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ВСТУП   

 

ХХІ сторіччя - ера нових інформаційно-комунікаційних технологій, які 

інтенсивно розвиваються та практично увійшли у всі сфери діяльності 

людини. Звичайно, не оминають вони і сучасну школу. Очевидно, потрібно 

об’єднати інформаційно-комунікаційні та педагогічні технології так, щоб 

вони доповнювали одна одну і працювали як одне ціле в навчально-

виховному процесі навчального закладу. Наявні можливості технічного та 

кадрового забезпечення освітньої галузі, необхідність реформування змісту 

діяльності як педагогічних працівників, так і органів управління освітою, 

обумовлюють необхідність створення порталу інформаційних ресурсів освіти 

Одеської області.  

Інтернет-портал інформаційних ресурсів «Освіта Одещини» - це 

інформаційна мережа, до складу якої увійшли всі заклади, установи та 

організації системи освіти Одеської області. Це розвиток єдиного 

інформаційного освітнього простору в школі, в місті та регіоні, 

представлення школи Інтернет-спільноті. 

Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної 

діяльності школи та публічним органом інформації, доступ до якої відкритий 

для всіх. Сайт створюється з метою активного впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у практику роботи школи як інструмент 

мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Позитивна 

презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про 

особливості школи, історії її розвитку, про освітні програми та проекти. 

Створення та підтримка сайту є предметом діяльності шкільної команди. 

Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності: він поєднує в собі процес 

збору, обробки, оформлення та публікації інформації з процесом 

інтерактивної комунікації, і в той же час, презентує актуальний результат 

діяльності школи в рамках модернізації системи освіти в умовах 

інформаційного суспільства. 
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І. САЙТИ 

Ми пропонуємо Вашому навчальному закладу скористатися 

унікальною можливістю та створити на освітньому порталі Одеської області: 

odessaedu.net власний сайт. При цьому користувачі закладу, матимуть свої 

логіни та паролі, за допомогою яких можна буде ввійти на сайт, 

безпосередньо набравши адресу школи у браузері. 

 

Новини сайту 

Для створення Новин Вам необхідно: вибрати пункт меню Сайти →Новини 

 

на сторінці  Новини → натиснути Додати новину 

 

  
 

Відкриється сторінка → Створити новину 
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У Вас є наступні можливості: 

Новина може бути або новиною учбового закладу, або новиною класу/групи. 
 

У першому випадку вона відображається на сайті в розділі Новини, в 

другому випадку – на сайті на сторінці новин класу/групи (якщо така 

створена і на ній встановлена відповідна мітка – натисніть в редакторі 

сторінки сайту та виберіть Новину→Новина класу) 
 

 
Для створення рядка, що "біжить", на сайті поставте "галочку" Важлива 

новина. Рядок, що "біжить", відображатиметься до вказаної Вами дати 
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Увага!  Рядок, що "біжить", належить ТІЛЬКИ для Новин школи!  

 

Обов'язково вкажіть дату новини, заголовок, короткий зміст або анотацію 

(відображається в списку Новин), завантажте фото до новини 

(відображається в списку Новин в слайдері новин, якщо він встановлений на 

сайті Вашої організації), зміст (чи власне Новина).  

 

Для полегшення роботи пошуковим системам Ви можете задати метатеги: 

Title (назва), Keywords (ключові слова для пошукових систем), Description 

(опис відображається при перегляді пошукових систем за запитом ключових 

слів, наприклад,  в Google) 

  
 

Натисніть Створити → Новину створено. 

 

Новина відображається на Сайти→Новини. 

 

 
 

Keywords

s 

Title  

Description  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjfqcucrOAhVJNhoKHeE_AXUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&usg=AFQjCNGhPtuSdX71INm2hfetIIY_c306Eg&sig2=h0QV70XjOrgVlU5IH7vdig&bvm=bv.129759880,d.bGs
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та сайті Вашої організації 
 

 
 

Як автор Ви можете: 

 прочитати новину повністю (кнопка ),  

 відредагувати (кнопка ), 

 видалити (кнопка ).  

 

Також Ви можете знайти новину в списку новин, використовуючи фільтр 

(виберіть тип новини – шкільна або класу, а також слово або слова в назві 

новини). 

