
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про офіційний веб-сайт  КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ 

ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України. Законів 

України «Про освіту» «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про доступ 

до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про авторське 

право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про звернення громадян», 

Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 

широкого доступу до цієї мережі в Україні», визначає статус веб-сайту КЗ 

«НВК «Гарант» (далі Веб-сайт), - http://shkola28.at.ua/ як офіційного 

інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює порядок 

розміщення на ньому нормативно -правових актів та інформаційних 

матеріалів (далі - інформація). 

1.2. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та 

роботи інформаційного сайту КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ 

ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» з 

метою розширення інформаційного освітнього простору.  

1.3. Web-сайт КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей 

«Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» створюється з 

метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

практику роботи освітніх закладів, як інструмент мережевої взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу.  

1.4. Сайт є одним із інструментів забезпечення методичної підтримки 

освітнього процесу і є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує 

висвітлення діяльності КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ 

ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» 

взаємний обмін інформацією з органами державної влади України, органами 

місцевого самоврядування, неурядовими організаціями країн світового 

співтовариства та громадськістю з питань, що висвітлюють діяльність КЗ 

«Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» 

Лисичанської міської ради Луганської області». Доступ до цієї інформації 

відкритий для всіх бажаючих.  

http://shkola28.at.ua/


1.5. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію 

сайту КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей 

«Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» і розроблено з 

метою визначення вимог до організації та підтримки працездатності сайту в 

рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.  

1.6. Директор НВК призначає відповідального за сайт, який вирішує питання 

про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої 

інформації.  

1.7. Створення та підтримка сайту є предметом діяльності усіх вчителів  

НВК. 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 КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей 

«Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» 

 

ІІ. Мета і задачі сайту КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ 

ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської 

області»  

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в м. 

Лисичанську, забезпечення методичної підтримки освітнього процесу, 

представлення освітньої діяльності педагогічних працівників, учнів  НВК в   

Інтернет-спільноті. 

2.2. Задачі: 

- Презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу 

НВК, про особливості методичної роботи КЗ «Навчально-виховний комплекс 

школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської 

області»,  про інновації в освіті, освітні програми та проекти. 

- Систематичне інформування учасників освітнього процесу про зміни які 

відбуваються в освіті. 

- Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність 

НВК. 

- Формування позитивного іміджу КЗ «Навчально-виховний комплекс школа 

І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» 

- Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень 

педагогів та учнів закладу освіти. 

- Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: 

педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та 

зацікавлених осіб. 



- Створення умов мережевої взаємодії КЗ «Навчально-виховний комплекс 

школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської 

області» з іншими установами.  

- Стимулювання творчої активності вчителів та учнів. 

- Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з 

використанням мережевих освітніх ресурсів. 

-  Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури. 

- Створення банків перспективного досвіту, методичних наробок та 

друкованих видань педагогів НВК. 

 

IIІ. Інформаційний ресурс, структура та дизайн Веб-сайту 

 

3.1. Інформаційний ресурс Веб-сайту формується у відповідності до 

діяльності всіх напрямків діяльності КЗ «Навчально-виховний комплекс 

школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської 

області», з урахуванням потреб вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та 

зацікавлених осіб. 

3.2. Інформаційний ресурс Веб-сайту є відкритим і загальнодоступним. 

3.3. Веб-сайт складається з основних розділів, які  подані у Додатку 1. 

3.4. Матеріали, що складають інформаційне наповнення Веб-сайту, за 

своїм характером розподілені на три категорії: 

- статичні - які зберігають свою актуальність протягом тривалого часу; 

- динамічні - актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у 

зв’язку з чим вони повинні періодично оновлюватись; 

- потокові - які втрачають актуальність свого змісту протягом короткого 

проміжку часу.  

У Додатку 1 також подано таблицю перелік рубрик з відповідальним за 

поновлення інформації на сайті. 

3.5. Дизайн Веб-сайту НВК  має такі складові: 

- верхній колонтитул, що містить логотип КЗ «Навчально-виховний 

комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради 

Луганської області»; 

- кольорова схема Веб-сайту, що складається з основних кольорів - 

блакитного, синього, жовтого та білого. 

