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Проект шкільного сайту,

або навіщо турбуватися
про інформаційну архітектуру

Веб-сайт, в його найпростішій формі, є набором інформації. Інформаційна архітектура
показує, як вся ця інформація — сторінки, файли, фотографії та інші елементи —
поєднується один з одним в ієрархії та зв’язках. Погана інформаційна архітектура робить
сайт схожим на загадковий будинок Вінчестерів з глухими дверима і сходами, що упираються
в стелі. Як же втілити її для випадку шкільного інтернет-представництва? Автор пропонує
покроковий план командного, творчого та навчального проекту, в якому можуть взяти
участь не тільки адміністрація і вчителі, але також учні та їх батьки.
Олександр Елькін, к. т. н., керівник проекту EDUkIT

Створенням сайтів займаються величезні колективи, які об’єднують різних
фахівців. Чому ж багатьма сайтами так
важко користуватися? Перед виготовленням настільної лампи складається
схема її роботи. Але хоча веб-сторінки
набагато складніші від настільної лампи,
для них часто становлять лише поверхневий ескіз. Компанія, якій потрібен
веб-сайт, наймає інженера і графічного
дизайнера і каже їм: «Приступайте до
роботи». Це все одно, що найняти електрика, водопровідника і оформлювача
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інтер’єрів і запропонувати їм побудувати торговий павільйон. Усім зрозуміло,
що з цього може вийти...

Практична
дослідницька
проблема

Для будівництва торгового павільйону потрібен архітектор, і для сайту
сучасної школи також архітектор, тільки інформаційний. Цей фахівець «відповідає за інформаційну архітектуру
веб-сайту (її ще називають навігацій-

ною моделлю або структурою сайту),
яка займається принципами систематизації інформації та навігації по ній з
метою допомогти людям більш успішно знаходити й обробляти потрібні
їм дані» (Луї Розенфельд, засновник
Інституту інформаційної архітектури,
www.iainstitute.org).
У запропонованому проекті немає
жодного HTML-тега, жодного рядка
програмного коду на JavaScript або PhP.
Тут немає і завдань на вибір, малюнків
і колірної гами. Зате в цьому проекті
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є все, що потрібно, щоб спроектувати
корисний та зручний сайт для своєї
школи. Учасники дізнаються, як визначити необхідне наповнення сайту,
як створити ефективну класифікацію
змісту і протестувати її, як організувати
зрозумілу навіть випадковим відвідувачам сайту систему навігації. За допомогою безкоштовних інтернет-сервісів
веб 2.0 буде визначена і втілена в
життя інформаційна архітектура шкільного інтернет-представництва, з якою
легко буде працювати в майбутньому.
А учасники приміряють на себе роль
інформаційних архітекторів.
Проект розроблявся на допомогу вчителям-користувачам Освітньої платформи України EDUkIT (www.edukit.org.ua),
а також всім тим, хто відповідає за ведення сайтів у своїх школах.
Натхненням для його створення
стало проходження тренінгу за програмою «Навчання для майбутнього»
(www.iteach.com.ua) наших партнерів,
компанії Intel в Україні. Основне
завдання цієї міжнародної ініціативи —
допомогти вчителям не тільки найповніше оволодіти новітніми інформаційними та педагогічними технологіями, а й розширити їх використання у
повсякденній роботі з учнями і при підготовці навчальних матеріалів до уроків, у проектній роботі і самостійних
дослідженнях школярів. Спасибі велике
Ларисі Шевчук та Ганні Скрипці, тренерам-методистам Intel Teach за допомогу в розробці цього проекту.

