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ШКІЛЬНИЙ ВЕБ-САЙТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Анотація 

Стаття присвячена аналізу сучасного стану відкритості школи і представлення 

досвіду створення шкільного веб-сайту як засобу для розв’язання протиріччя між 

появою різних форм інформування й обмеженістю способів використання цих форм у 

педагогічних системах. Веб-сайт розглядається як компонент єдиного інформаційного 

освітнього простору України і важливий фактор його розвитку, як інструмент розвитку 

тісної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, 

психолога, адміністрації) і батьків. Окремо розглянуто такі елементи як оперативне 

інформування батьків, відкритий обмін педагогічним досвідом й інформування про 

результати моніторингу. Перспективним напрямом досліджень, серед інших, визначено 

забезпечення інформаційної безпеки діяльності шкіл. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, веб-сайт, інформаційне 

освітнє середовище. 

Постановка проблеми. Можливості інформаційних і комунікаційних технологій 

(ІКТ) різко зросли з появою глобальної мережі Інтернет. Проникнення мережних 

технологій у всі сфери діяльності людей є очевидним, як і факт зростання впливу 

освітніх веб-сайтів на методику і зміст навчання, менеджмент освітніх установ, способи 

навчальної взаємодії і комунікації всіх учасників освітнього процесу. Шкільний веб-



 

сайт, з одного боку, є компонентом єдиного інформаційного освітнього простору 

України, який знаходиться на перших етапах формування. З іншого – важливим 

фактором, який може бути рушійною силою цього процесу, зокрема, визначати характер, 

певні риси інформаційного освітнього середовища навчального закладу.  

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні підходи до забезпечення інформаційної 

відкритості загальноосвітнього закладу розроблені Вальдманом І. О. Проаналізовано, 

ретельно досліджено форми і методи організації інформаційної взаємодії школи і 

соціуму з метою забезпечення ефективної діяльності навчального закладу. Шкільний 

веб-сайт розглядається як інструмент, який забезпечує участь суспільства в розв’язанні 

проблем освіти [1, 2].  

Предметом спеціального дослідження Сибірева В. В. була проблема вивчення 

інформаційних потоків як засобу управління інноваційним розвитком 

загальноосвітнього навчального закладу. Сутність інноваційних процесів – 

цілеспрямовані зміни, які вносять у педагогічну систему нові, відносно стабільні 

елементи. Доведено, що управління інноваційним розвитком школи полягає у 

мотивованому, цілеспрямованому, свідомому проектуванні, побудові та підтримці 

функціонування інформаційних потоків, які призначені для реалізації керуючих функцій 

і супроводжують інноваційні процеси. Експериментальним шляхом виявлено, що із 

зростанням ступеня сформованості інформаційних потоків зростає і рівень реалізації 

функцій управління інновацією [5]. 

Психолого-педагогічні проблеми використання веб-сайтів в освітніх процесах 

єдиного інформаційного освітнього простору вивчала Яшина Т. С. Дослідницею 

розроблено типологію освітніх веб-сайтів, виявлено й обґрунтовано їх основні 

характеристики й оцінні критерії [6]. 

На нашу думку, теоретичні висновки і практичні рекомендації відповідних 

дисертаційних досліджень можуть бути використані адміністрацією загальноосвітніх 

навчальних закладів під час упровадження моделі управління інноваційними процесами, 

створення системи інформування про діяльність школи всіх учасників освітнього 

процесу, соціальних партнерів та широкої громадськості, для розвитку інформаційного 

освітнього простору свого навчального закладу. 



 

Зацікавленість суспільства у результатах діяльності школи, актуальність завдання 

донести до соціуму нагальні проблеми загальної середньої освіти і створити майданчик 

для обговорення цих проблем, відшукати ресурси для власного розвитку і нові важелі 

для управління спонукали авторів цієї статті до нововведень. 

Мета статті – аналіз сучасного стану відкритості школи, впливу цього процесу на 

зміни у характері її діяльності і представлення власного досвіду створення шкільного 

веб-сайту як засобу для розв’язання протиріччя між появою різних форм інформування і 

обмеженістю способів використання цих форм у педагогічних системах. 

Поняття освітнього веб-сайту є досить широким. Наприклад, в означенні 

Т. С. Яшиної освітній веб-сайт є сукупністю веб-сторінок з єдиним дизайном, які 

забезпечують цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості, 

суспільства, держави, об’єднаних за змістом, навігаційно і фізично знаходяться на 

одному сервері, використання яких може супроводжуватися атестацією учнів/студентів. 