 

 

Фотоальбоми сайту 

 

Для створення Фотоальбому сайту Вам необхідно: вибрати пункт меню 

Сайти →Фотоальбоми 
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на сторінці   Фотогалерея →натисніть Створити фотоальбом 

 

 
 

Ви можете створити Фотоальбоми, пройшовши три етапи конструктору. 

На першому етапі Вам необхідно вказати: назву і опис фотоальбому та 

завантажити обкладинку.  
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На другому етапі Вам необхідно завантажити фотографії до Фотоальбому. 

 

На третьому етапі Ви позначаєте альбом як Шкільний.  

 

Також можете віднести альбом до конкретного Класу, або визначити його як 

Особистий.  

 
 

 

Шкільні (Фотоальбоми організації) та Фотоальбоми класу 

відображаються на сторінці Сайти→ Фотоальбоми. 

 

Дизайн сайту  

 

Для створення оригінального дизайну сайту організації Вам необхідно 

вибрати пункт меню Сайти→Дизайни 
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На сторінці відображаються дизайни, створені Вами раніше або скопійовані у 

користувачів інших організацій.  

 

Ці дизайни Ви можете переглянути (кнопка ), відредагувати (кнопка ) та 

видалити (кнопка ). 

 

 

Натисніть Створити дизайн  

 

 
 

Конструктор дизайну 

 

Увага! Переходи між командами Конструктора здійснюються або за 

допомогою кнопки Далі внизу сторінки, або за допомогою Стрілок-меню. 

Усі зміни відразу ж зберігаються при переході на наступну команду будь-

яким із способів. Для того, щоб зберегти зміни або подивитися результат, 

можна використати кнопку Зберегти і подивитися на сайті, яка 

розташована нижче Стрілок-меню на наступній команді Конструктора 

дизайну. Ви можете взяти за основу дизайни, створені іншими організаціями, 

та внести необхідні зміни до них. 

 

Загальна схема 

Введіть назву дизайну 

 

Виберіть шаблон дизайну (прокрутіть скролінг справа, щоб побачити 

більше шаблонів). На цьому етапі визначається розташування основних 

елементів дизайну: меню, заголовок, логотип тощо. Якщо виникне бажання 

змінити шаблон, то всі зміни, внесені на наступних кроках конструктора 

залишаться.  

 

Вибрати основний колір дизайну. Колір можна вписати в поле або 

скористатися панеллю вибору кольору. Панель вибору кольору відкривається 

натисненням на кнопку. Основний колір дизайну задає колірну гамму усіх 

елементів сайту, тобто при виборі кольору тут автоматично  змінюється колір 

інших елементів на близькі до основного, щоб зберегти колірну цілісність 

дизайну.  
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Увага! Якщо Ви перейдете на наступну команду, а потім вирішите 

змінити основний колір, то інші кольори не зміняться. 

 

Вибрати яким буде ваш дизайн: "гумовим" або фіксованої ширини. 

"Гумовий" дизайн припускає розтягування дизайну до вказаної максимальної 

величини при завантаженні сторінок сайту, тобто такий дизайн намагається 

максимально заповнити вікно браузеру. Фіксований дизайн займає лише 

відведене йому місце, він не зручний для сайтів з великою кількістю 

інформації, розміщеної на сторінці.  

Залежно від вибраної в попередньому пункті схеми треба вказати:  

 для "гумового" дизайну - мінімальну і максимальну ширину; 

 для фіксованої ширини вказати стандартну ширину сайту, за 

умовчанням вона складає 960 пікселів. Якщо Ви все ж вибрали цю 

схему, то краще всього не змінювати цього значення.  

Натисніть Далі.  

 

Основні стилі  
 

Задайте параметри видимої частини документу.  

Виберіть колір фону - колір, яким буде зафарбована сторінка, не зайнята 

елементами сайту. Наприклад, якщо вибрати зелений колір фону,   
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сайт буде виглядати приблизно так: 

 
 

 

Ви можете вибрати малюнок фонового зображення (не обов'язково) 
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Вибрати фонове зображення можна із стандартних зображень 

 
 

Щоб подивитися картинку у збільшеному розмірі, треба натиснути на 

маленьке зображення. 
 