3.6. Основний шрифт Веб-сайту - Times New Roman 12,  у випадку 

обґрунтованої пропозиції дизайнерів може бути використано інший шрифт. 

3.7. Оформлення Веб-сайту складається з навігації, де ліворуч розміщено 

меню основних розділів. 

3.8. Дизайн та структура Веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без 

внесення змін до даного Положення. Зміни вносяться розпорядженням 



директора НВК за поданням відповідального за сайт з урахуванням 

пропозицій відповідальних осіб за роботу із Веб-сайтом відповідно до 

посадових обов’язків. 

3.9. Інформація для розміщення на сайті має бути подана державною 

мовою. 

3.10. Організація розміщення інформації на Веб-сайті мас ієрархічну 

структуру, що передбачає створення декількох рівнів даних у розділах Веб--

сайту (на веб-сторінках). У середині веб-сторінок допускаються 

впорядковані або окремі перехресні посилання на довільні ієрархії в 

залежності від тематичного зв'язку між даними. Такий взаємозв’язок 

становить гіперструктуру сайту і забезпечує максимальну прозорість його 

структури. 

3.11. Заборонено розміщувати на сайті КЗ «Навчально-виховний комплекс 

школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської 

області»: 

- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, 

розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та 

релігійних чвар;  

екстремістські релігійні та політичні ідеї; 

- матеріали, що захищені авторським правом без дозволу автора; 

- інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України. 

3.12. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи 

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

окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із Веб-сайту КЗ 

«Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» 

Лисичанської міської ради Луганської області». 

 

IV. Організаційне забезпечення та функціонування Веб-сайту 

 

4.1. Адміністрація КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – 

ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» відповідає за 

змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення. 

4.2. Організаційне забезпечення Веб-сайту покладається на працівників КЗ 

«Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» 

Лисичанської міської ради Луганської області»,  що включає: 

- збір та узагальнення інформації, шо надається відповідальними особами 

за роботу із Веб-сайтом.  

- забезпечення своєчасного розміщення отриманої інформації, перевірку 

розміщених в документі всіх електронних посилань; 



- вирішення поточних питань, пов’язаних з оновленням інформації па 

Веб-сайті; 

- розгляд пропозицій щодо зміни структури та дизайну Веб-сайту; 

- підготовку пропозицій щодо внесення змін доданого Положення. 

Функціонування та технічний супровід що включає: 

- проведення моніторингу статистики відвідування Веб-сайту; 

- забезпечення функціонування всіх підсистем Веб-сайту за адресою 

http://shkola28.at.ua/; 

- підготовку макету та шаблонів сторінок; 

- внесення, у разі потреби, поточних змін до стилістичного вирішення 

окремих елементів дизайну Веб-сайту; 

- забезпечення захисту Веб-сайту від несанкціонованого втручання. 

4.3. Відповідальний за сайт здійснює консультування осіб, відповідальних за 

надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних 

проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією 

інформаційного ресурсу. 

4.4. Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення 

та оновлення Веб-сайту розглядаються директором НВК, за участю 

працівника що відповідає на розділ веб-сайту або за увесь веб-сайт. 

4.5. Інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати 

оприлюднення документа і дат оновлення інформації. 

4.6. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним. Зміни, які 

носять концептуальний характер, погоджуються з директором НВК. 

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

 

V. Порядок інформаційного наповнення Веб-сайту 

 

5.1. Інформація для розміщення на Веб-сайті готується відповідальними 

особами за роботу із Веб-сайтом за напрямками роботи КЗ «Навчально-

виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської 

міської ради Луганської області» та надається заступнику директора, що 

відповідає за виставлення інформації на сайт. 

5.2. Інформація обов’язково подається в електронному вигляді і повинна 

відповідати таким вимогам: 

- документи, шо містять переважно текстові дані - у текстовому формаі з 

розширеннями: txt, doc, docх, PDF; 

- ілюстративний графічний матеріал - графічні файли у форматі JPG, PNG 

з розміром файла до 1 Мб; 

- назва файлу подається латиницею або цифрами без пропусків малими 

прописними літерами чи цифрами. 



