Наш портал був створений  в рамках реалізації програми 

«Конструювання інтернет-сайтів для шкіл» (співпраця між Департаментом  

освіти Харківської міської ради і компанії «Стелла Сістемз») в лютому 2009 

року (Додаток №3).  

 Навчальним закладам, що беруть участь в програмі, надавалися: 

- доменні імена; 

- шаблони дизайну; 

          - система управління вмістом; 

          - необмежений простір для зберігання файлів; 

          - необмежений трафік. 

Наш портал є представництвом школи в мережі Інтернет, джерелом 

інформації про неї, а також  використовується  безпосередньо як ефективний 

інструмент навчального процесу. Його адреса: www.school84.edu.kh.ua 

Розрахований, власне, на тих, хто має найбезпосередніше відношення 

до шкільного життя: 

- батьки отримують вичерпну інформацію про школу; 

- учням сайт дозволяє не тільки дізнаватися останні новини, домашні 

завдання, побачити фотозвіти з позакласних заходів, але і часто служить 

засобом самовираження. Розміщення своєї роботи має величезне значення. 

Для учня  самого - це схоже на публікацію сьогодення ученого, це визнання 

його роботи, популярність серед учнів нашої школи, свідомість того, що його 

роботу можуть побачити практично у всьому світі. Для батьків - це предмет 

гордості. Для інших учнів - каталізатор ідей для їх майбутніх робіт. Для 

школи в цілому - створення і підтримка інтересу до навчального закладу. 

- вчителі  розміщують навчальні матеріали, тексти, фотографії, презентації. 

- випускники знову занурюються в шкільне життя, адже «З школою не 

прощаються, їй говорять «До побачення!» 
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Портал слугує і віртуальним музеєм, і способом привертання уваги 

громадськості...  

Шкільний портал розглядається нами також і як комунікативний 

інструмент не тільки адміністрації, педагогів і учнів, але і "зовнішніх" 

суб'єктів. У цій якості він сприяє підвищенню відвертості освітньої установи.  

При створенні первинного варіанту наш портал мав тільки 8 сторінок. 

Але провівши анкетування серед учнів 9 та 11 класів (додаток №4), ми 

звернули увагу на їх побажання і тому структура  була змінена.  Проглянув 

карту, можна детальніше ознайомитися з її теперішнім варіантом (Додаток 

№5). 

У травні 2009 року (3 місяці  функціонування порталу) та через рік 

(травень 2010 року) ми  знову провели анкетування серед учнів на предмет їх 

зацікавленості порталом. Обробивши результати та запровадивши 

порівняльний аналіз, зробили висновок, що шкільний портал користується 

популярністю серед учнів і спостерігається тенденція до її зросту (додаток 

№6). На побажання учнів в травні 2010 року були добавлені форум (розділи 

«Наше шкільне життя», «Питання вчителям») та гостьова книга.  

Наш портал є єдиною базою даних, в якій зберігається інформація по 

всіх тематичних розділах, що торкається питань життя нашої Аlma Mater. 

У школі сформовані свої традиції, про що детально розповідає сторінка 

«Наші традиції» (Додаток №7).  На сайті можна ознайомитися з інформацією 

про методичну та виховну роботу в закладі (Додаток №8).  Для відвідувачів 

порталу в нагоді стануть сторінки з інформацією про адміністрацію школи та 

наші координати (Додаток №9).  

Для учнів та батьків дуже корисними є сторінки «Новини», «До відома 

батьків» та «Дошка оголошень»  (Додатки №10, №11, №12).  

Портал дає вичерпну інформацію про шкільну бібліотеку та музей, про 

підготовку майбутніх першокласників (Додатки №13, №14, №15).  

Сторінка шкільного психолога дасть можливість ознайомитися з 

порадами для батьків (Додаток №16). Окремі сторінки висвітлюють життя 
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шкільної організації самоврядування «ДОСВІД» та знайомлять з 

досягненнями наших учнів, з історією закладу (Додатки №17, №18). 

Для наших випускників у нагоді вичерпна інформація про ЗНО-2010 на 

однойменній сторінці (Додаток №19). 

Портал дає можливість спілкування на форумі, залишати свої 

повідомлення в гостьовій книзі, використовує можливість тестувальної 

оболонки (тести он-лайн) (Додатки №20, №21, №22).  

Є зовнішні посилання на корисні користувачу джерела, а також 

внутрішні посилання на окремі сторінки сайту (Додаток №23).  

З нагоди святкування 65-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній 

війні були добавлені сторінки «Пам’ятаємо! До 65-ї річниці Перемоги» та 

«Шляхами подвигу та слави наших батьків та дідів», де розміщені твори, 

малюнки, проекти дітей та спогади вчителів про своїх батьків (Додаток №24). 

Сторінку «Школа – це …» ми створили для того, щоб  учні та їх батьки 

висловлювали свої думки про школу  (Додаток №25). 

Сторінка «Фотоархів»  - це архів фотоматеріалів з різних шкільних свят 

(Додаток №26). 

Портал містить елементи дистанційної підтримки навчального процесу 

(розміщення завдань на період карантину), ознайомить з наробками наших 

вчителів (Додаток №27). 