 

 
Щоб обрати один із шаблонів, потрібно натиснути на посилання Вибрати.  
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Зображення фону може бути прозорим, наприклад: 

 

 
 

Також фон може бути завантажений користувачем.  

Для завантаження власного зображення в якості фону необхідно натиснути 

посилання Завантажити своє. Завантаження фонового зображення 

відбувається так само, як і завантаження картинки на сторінку - через 

файловий менеджер FCKeditor.  

 

 

Наприклад, при завантаженні картинки 
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отримали наступне: 

 
 

Змінити стилі відображення фону можна змінивши їх у полі редагування 

справа 

 
Увага! Якщо зображення дуже велике, сторінка може довго 

завантажуватися. Тому рекомендовано заздалегідь обробити зображення в 

графічних редакторах, розмір зображення – не більше 96 точок на дюйм.  

 

Встановити стилі для всіх елементів сторінки: шрифт, розмір, колір, відступи 

тощо. 
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Шрифт - за допомогою цього поля можна встановити шрифт для всього 

тексту на сайті: підписи меню, новини, для контенту, що розміщуються на 

сторінках сайту (цей шрифт є шрифтом за умовчанням). 

 

Розмір шрифту - зміна цього поля не впливає на розміри шрифту у бічному 

та головному меню.  

 

Розмір шрифту підбирайте уважно - наприклад, при установці розміру 28 рх 

вийде наступне: 

 

 
 

Задати параметри основного блоку сторінки:     
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Оскільки це головний контейнер сторінки, краще його без особливої потреби 

не змінювати.  

Наприклад, встановивши такі властивості 

 

 
 

ми отримаємо: 

 
 

Також можна настроїти Стилі для посилань (для всіх, для виділених 

посилань окремо), стилі заголовків з 1-го по 4-й рівні, списки і тому подібне: 
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Для центральної частини сторінки можна задати параметри вирівнювання 

тексту, відступів тощо. Змінити колір фону або поставити зображення 

 
 

в результаті отримаємо: 

 
 

Стилі блоків 

На цьому етапі можна задати параметри для основних частин сайту, а 

також додати свої власні стилі CSS. 

 

 Задати параметри розміщення блоків верхньої частини, що містять 

логотип, значки мовних версій сайту. Розділи Стилі мовних посилань 

і Блок, що містить мову - дозволяють настроїти відображення мовних 

посилань при наступних командах.  

 

 Задати параметри відображення верхньої картинки.  

В заголовок сайту можна завантажити фонове зображення, як із 

стандартних, так і своє власне: 
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За параметрами, на попередньому малюнку, вийде: 

 

 
 

Можна задати відстань між блоками в заголовку сайту (блок «назва 

організації» та «блок зображення»), а також відносне розташування 

зображення в шапці та розмір цього зображення* 

 
 

* зображення в шапку сайту завантажується на наступному етапі 

конструктора. 
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Задавши розмір на цьому етапі, Ви визначаєте область для відображення. 

Завантажене зображення зменшиться до розмірів, встановлених  

в полі Зображення в шапці сайту.  

 

Задайте властивості головного (горизонтального) меню.  

Конструктор дозволяє змінити колір фону або встановити фонове 

зображення, змінити стиль, колір і розмір шрифту, назви пунктів меню.  

Наприклад, при таких налаштуваннях: 

 

 
 

 

На сайті це виглядатиме так: 

 
 

Задайте властивості пунктів меню  
 

У розділі Пункти меню задають колір або фон виділеного пункту меню для 

основного меню та кольору фону. Ці параметри поширюються і на випадаючі 

меню.  

Активні пункти меню – визначають колір випадаючого меню. 
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Наприклад, при таких налаштуваннях 

 
сайт буде мати вигляд:  

 

 
 

Задайте властивості бічного меню.  

Розділ Бічне меню дозволяє задати властивості для бічного меню та правої 

частини, в якій розміщуються новини.  

Конструктор дозволяє вибрати колір, фон бічного меню та правої частини 

сайту, наприклад: 

 



 
23 

Крім того, можна змінити маркери бічного меню (позначки меню, що стоять 

перед текстовим пунктом) та настроїти шрифт пунктів меню, наприклад: 

 
 

В результаті налаштувань, на двох попередніх малюнках, сайт виглядатиме 

так: 

 
 

Задайте властивості нижньої частини сторінки меню.  
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Ви можете задати колір або фон та шрифт нижньої смуги (футера), на якій 

можна вивести авторські права, рік створення і тому подібне.  