5.3. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному 

або науковому стилю мовлення. 

5.4. Інформація не повинна містити: 

- ненормативної лексики; 

- відомостей, що порушують конституційні права людини і громадянина; 

- розголошення державної та комерційної таємниці. 

5.5. Інформація, яка не відповідає вимогам цього розділу Положення, 

повертається на доопрацювання відповідальним особам. 

5.7. 3а достовірність, якісь та зміст інформації відповідає вчитель, який подає 

інформацію. 

5.8. Розміщення на Веб сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та 

фізичних осіб здійснюється в установленому порядку шляхом укладання 

відповідних угод. 

 

VІ. Персональні дані 

 

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація КЗ 

«Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» 

Лисичанської міської ради Луганської області» зобов’язані забезпечити 

виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" ( у ЗМІ 

від 02.07.2010). 

5.2. Адміністрація КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – 

ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» отримує 

дозволи, які надають право публікувати на сайті наробки педагогів 

інтелектуального характеру.  

5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-

який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу 

суб’єкта персональних даних чи його законних представників. 

 

VІІ. Програмне та технічне забезпечення. 

 

5.1. Веб-сайт розміщується на платформі Ucoz.ua. За  програмне та  

технічне забезпечення цієї платформи КЗ «Навчально-виховний комплекс 

школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської 

області» відповідальності не несе. 

 Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру 

допускаються лише за умови дозволу директора НВК. Умови розміщення 

такої інформації регламентуються спеціальними договорами. 

 

VI. Регламент функціювання 



 

6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, 

термін висвітлення інформації визначає відповідальний за сайт КЗ 

«Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» 

Лисичанської міської ради Луганської області». 

6.2. За своєчасність подання інформації відповідають вчителі, 

відповідальні за розділ, за яким закріплене його виконання. 

  



Додаток 1 

 

Рубрики Відповідальний 

Головна сторінка  Боровкова С. В. 

Новини НВК «Гарант» Колб О. О. 

Ченцова К. М. 

Інформація про НВК «Гарант» 

 Наша адреса 

 Адміністрація навчального закладу 

 Умови прийому 

 Вакансії 

 Кошторис 

 Звіти 

 Документи для роботи 

 Корисні посилання 

 Наш олімп 

 Благодійна допомога 

 ЗМІ про «Гарант» 

Боровкова С. В. 

Колб О. О. 

Екстернат Борисенко С. А. 

ЗНО 

 Пробне ЗНО 

 Основна сесія 

Борисенко С. А. 

Методична студія  

 Вчитель географії 

Колб О. О. 

Фастов І. В. 

Методичний центр 

 Директор НВК «Гарант» 

 Заступник директора з НВР 

 Заступник директора з ВР 

 Соціальний педагог 

 Психолог 

 

Боровкова С. В. 

Колб О. О. 

Ченцова К. М. 

Скарга С. М. 

Фастова Т. М. 

Бібліотека Островерхова Т. Ю. 

Психологічна вітальня Фастова Т. М. 

Проект «Обдаровані діти» 

 Конкурси,олімпіади 

 Результати конкурсів, олімпіад 

 Проект «Учень року» 

Колб О. О. 

Ченцова К. М. 



Класні колективи «НВК «Гарант» 

 

Бондар Г. В. 

Свистун Н. В. 

Шибкова О. І. 

Сиухіна О. М. 

Валюх О. В. 

Ляховець Н. В. 

Мохналь Л. В. 

Готуємося до школи 

 Школа першокласника 

 Школа першокласних батьків 

Колб О. О. 

Шкільне ТВ «Галактика 28» 

 Відеофайли  

Шибков І. Ю. 

Шкільна газета «Пєрємєни» 

 

Дорофєєва О. О. 

Шкільне радіо «МедіаПульс» Уставицька Ю. В. 

Студія «МультиЛис» 

 

Шибков І. Ю. 

 