Основними характеристиками освітнього веб-сайту є зміст, дизайн, технічна реалізація і 

експлуатаційність [6]. Отже, до освітніх веб-сайтів можна віднести: 

- сайти, призначені для дистанційного  й очного навчання, як самостійного, так і 

регульованого певними навчальними курсами («Дистанційне навчання школярів», 

http://virtualschool.org.ua/moodle); 

- сайти, присвячені різного роду дослідницькій діяльності («Лабораторія МанЛаб», 

http://biology.civicua.org); 

- сайти консультативного призначення («Абітурієнт-2013», http://zno.osvita.net); 

- сайти типу віртуальних методичних об'єднань («Всеукраїнська громадська 

організація Асоціація вчителів біології України», http://fizikarozhn.at.ua); 

- сайти конкурсних й інформаційних Інтернет-проектів («Всеукраїнський конкурс 

«Вчитель-новатор», www.itcomp.edu-ua.net); 

- сайти навчальних закладів («Гімназія № 172 «Нивки» м. Києва», 

http://gimn172.kiev.ua); 

- сайти для поширення культурної й освітньої інформації («Освіта.uа», 

http://osvita.ua; «ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського», http://www.dnpb.gov.ua); 



 

- сайти довідкового характеру освітньої тематики («Біологія, довідник для 

абітурієнта», http://subject.com.ua/dovidnik/biology/index.html). 

У сучасній вітчизняній практиці сформовані групи показників, за якими 

оцінюється веб-сайт навчального закладу (шкільні, позашкільні, вищі). 

1) Контент: якість анонсування подій і новин навчального закладу; опис майбутніх 

кваліфікацій, спеціальностей; опис умов вступу і навчання; інформація про 

викладацький склад; інформація для випускників; опис проектів навчального закладу; 

опис навчальних предметів, розклад занять, інвентар, необхідний для занять; наявність 

віртуальної бібліотеки і зручність користування нею; огляд додаткових послуг, які 

можна отримати в навчальному закладі (напр. клубів, гуртків, студій, тощо); наявність і 

доступність рубрики «контакти»; наявність адреси, карти проїзду; наявність інформації 

про дату створення сторінок. 

2) Зручність: зручність елементів управління й меню, переходів і відкривання 

лінків; читабельність інформації, дотримання належного стилю її викладення; 

використання правильних заголовків і ключових слів; легкість пошуку інформації; 

простота і швидкість реєстрації в разі потреби реєстрації; наявність карти сайту; 

наявність навігаційної стежки (показує місцезнаходження користувача на сайті); 

інструменти зворотного зв‘язку, наявність форумів, блогів тощо; наявність категоризації 

сторінок; можливість публікування коментарів під сторінками; наявність синдикації 

сторінок (RSS-потоків); наявність послуг поширення посилань (через мережі типу 

Twitter, Facebook, Delicious тощо); наявність версії сторінок «для друку»; можливість 

відправки сторінок через е-мейл; можливість встановлення «ролей» для користувачів із 

наданням різних прав з редагування сайту. 

3) Динаміка: час створення сайту; динаміка оновлення інформації; терміни 

оновлення інформації; активність на форумах, блогах; наявність механізмів підтримки 

спільноти користувачів сайту; наявність онлайн-зошитів. 

4) Дизайн і технічні показники: оригінальність і творчий характер; інноваційність 

і креативність; простота, неперевантаженість і вишуканість дизайну; наочність і 

зрозумілість викладеної інформації; час і швидкість завантаження сайту і додаткової 

інформації, що міститься у лінках; зрозумілість і легкість запам’ятовування доменного 



 

імені; потреба завантажувати додаткове програмне забезпечення для перегляду певної 

інформації; грамотність викладення матеріалу; популярність (встановити на сайтах 

лічильники, для підрахунку кількості і якості відвідувачів) [4]. 

Проведений нами контекстний аналіз офіційних веб-сайтів загальноосвітніх 

навчальних закладів показав, що в більшості випадків основною метою створення і 

підтримки функціонування сайту є забезпечення громадськості достовірною 

інформацією про специфіку роботи закладу й організацію навчально-виховного процесу, 

про додаткові освітні послуги, програми і проекти, про досягнення учнівського й 

педагогічного колективів і перспективи розвитку школи. Формування позитивного 

іміджу школи, реклама. Дедалі частіше веб-сайт закладу розглядається як інструмент 

мережної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що обов’язково враховується 

розробниками сайтів і відображається окремими модулями. 