Наприклад, з налаштуваннями, які видно на малюнку вище, футер на сайті 

виглядатиме таким чином: 

 
 

Частини дизайну  
На цьому етапі потрібно завантажити логотип та зображення, яке буде 

відображатися в шапці сайту.  

 

Керуйтеся наступними правилами:  

 

 При Завантаженні логотипу використовуйте зображення невеликого 

розміру, оскільки змінити його розмір за допомогою налаштувань 

неможливо. 

 Зображення для шапки сайту бажано також "підігнати" під необхідний 

розмір. Його розміри можна змінити  на наступному етапі конструктора в 

розділі Верхня картинка, пункт Зображення в шапці сайту.  

 Текст, внесений у поле Верхній опис, відображається під назвою сайту. 

Наприклад, якщо зробити все, як на малюнку 

 
то вийде: 
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Права 

На цьому етапі можна обмежити доступ до створеного Вами дизайну. Дизайн 

може бути доступний тільки Вашій організації або всім організаціям 

Освітнього порталу "Класна Оцінка" 

 
 

 

Натисніть Далі. Дизайн створено. 

 

 



 
26 

Конструктор сайту  

 
 

Вибрати посилання в меню Сайти → Конструктор сайту. 

Створити сайт свого закладу та внести необхідні налаштування: 

 

Дизайн сайту:  

 Виберіть один із варіантів дизайну, натиснувши посилання вибрати 

дизайн. У віконці, що з'явилося, натисніть на обраний скриншот. 

 

 
 

 

 Введіть назву вашої організації, завантажте фотографію Вашого 

закладу. 

 

 Виберіть мову, яку буде використано на Вашому сайті.  

Увага! Ви не зможете змінити основну мову сайту надалі, якщо у Вас 

вже будуть створені сторінки сайту. 

 

 Виберіть субдомен Вашого закладу (наприклад, school12)  

і зону (odessaedu.net). В цьому випадку повне доменне ім'я  

Вашої школи - school12.odessaedu.net. 

 

 Відзначте, чи хочете Ви, щоб система згенерувала основні сторінки 

сайту автоматично, а також сторінки класів.  

 

 Якщо Ви впевнені в користувачах, які будуть адмініструвати Ваш сайт, 

включіть опції "дозволити використати кольори, розміри шрифтів та 

інші опції атрибуту «style»", "дозволити використати теги «script»". 

Проте, ми настійно НЕ рекомендуємо їх включати. 
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Розділи сайту 
 

Створіть розділи сайту -  головного та бічного лівого меню, окремі сторінки.  

 
 

Щоб додати сторінку в головне меню, натисніть посилання "Додати пункт в 

Головне меню".  

 

У вікні, що з'явилося, виберіть батьківський розділ сторінки, її назву. 

 
 

Якщо Ви хочете в якості пункту меню додати посилання на зовнішнє 

джерело, то в полі Тип пункту меню виберіть Посилання і в полі, що 

з'явилося, введіть відповідний URL. 
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За допомогою посилань в мовній панелі можна переходити з однієї мовної 

версії сайту на іншу. 

 

 
Сторінки сайту 

 

Заповніть сторінки сайту Вашого закладу відповідно до визначених на 

попередньому етапі розділів меню. Для внесення інформації на сайт Ви 

справа клікаєте необхідний розділ меню сайту та вносите інформацію в поле 

редактора, а також у відповідні поля → Назва сторінки і Метатеги для 

полегшення роботи пошуковим системам: Title (назва), Keywords (ключові 

слова для пошукових систем), Description (опис відображається при перегляді 

пошукових систем за запитом ключових слів, наприклад, в Google): 

 

 

Keywords 

Title  

Description  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjfqcucrOAhVJNhoKHeE_AXUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&usg=AFQjCNGhPtuSdX71INm2hfetIIY_c306Eg&sig2=h0QV70XjOrgVlU5IH7vdig&bvm=bv.129759880,d.bGs
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Щоб зберегти зміни сторінок, Ви можете клікати посилання справа, 

переходячи від сторінки до сторінки, натиснувши кнопку Далі або кнопку 

Зберегти та подивитися на сайті, при цьому буде відкрито вікно з 

результатом Вашої роботи.  