Опис проекту
Вимоги стандартів та навчальних програм: відповідає стандарту
загальної середньої освіти (освітня

галузь «Технології»), проект може бути
проведений при вивченні дисциплін
«Інформатика» и «Технології», курсу за
вибором «Основи Інтернету».
Необхідні вміння та навички:
вміння користуватися текстовим редактором і створювати презентації, навички роботи в Інтернеті та з блогами.
Навчальні цілі: навчитися створювати і підтримувати ефективну інформаційну архітектуру інтернет-представництва школи.
Розвиток навичок ХХІ століття:
критичне мислення та вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співпраці, інформаційна
та ІКТ-грамотність, лідерство і відповідальність, творчість.
Учасники: учні 9–11 класів, вчителі,
адміністрація школи, батьки.
Кількість учасників: до 10 осіб.
Приблизна тривалість: щоденні
зустрічі по 45 хвилин (академічна година) протягом 3 тижнів (всього — 15
академічних годин).
Використовуване оцінювання: формує, ведучий проекту веде журнал спостережень (див. нижче Графік оцінювання).
Матеріали та ресурси:
• Програмне забезпечення — текстовий процесор, програма для створення презентацій, браузер для доступу в
Інтернет.
• Друковані матеріали та інтернетресурси:
1. Уодтке К. Информационная архитектура: чертежи для сайта. –
М.: Кудиц-Образ, 2004. – 320 с.
2. Володина Н. Информационная
архитектура сайта в диаграммах.
Чертежи сайта, персональный

блог. – Режим доступа к статье
www.bit.ly/16anreS.
3. Гарретт Дж. Дж. Графическая
нотация для документирования
информационной архитектуры и
взаимодействий пользователя с
веб-сайтом. – Режим доступа к
статье www.bit.ly/18odvO3.
4. Информационная архитектура
- Планируем сайт, блог Opera. –
Режим доступа к статье www.bit.
ly/10dO5Rt.
5. Учебные ресурсы сайта Института
информационной архитектуры
(англ.). – Режим доступа к статьям
www.bit.ly/13X09F9.
Примітка. Тут і далі багато корисних
адрес були для зручності набору в браузері представлені за допомогою сервісу скорочення посилань www.bit.ly.

Діяльність
учасників

Всю проектну діяльність розподіленоа на п’ять етапів, традиційних для
навчальних дослідницьких проектів.
Усередині кожного з етапів — тематичні питання, які включають опис проектних завдань, допоміжних матеріалів,
використовуваних онлайн-сервісів,
рекомендацій з фасилітації для ведучого проекту (наприклад, вчителя) та
очікуваних результатів. І пам’ятайте,
що в пропонованому плані ми резервуємо багато місця для вашої індивідуальної творчості. Якщо часу небагато,
ви можете спиратися на готові рішення
з наведених прикладів, обмежившись
декількома тематичними питаннями
для вивчення. І пам’ятайте: ви завжди
можете звернутися до команди EDUkIT
за консультацією.

Етап I. Постановка проблеми, формулювання задач дослідження та вивчення теорії (2 години)
1. Що ми знаємо про веб-сайти?
Що всередині?

Мозковий штурм «Що ми знаємо про веб-сайи» => завдання «З-Х-Д» за результатами мозкового
штурму

Який допоміжний
матеріал?

У статті автора «Легко генерувати геніальні ідеї» (www.bit.ly/YxOqhT) ви дізнаєтеся про закони
проведення мозкового штурму і зможете з'ясувати в учасників, що їм уже відомо про інтернетсайти. Після його проведення можна переходити до методики розвитку рефлексивності у процесі
пізнання «Знаю — Хочу дізнатися — Дізнався», опис та бланк якої можна знайти за посиланням
www.bit.ly/YofiyH. Завдання «З-Х-Д» дозволить визначити наявні знання, очікування від участі в
проекті і зафіксувати результати навчання по завершенні робіт

Що на виході?

Заповнені бланки за завданням «З-Х-ДУ»

Як працюють
учасники?

Всі разом (мозковий штурм), самостійно («З-Х-Д»)

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.answergarden.ch для проведення мозкового штурму
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Проводимо мозковой штурм, використовуючи AnswerGarden
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2. Ефективна інформаційна архітектура – яка вона?
Що всередині?

Презентація «Введення в інформаційна архітектуру, або чому варто приділяти увагу
проектуванню веб-сайтів» => тест на розуміння матеріалу презентації => рефлексія на блозі

Який допоміжний
матеріал?