При виборі користувачем того або іншого розділу підбирається 

інформація для даного конкретного запиту. Таким чином, сторінки порталу 

формуються динамічно. Така єдина система зберігання інформації, окрім 

іншого, значно розширює можливості пошуку по сайту інформації щодо 

школи: 
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Є можливість використати функцію розгорнутого пошуку: 

 

  
 

Структура порталу не є константою. Портал – це як істота. Він 

повинен жити, розвиватись. На основі опитувань, побажань учнів та вчителів 

структура порталу змінюється: з’являються нові сторінки, деяка інформація 

переміщується в архів. Запізнення з поданням інформації – неприпустиме: 

"Той, хто інформує вчасно – інформує вдвічі більше".  В школі розроблений 

та буде втілюватися в практику перспективний план розвитку порталу 

(додаток № 28). 
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      Школа – живий організм. Тут 

щоденно кипить життя: чути дзвінкий 

сміх малечі і веселі пісні, напрочуд 

серйозні і поважні старшокласники 

відкривають для себе вікна до знань 

законів великих фізиків, математиків, 

молоді спеціалісти шукають 

підтримки в корифеїв науки, 

викладачів зі стажем… 

 Я, Тернівська Олена Ігорівна, працюю директором Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради 

Харківської області з 2003 року. Вчитель, директор. У кожній іпостасі 

намагаюсь бути компетентною, оригінальною, неповторною. Вважаю, що 

навіть маленька праця має виконуватись з задоволенням, а якщо це робота в 

школі, то вона повинна бути щедро зігріта  серцем, любов'ю до дітей, до 

людей. Інтелігентність, енергійність, наполегливість та вимогливість - ці 

якості дозволяють мені керувати колективом та успішно виконувати 

завдання. 

      Перебуваючи на посаді директора, багато зусиль докладаю для того, 

щоб покращити матеріально-технічну базу школи, завдяки цьому школа 

змінилась на очах: класні кімнати перетворилися на світлі, сучасні кабінети з 

відповідним обладнанням, технічними засобами, методичним забезпеченням,  

в кабінетах  є   телевізори, DVD-програвачи, мультимедійна установка. 

Сучасний комп'ютерний клас, естетично оформлена спортивна зала, 

бібліотека, шкільні коридори, метало пластикові вікна - багато зроблено, але 

ще більше треба зробити.  
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 Дякувати Богу, життя в школі  яскраве і водночас злагоджене, 

повнокровне і напружене. Свою  місію  вбачаю в тому, щоб бути корисною 

людям, найціннішою моральною рисою вважаю душевну теплоту, вміння 

робити людям добро, намагаюсь нікому не відмовити, кожного уважно 

вислухати, надати слушну пораду, якщо є можливість  допомогти  у 

вирішенні тих чи інших питань.  

 Школа. Я не знаю жодної людини, яка б не згадувала своє перебування 

в освітньому закладі, що дає путівку в життя. Школа – це дім, родина, сім’я. 

Це храм науки. Це Всесвіт, що веде в майбутнє, допомагає людині стати 

людиною. Мій вибір професії вчителя не є випадковим. Школа, в якій я 

навчалася так і залишилася в моїх спогадах чарівною миттю дитинства. З 

великою пошаною згадую своїх вчителів - прекрасних спеціалістів, порядних 

і дуже добрих людей. Життя інколи надає нам шанс - змінити в цьому світі 

щось на краще. Я сподіваюсь, що саме праця вчителя дає  таку чудову 

можливість.  

 Як директор в полі зору маю утримувати все: учбовий процес, 

виховний процес, методичну роботу, покращення матеріальної бази і багато-

багато іншого… Який  великий об’єм роботи! Доводиться відповідально та 

уважно придивлятись і виконувати всі завдання, тому що віддавши себе цій 

справі, іншим бути не маєш права! 

 Школа  - це спілкування з членами колективу, батьками і ,звичайно, з 

дітьми. Це дає  мені нові сили, радість життя, надію на те, що наші діти 

будуть кращими за нас, достойними громадянами своєї держави.   

 Чи буває керівник учбового закладу щасливою людиною? Я 

відповідаю: «Так»! Це коли діти  добре  навчаються, коли  колеги    спокійні і 

мають змогу  реалізувати  свої  знання, коли  вдячні  батьки  говорять  просте 

і красиве «Спасибі!». Постійно тримаю руку на  пульсі  сучасності. Звичайно, 

це нелегко. Та любов до обраної справи, життя, сповнене радості 

спілкування, дають    мені   право  сказати, що   удосконалювати  свої  методи 

роботи маю безкінечно. 
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 Переконалась в тому, що директор – це енергійна та ділова людина. 

Наполеглива і вимоглива до себе та інших. І разом з тим пам’ятаю, що 

доброзичливий тон, посмішка, мистецтво спілкування, почуття гумору 

перетворюють складний процес навчання в захоплюючий та радісний. 

 Я дуже люблю свою роботу. Мені цікаво  з дітьми та колегами. Всі 

разом ми дбаємо, щоб наша школа стала острівцем людяності, щирості  і 

високого рівня освіти. 

 Мій суспільний ідеал: держава, школа, колектив, де панують мир, 

злагода, і любов. Маю рецепт учительського щастя: 

Візьміть чашу терпіння, 

Налийте туди повне серце любові, 

Вкиньте дві пригорщі щедрості, 

Хлюпніть туди ж гумору, 

Посипте добром, 

Додайте якомога більше віри, 

І все це добре перемішайте. 

Потім намажте на шматок відпущеного вам життя 

І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. 

    Починається новий день, 

заглядає заспане сонечко у привітні 

вікна класів, біжать до школи діти. В 

коридорах школи-родини чисто, 

тихо, затишно. А за дверима кожного 

класу тече своє дитяче життя, 

відбувається становлення нового 

громадянина незалежної України. 

Дуже хочеться, щоб всі батьки були 

задоволені дітьми і школою, а діти, 

щоб були щасливими…                     

 



 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Максименкова Вікторія Михайлівна, 
вчитель інформатики 

Федосенко Тетяна Григорівна,  
педагог-організатор 

Тернівська Олена Ігорівна, 
директор 

Кобець Лідія Павлівна 
вчитель української мови 