Іноді налаштування браузеру не дозволяють відкривати додаткові вікна або 

вкладки, тоді Вам слід їх дозволити. 

 

 
 

 

 
 

 

Для розміщення певної інформації з системи на сторінку сайту, 

використовуйте жовту кнопку . 

При натисканні на кнопку, відкривається вікно 
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За допомогою позначок можна виводити дані про користувачів (учителі 

(вихователі), учні окремих класів (груп)), новини, фотогалерею, розклад 

уроків (занять) тощо. 

Якщо пункт меню має тип "Посилання", Вам необхідно заповнити лише 

Заголовок і URL. 

 

 
 

Елементи сайту  

Якщо потрібно додати лічильник відвідувань на сайт, необхідно 

зареєструватися в системі обліку відвідувань (наприклад, HotLog). Вставте 

HTML код, який надасть Вам система (HotLog) у відповідне поле.  

Ви можете вставляти також інші зовнішні скрипти, наприклад, календарі, 

опитувачі, проте, будьте обережні! Були випадки, коли лічильники 

переадресовували на сайти реклами і знайомств, а в годиннику та календарях 

була присутня реклама далеко не учбових товарів. Або ж переадресації з 

сайтів учбових закладів на сумнівні опитувачі та сайти з дуже фривольним 

змістом. 
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Адміністрування 

 

Ви можете призначити певного користувача (учителя, учня, батька) 

відповідальним за кожен розділ сайту Вашого закладу.  

Для цього справа виберіть відповідний розділ, відмітьте користувача з числа 

користувачів школи та натисніть Додати. У Вас відобразиться список 

адміністраторів (модераторів) сайту школи, відповідальних за формування 

того або іншого розділу. 
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При цьому в основному меню Сайти у відповідного користувача з’явиться  

вкладка Конструктор сайту.  

 

Користувачеві стануть доступними тільки 2 розділи - Розділи сайту та 

Сторінки сайту. Редагувати він зможе тільки доручені йому розділи. 

 
 

ІІ. БЛОГИ 

 

Мій блог  

Сучасні сайти неможливо уявити без блогів, в яких Ви можете висловити 

свою думку, розмістити статтю тощо. 

 

Створення особистого блогу 

Створити свій блог у рамках сайту школи і порталу легко: виберіть у 

верхньому меню вкладку Блоги → Мій блог 

 

 
 

Натисніть Додати запис 
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Для створення статті: 

- введіть назву статті; 

- справа виберіть необхідний розділ (чи запропонуйте свій); 

- внесіть інформацію в поле вбудованого в систему текстового 

редактора. 

 
 

Натисніть Опублікувати. 

Вітаємо - стаття внесена!  

 

Ви можете: подивитися її у розділі Блоги → Мій блог, оцінити (вибрати 

кількість зірочок у правому верхньому кутку), прочитати або відповісти на 

коментарі, 

 
 

Внести 
інформацію 
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подивитися її у розлілі Блоги → Блоги організації 

 
 

відредагувати (кнопка ) або видалити (кнопка ). 

 
 

 

Модерування статей  

 

Якщо Ви – Адміністратор учбового закладу, у Вас є можливість модерувати 

статті (блоги) Вашої організації та коментарі до них. 

 

Виберіть у верхньому меню вкладку Блоги →Модерування статей 
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 Ви можете відредагувати (кнопка ) або видалити (кнопка ) статтю 

будь-якого користувача Вашої організації.   

 Якщо до Вашої статті є коментар, Ви можете прочитати його і при 

необхідності видалити (кнопка ). 

 Ви можете відправити особисте повідомлення користувача, який 

розмістив статтю або коментар до неї. 

 
 

Для цього натисніть Відправити повідомлення 
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ІІІ. ФОРУМ 

Увага! 

Форум можна створити ТІЛЬКИ в якості адміністратора організації! 

 

Конструктор форуму 

Для створення Форуму Вам необхідно вибрати пункт меню  

Форум → Конструктор форуму. 