Зазначимо, що можливості шкільного веб-сайту не обмежені презентацією 

актуального результату діяльності школи, як це спостерігаємо у переважній більшості 

випадків. На нашу думку, обов’язковими елементами є: 

- відкритий обмін педагогічним досвідом; 

- оперативне інформування батьків про відвідування і навчальні досягнення учнів; 

- інформування про результати внутрішнього шкільного моніторингу; 

- рекомендації медичної і психологічної служб. 

Також вважаємо, що найбільша ефективність досягається за умови залучення до 

підтримки і постійного розвитку сайту чисельної команди: адміністратор, практикуючий 

психолог, соціальний педагог, учителі української й іноземних мов, інформатики, а 

також учні. Готуючи матеріали для розміщення в Інтернеті, адміністрація школи й 

розробники сайту діють відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» зі змінами, які внесені у 2012 році. 

Поняття «інформаційне середовище загальноосвітнього навчального закладу» на 

сьогоднішній день активно використовується у науково-педагогічній літературі, проте не 

є достатньо розробленим. Наприклад, Кравчиною О. Є. було проаналізовано поняття 

«інформаційне середовище загальноосвітнього навчального закладу», його структура і 

складові [3]. Але шкільні веб-сайти не розглядалися. 



 

Створюючи сайт Гімназії №172 «Нивки» м. Києва, ми виходили з положення про 

те, що шкільний веб-сайт є однією з форм організації інформаційного середовища 

навчального закладу. До формування змістового наповнення веб-сайту Гімназії №172 

«Нивки» підходили як до інструменту розвитку і результату тісної взаємодії всіх 

учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, психолога, адміністрації) і 

батьків наших учнів. Вважаємо, це положення – найважливіша особливість сайту.  

Необхідно зазначити зручне, повне і наочне інформування про діяльність Гімназії 

засобами Інтернету через сторінки гімназичного сайту, у тому числі й через модуль 

оперативного інформування батьків з використанням електронного щоденника. Зручний 

опис умов навчання і досягнень гімназистів, педагогічного складу, методичних 

розробок, інформація для випускників і батьків, поради психолога гімназії містять як 

вербальну складову, так і мультимедійні об’єкти. Динамічне оновлення інформації про 

події в навчальному закладі (координується соціальним педагогом) поєднується зі 

зрозумілістю і грамотністю викладеної інформації (контролюється учителями-

мовниками). Простота, неперевантаженість і вишуканість дизайну є результатом 

напрацювань ініціативної групи учнів і вчителів гімназії. 

 

Рис. 1. Головна сторінка сайту 



 

Сайт гімназії (http://gimn172.kiev.ua) був створений у 2010 р. як учнівська робота 

МАН й оновлений у 2012 році. Коротка характеристика: типова (MODx) система 

управління контентом, комбінований спосіб наповнення, технічна підтримка 

здійснюється самостійно – силами педагогічного й учнівського колективів. 

Окремо розглянемо такі елементи, як оперативне інформування батьків і 

відкритий обмін педагогічним досвідом. 

Гімназія «Нивки» є учасником проекту «Моя Освіта» (my.osvita.net), метою якого 

є сприяння вільному й оперативному доступу до інформаційних ресурсів навчальних 

закладів. Гімназія використовує у повному обсязі програмно-технологічний комплекс 

Автоматизована система «Школа» й електронний журнал. Шкільний інформаційний 

простір «Моя Освіта» – це інноваційний проект, що допомагає навчальному закладу 

використовувати всі переваги сучасних ІКТ. Наприклад, надає директорові гімназії 

можливість оперативно отримувати інформацію щодо кількості виставлених оцінок за 

класами і днями, домашніх завдань й переглядати інші статистичні дані стосовно 

навчального процесу. Батькам – он-лайн доступ до всіх оцінок і домашніх завдань з усіх 

предметів, список учителів і предметів, розклад уроків та ін. Переглядати оцінки учня 

можна як за поточний день, так і за певний період (тиждень, семестр). 

 

Рис. 2. Сторінка батьківського персонального кабінету 



 

Учні, учителі та батьки реєструються на порталі після отримання в школі 

персональних кодів запрошень. Усі коди зберігаються в адміністрації школи й не 

підлягають розголошенню. Цим гарантується відсутність сторонніх в інформаційному 

просторі «Моя Освіта». 

Стимулювання творчої активності вчителів відбувається шляхом публікації на 

сторінках шкільного веб-сайту методичних розробок, відкритих уроків, відеозаписів, 

статей та сценаріїв виховних заходів тощо. Рішення адміністрації про обов’язкову 

публікацію навчально-методичних матеріалів учителів, які атестуються на вищу 

категорію, стало стимулом для розвитку ІКТ-компетентності педагогічного колективу. 

