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Актуальність теми

«… Той  народ,  який  першим  реалізує  
можливості цифрових  комунікацій  і  введе  їх  
до  навчальної методики,  очолюватиме  
світовий  освітній процес….»

Гордон Драйден, 
американський педагог



Навчальний Інтернет-ресурс 
(веб-сайт)

 сукупність текстових, аудіо- та візуальних матеріалів за 
певною тематикою, спрямованих на професійне навчання;

 використовується в навчальних цілях для підвищення
якості навчання за рахунок доступу до ресурсів і сервісів, а 
також віддаленого обміну знаннями та спільною роботою.



Головна сторінка сайту



Функції веб-сайту 
“Перша медична допомога он-лайн”

 НАВЧАЛЬНА  (посібник з надання першої допомоги, що 
містить теоретичний матеріал, відеоуроки, інтерактивні вправи 
для самоконтролю);

 НОРМАТИВНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА  (ілюстровані інструкції з 
алгоритмом практичних дій);

 ОПЕРАТИВНО-МОБІЛЬНА (“кишенькова” пам'ятка з 
елементами екстреного пошуку інформації через Інтернет).



Етапи роботи по створенню 
навчального сайту

1 етап (підготовчий) 

 визначення теми та мети сайту;

 знайомство із іншими сайтами (в мережі Інтернет) та 
літературою визначеної чи подібної тематики;

 підбір та аналіз існуючих матеріалів (текстів, фото, аудіо, 
відео) та їх підготовка до розміщення;

 розробка структури сайту (карти сайту) та його оптимальної 
навігації відповідно до підібраної інформації.



Навігаційне меню (карта) 
І розділу сайту



Етапи роботи по створенню 
навчального сайту

ІІ етап (технічний) 

 вибір веб-конструктора сайту;

 розробка концепції дизайну та створення навігації відповідно 
темі;

 наповнення сайту відповідною інформацією (тексти, фото, 
аудіо, відео).



Вибір веб-конструктора 
(платформи) сайту

JIMDO (ДЖИМДО) - безкоштовний веб-
конструктор сайтів. 

 Адреса сайту  http://ru.jimdo.com  вводиться в адресний 
рядок браузера - програми для перегляду Інтернет-сторінок. 
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Вимоги до структури та 
контенту сайту

+ -
Творчість автора Граматичні помилки

Приваблива, виразна і зрозуміла 
структура

Плагіат (відсутні посилання на 
автора)

Легкий доступ до достовірної 
інформації через гіперпосилання Невдала навігація

Естетичне оформлення Застарілий контент (повільне 
оновлення змісту)

Наявність лічильника відвідувань Довгі тексти

Можливість зворотного зв'язку Засмічення контенту графікою і 
анімацією



Етапи роботи по створенню 
навчального сайту

ІІІ етап (заключний) 

 тестування сайту;

 публікація сайту в Інтернеті;

 установка лічильника відвідувань;

 встановлення зворотного зв'язку.



Подорож сторінками сайту за 
адресою  http://svit64.jimdo.com



Подорож сторінками сайту за 
адресою  http://svit64.jimdo.com



Подорож сторінками сайту за 
адресою  http://svit64.jimdo.com



Подорож сторінками сайту за 
адресою  http://svit64.jimdo.com



Подорож сторінками сайту за 
адресою  http://svit64.jimdo.com



Подорож сторінками сайту за 
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Дякуємо за увагу. 

Будьте здорові, 
живіть та працюйте в безпеці!
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