 

На першому етапі введіть Назву Форуму організації, який створюється, 

наприклад, Форум, Школа тощо, і, за бажанням, – Опис 

 

 
Усі форуми організацій створюються в розділі Наші організації /Область/ 

Місто/ - тут Ви зможете знайти Форум Вашої організації. При створенні 

форуму організації область та місто прописуються автоматично без Вашої 

участі. Натисніть Далі. 

 

На другому етапі Ви працюєте з Підрозділами. На початку там немає 

вкладених підрозділів.  Натисніть→ Додати підрозділ. Натисніть Далі. 
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Відкриється вікно 

 

 
 

У полі Виберіть батьківський розділ. Ви вибираєте, в якому з розділів 

Форуму організації буде створено підтему. Якщо не створено жодного 

розділу, тема створюється вперше на форумі. 

 

Поле Назва - створюваний Вами розділ/підрозділ Форуму організації. 

 

Опис - опис розділу/підрозділу (можна не писати).  

 

Натисніть Створити. 

 

У списку з'явився створений Вами розділ форуму організації 

 
 

Натисніть→Додати підрозділ. 
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Тепер у Вас є можливість створити:  

 наступний розділ Форуму організації 

 

 
 

 підрозділ для обговорення у рамках вже створеного розділу 

 

 
 

Повторіть вище зазначені пункти для створення підрозділів Форуму 

організації. 

        
Ви можете переміщувати створені розділи за списком вгору ( ) або  

вниз ( ), редагувати назву і опис ( ), видалити ( ).  
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Натисніть Далі. 

 

На третьому етапі Конструктора форуму призначте модераторів 

(відповідальних) за кожен розділ/підрозділ Форуму організації.  

 

Модератори можуть редагувати, видаляти повідомлення і теми всередині 

призначених їм розділів/підрозділів. 

 
 

Порядок призначення модераторів (нумерація за малюнком) 

 
 

1. Виберіть роль: керівник, учитель, учень... 

 

1 

2 

3 
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2. Виберіть користувача:  

 
 

3. Позначте галочками розділи/підрозділи Форуму організації, які 

редагуватиме вибраний користувач. 

 

 
 

Натисніть кнопку Додати.  

В результаті додавання модератора на сторінці з'явиться таблиця: 

 
Якщо Вам буде потрібно перепризначувати розділи доступні модератору, Ви 

можете відредагувати налаштування за допомогою кнопки . Щоб видалити 

модератора натисніть кнопку .  

Натисніть Далі. 



 
42 

 
Форум організації створено.  

 

 

Форум організації 

 

Натиснувши Форум організації, Ви перейдете безпосередньо на Форум 
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Натисніть на назву підрозділу, щоб розпочати роботу на Форумі організації. 

 

Натисніть Створити тему: 

 

 
Тепер користувачі можуть працювати на Форумі організації 
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VІ. КОНКУРСИ 

 

Щоб увійти на сторінку, яка відображає список конкурсів, виберіть у 

верхньому меню вкладку Різне (велика стрілка) → Конкурси. 

На цій сторінці ліворуч відображаються конкурси, в яких беруть участь Ваші 

статті або фотографії, а справа - всі доступні конкурси, в яких Ви можете 

взяти участь.  

 

Як адміністратор організації, Ви можете редагувати (кнопка ) та видаляти 

(кнопка ) будь-який конкурс, створений користувачами Вашої організації. 

 

 
Конструктор конкурсу  

Ви можете створити конкурс, пройшовши чотири етапи конструктору. На 

першому етапі Вам лише необхідно вибрати тип конкурсу: Літературний чи 

Фотоконкурс.  

 

До участі в літературному конкурсі приймаються будь-які тексти 

користувачів. Також може бути вибрана стаття з блогу користувача.  

До участі у фотоконкурсі приймаються фотографії користувачів, завантажені 

в особисті фотоальбоми.   
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На другому етапі заповніть необхідні дані: назва і опис конкурсу, правила 

участі.  

Поле Призи можна не заповнювати. Ви можете завантажити фотографію, яка 

символізує створений конкурс, а також змінити дату початку та закінчення 

конкурсу. Брати участь в конкурсі користувачі зможуть лише в межах цих 

дат.  