 

Рис. 3. Сторінка «Відкриті уроки» 

 

Не менш важливим є відображення деяких результатів внутрішнього шкільного 

моніторингу (з урахуванням вимог до захисту персональних даних). 

Зазначимо, що мета запровадження моніторингу в Гімназії (з 2010 р.) – прийняття 

ефективних і своєчасних управлінських рішень, обґрунтоване запровадження необхідних 

змін. Мета «глобальна» – конкурентоспроможність гімназії на ринку освітніх послуг. 

Мета «стратегічна» – створення класичної гімназії у нових соціальних, економічних та 

політичних умовах. Мета «локальна» – вивчення зв’язку між успішністю учнів і 

соціальними умовами їх проживання, моральними установками, інтелектуальними 



 

можливостями, оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-

технічного забезпечення навчального закладу. Результати моніторингу є підставою для 

прийняття адміністрацією гімназії управлінських рішень щодо організації, змісту 

навчально-виховного процесу та якості педагогічного складу, який забезпечує 

ефективність навчання. 

Системна і систематична психолого-педагогічна діагностика рівня розвитку учнів 

допомагає побачити позитивну чи негативну динаміку в процесах формування юної 

особистості. Отже, будь-яка інформація, яку отримує учитель в результаті 

діагностування є корисною і важливою. Тому психологічна служба систематично 

виконує дослідження мотивації дитини в навчанні, виявляє її інтелектуальні і творчі 

здібності, професійні схильності (педагогічна діагностика школярів), а також досліджує 

особистісні риси дитини, уміння спілкуватися з іншими (психологічна діагностика) 

тощо. Лише узагальнені результати оприлюднюються на сайті у розділі «Моніторинг». 

Така інформація спричинює додатковий інтерес й особистісні переживання з боку 

батьків, сприяє активному діалогу між батьками, учителями, учнями, психологом та 

адміністрацією гімназії для формування спільних рішень щодо виходу з проблемних 

ситуацій. 

Для створення умов успішної реалізації проекту «Моніторинг у Гімназії» 

здійснюються такі кроки: 

- визначено потенціал педагогічного колективу і матеріально-технічної бази; 

- здійснюється пошук нових можливостей. Цілі моніторингу відображено у планах 

Гімназії; 

- відпрацьовується технологія отримання регулярної інформації про якість 

загальноосвітньої підготовки учнів (директорське тестування і ведення 

електронного журналу); 

- здійснюється оперативний зв’язок з батьками, підтримка батьків. 

Висновки. Упровадження в навчальний процес нових зручних інструментів 

взаємодії всіх його учасників, активне залучення батьків до розв’язання проблем освіти, 

стимулювання ініціативи у створенні й удосконаленні веб-сайтів вітчизняних 

загальноосвітніх навчальних закладів, оперативне і зручне інформування про діяльність 



 

закладів освіти засобами Інтернету є ефективними засобами забезпечення прозорості у 

сфері освіти, формування відкритого інформаційного освітнього простору України. 

Перспективним напрямом досліджень проблем створення й ефективного використання 

веб-сайтів навчальних закладів є забезпечення інформаційної безпеки діяльності шкіл, 

вивчення можливих змін в організаційній культурі, які відбуваються під впливом 

інформаційної відкритості. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу современного состояния открытости школы и 

презентации опыта создания школьного сайта как средства для разрешения 

противоречия между появлением различных форм информирования и ограниченностью 

способов использования этих форм в педагогических системах. Сайт рассматривается 

как компонента единого информационного образовательного пространства Украины и 

важный фактор его развития, как инструмент развития тесного взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного процесса (учащихся, педагогов, психолога, 

администрации) и родителей. Отдельно рассмотрены такие элементы, как оперативное 

информирование родителей, открытый обмен педагогическим опытом, информирование 

о результатах мониторинга. Перспективным направлением исследований, среди прочих, 

определено обеспечение информационной безопасности деятельности школ. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, веб-сайт, 

информационная образовательная среда. 
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Resume 

The article analyses the current state of school openness and presents an experience of 

creating a school website as a mean to resolve the contradiction between the appearance of 

various forms of information and limited ways to use these forms in educational systems. 

Website is regarded as a component of a common information educational space in Ukraine 

and an important factor in its development as a tool to develop cooperation of all members of 

the educational process (students, teachers, psychologists, principals) and parents. The article 

considers the following elements as operative informing of parents open exchange of teaching 

experience and reporting monitoring results. Perspective course of research, among others, 

information security of school operation is defined. 

Keywords: information and communication technologies, web sites, informational 

educational environment. 
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