Конкурс починається з моменту його створення та закінчується через місяць.  
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До таких розділів як Опис, Правила та Призи може бути застосовано 

HTML-форматування, тобто за допомогою спеціального HTML-редактора Ви 

можете завантажити необхідні малюнки, документи тощо.  

Для того щоб потрапити в редактор, натисніть посилання HTML праворуч від 

відповідного поля. У віконці, що з'явилося, зробіть необхідне форматування 

тексту та натисніть кнопку Зберегти. 

 
 

На третьому етапі виберіть групу користувачів, які зможуть прийняти 

участь в цьому конурсі. Це можуть бути всі користувачі порталу (за 

умовчанням), користувачі Вашої організації або користувачі Вашого 

населеного пункту. 
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На четвертому етапі виберіть тип оцінювання в конкурсі, а також 

коефіцієнти розподілу між категоріями користувачів.  

 

Якщо ви обираєте максимальну оцінку 1, то для голосування 

відображатиметься посилання, якщо 2-10 балів, тоді зірочки. Що стосується 

коефіцієнта для категорій користувачів, наприклад, оцінка вчителя може 

бути в 2 рази вагоміше за оцінку учня і в 4 рази вагоміше за оцінку 

незареєстрованого користувача. Тоді призначте незареєстрованому 

користувачеві коефіцієнт 1, учневі коефіцієнт 2, а вчителеві - 4.  

Проставте коефіцієнт 0, якщо категорія не припустима до голосування. 

 

 
Після проходження всіх етапів створення конкурсу, Ви отримаєте 

повідомлення про успішність процедури та посилання на вже створений 

конкурс.  

До цього моменту конкурс має статус Неактивний, тому користувачі не 

можуть прийняти в ньому участь. 
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Сторінка конкурсу, участь у конкурсі 

Коли Ви перейдете по запропонованому посиланню, Ви потрапите на сторіну 

конкурсу. Натиснувши посилання Подивитись Ви також можете потрапити 

на цю сторінку. 

 
Якщо у Вас є права на участь в конкурсі, які налаштовуються на третьому 

етапі конструктору, Ви можете натиснути відповідну кнопку Взяти участь.  

Ви побачите віконце з можливістю вибору статті з Вашого блогу. Також Ви 

можете перемикати опцію на Створити статтю, що дозволить Вам ввести 

текст одразу в поле Зміст статті.  

Потім натисніть кнопку Додати, стаття автоматично переноситься до розділу 

Конкурси і знаходиться у Вашому блозі.  
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Будь-хто з користувачів порталу може залишити коментар до Вашого 

конкурсу. Така можливість доступна внизу сторінки конкурсу. 

 
Як автор конкурсу Ви можете видалити будь-який коментар, натиснувши 

відповідну кнопку  . 
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На сторінці конкурсу відображаються 3 учасника, які зайняли перші три 

місця на період перегляду. Щоб переглянути всіх учасників, перейдіть за 

посиланням Переглянути всі результати.  

 

 

Натиснувши на назву, Ви перейдете на сторінку статті, яка бере участь в 

конкурсі. На цій сторінці справа з'явиться блок Конкурси. Тут за допомогою 

зірочок або посилання статтю можна оцінити за критеріями конкурсу.  

 

Нагадуємо, право оцінювання статті конкурсу налаштовується на четвертому 

етапі конструктора конкурсу. 
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Взяти участь у фотоконкурсі можна за аналогією з літературним 

конкурсом.  

 

Натисніть кнопку Взяти участь на сторінці обраного конкурсу. З'явиться 

віконце, де Ви зможете вибрати фотографію, яка вже має бути завантажена в 

один з Ваших фотоальбомів. Кликніть на фотографію, натисніть кнопку 

Додати, віконце закриється, Ви будете додані до конкурсу в якості учасника. 

 

 
Роботи, що беруть участь у фотоконкурсі, можна оцінити безпосередньо на 

сторінці конкурсу. 
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Відмовитись від участі в конкурсі Ви можете в будь-який момент. Для цього 

необхідно натиснути посилання зняти роботу з конкурсу. Дані про 

голосування за Вашу роботу в конкурсі будуть видалені. 

 

 
 

 

 

 

 

 

V. БІБЛІОТЕКА  

 

 

У Вас як адміністратора організації є можливість: 

 переглядати літературу, яка є на порталі; 

 переглядати власну літературу; 

 додавати власну літературу на портал; 

 модерувати літературу на порталі, додану користувачами Вашої 

організації. 
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Щоб увійти до меню бібліотеки, у верхньому меню виберіть "Зелена 

стрілка"→  

 

 
 → Бібліотека 

 

 
Ви можете: 

 переглянути всі книги у бібліотеці (меню Вся література): 
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Літературу можна вибрати з категорії (справа), знайти за ключовими 

словами (назва, автор), закачати необхідне літературне джерело. Також Ви 

можете прочитати анотацію літературного джерела, прочитати та залишити 

коментар. 

 

 Переглянути всі книги, які внесено особисто Вами у бібліотеку (меню 

Моя література): 
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Ви можете: 

 Редагувати інформацію щодо книги (натисніть ) 

   
 

 Видалити книгу (натисніть ) 

 
 

 Завантажити книгу у бібліотеку (меню Завантажити літературу) 
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Для завантаження літературного джерела необхідно: 

 Вибрати категорію, до якої належить літературне джерело, або додати 

категорію, натиснувши . 

 Внести назву літературного джерела. 

 Внести автора (чи авторів) літературного джерела. 

 Внести анотацію (короткий опис) літературного джерела. 

 Завантажити обкладинку (зображення) літературного джерела. 

 Завантажити файл літературного джерела. Дозволено до завантаження 

файли у форматах *.docx, *.doc, *.pdf, *.djvu, *.zip, *.rar, *.txt, *.jpg, 

*.jpeg; розмір файлу, який Ви завантажуєте, має бути не більший 100 

MB. 

 

Для завершення процесу завантаження літературного джерела натисніть 

Створити. 

 

 Редагувати/видалити будь-яку книгу з бібліотеки, внесену 

користувачем Вашої організації (меню Модерування книги) 

 

 
 

Ви маєте можливість: 

 Редагувати інформацію про книгу (натисніть ). 

 Видалити книгу (натисніть ). 

 

Модерування книги 
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ВИСНОВКИ:  

 

Функціонування Інтернет-порталу забезпечує ефективне представлення 

всіх освітніх ресурсів Одеської області в мережі Інтернет, активний розвиток 

співробітництва з громадськістю, вітчизняними та закордонними 

партнерами, мобільне інформування громадськості про зміст, діяльність, 

проблеми та досягнення  освітньої галузі. 

Основною метою є використання новітніх інформаційних технологій в 

освітньому процесі та надання доступу учасникам навчально-виховного 

процесу для спільного створення, об'єднання, концентрації та оперативного 

поширення освітніх  інформаційних ресурсів у власному репозитарії для всіх 

закладів освіти, опанування нових інформаційних технологій та нових 

організаційних форм навчальної діяльності. тор 

Основні завдання порталу: 

 Створення повнофункціонального багатомовного порталу із зручною 

інтеграцією усіх сервісів. 

 Самостійне управління адміністратором закладу своїми користувачами 

(створення, редагування, видалення, призначення категорії тощо). 

 Електронний документообіг. 

 Система створення електронного контенту і дистанційного навчання. 

 Повнофункціональна система управління дистанційним навчанням 

(LMS). 

 Створення електронного контенту, у тому числі створення flash- 

анімацій, для використання в навчальному процесі. 

 Створення різноманітних видів дистанційних курсів. Організація 

спілкування з викладачем через форум, персональні повідомлення. 

 Проведення Internet-конференцій. 

 Проведення конкурсів, опитувань, голосувань. 

 Створення електронних газет та журналів. 

 Фото- і відео-галереї. 

 Електронна бібліотека. 
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 Систематичне інформування учасників освітнього процесу про 

діяльність навчального закладу. 

 Формування позитивного іміджу школи. 

 Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень 

педагогічного та учнівського колективів. 

 Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських 

організацій та зацікавлених осіб. 

 Створення умов мережевої взаємодії школи з іншими установами. 

 Стимулювання творчої активності вчителів та учнів. 

 Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з 

використанням мережевих освітніх ресурсів. 

 Сприяння створенню єдиної інформаційної інфраструктури. 