Презентаційні слайди і тест на розуміння теоретичного матеріалу ведучий проекту може скласти
на підставі вивчення списку рекомендованих джерел. Зверніть увагу на головні вісім принципів
при складанні структури сайту, які були сформульовані професійним інформаційним архітектором
Христиною Уодтке [1, стор 41-64], а також на простий спосіб представлення структури сайту у
вигляді діаграм, який ми будемо використовувати [2–4] . Кожне тематичне питання завершується
рефлексією (зворотним зв'язком) учасників, яку вони залишають на блозі разом з результатами
виконаних завдань. Рекомендації з використання цього навчального елемента наведені нижче в
Графіку оцінювання

Що на виході?

Результати проходження тесту, рефлексія

Як працюють
учасники?

Всі разом (презентація), самостійно (тестування, рефлексія)

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.edukit.org.ua для тестування (www.edukit.org.ua/ модуль дистанційної освіти Easy Test
платформи EDUkIT), www.blogger.com для блога

Модуль дистанційної освіти Easy Test платформи EDUkIT
для проведення тестування

Етап II. Аналіз та висунення гіпотез (4 години)
3. На які вдалі приклади шкільних сайтів можна спиратися?
Що всередині?

Робота в інтернеті з аналізу трьох прикладів шкільних сайтів (українських, зарубіжних) =>
підготовка презентації за результатами аналізу => додавання закладок сайтів в загальний список
=> рефлексія на блозі

Який допоміжний
матеріал?

Ми радимо для вивчення перелік сайтів українських навчальних закладів, які вразили нас своїми
«історіями успіху разом з EDUkIT» (www.bit.ly/10AxIsn). Для створення презентації за результатами
аналізу ви можете спиратися на таку структуру: перший слайд (назва навчального закладу, адреса
сайту), другий слайд (скріншот головної сторінки сайту), третій-п'ятий слайди (три особливості
інформаційної архітектури, які мені сподобалися з ілюстрацією. Приклади: розділ «Батькам»,
сторінка «Поради першокласникам» чи організація фотоальбомів школи)

Що на виході?

Презентація досліджень, рефлексія

Як працюють
учасники?

Самостійно (всі завдання)

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.symbaloo.com для закладок на выбрані слайди

Для всієї команди робимо закладки на вподобані шкільні сайти
за допомогою Symbaloo

4. Хто є типовим користувачем шкільного сайту?
Що всередині?

Аналіз цільових аудиторій шкільного сайту (учні, батьки, вчителі, випускники ...) => Створення та
публікація плакатів вигаданих персонажів, які відповідають представникам цільових аудиторій
відвідувачів сайту => рефлексія на блозі.

Який допоміжний
матеріал?

Склавши список основних цільових аудиторій сайту, пофантазуйте і запропонуйте портрети їх
типових представників. Ви можете дати імена цим вигаданим персонажам і описати їх за такими
категоріями: фотографія, вік, професійна діяльність, хобі, цілі роботи з сайтом, яка цікавить
інформація на сайті ... Після цього плакати можна роздрукувати і розвісити в приміщенні, де
ведеться робота над проектом

Що на виході?

Плакати вигаданих персонажів, рефлексія

Як працюють
учасники?

Всі разом (визначитися з можливими персонажами, розподілити по парах), в парах (плакати),
самостійно (рефлексія)

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.edu.glogster.com для постерів

Приклад постера батьків на Glogster
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Етап III. Визначення методів та проведення дослідження (4 години)
5. Яка інформація повинна бути на шкільному сайті?
Що всередині?

Мозковий штурм «Шкільний сайт — що на ньому» => рефлексія на блозі

Який допоміжний
матеріал?

При проведенні цієї мозкової атаки важливо скласти якомога докладніший перелік можливих
сторінок, файлів, фотографій на майбутньому сайті (приклади: новини, історія школи, асоціація
випускників; поки не варто замислюватися над їх організацією - головне накидати побільше ідей,
спираючись на підготовлені в минулому завданні плакати). Ведучий проекту може скористатися
інформаційною архітектурою, яку пропонує команда платформи EDUkIT. Бажано видати її
учасникам після мозкового штурму для можливого внесення доповнень.

Що на виході?

Дошка стікерів з інвентарної описом одиниць інформаційної архітектури (сторінок, документів,
фотографій і ін) або електронна версія опису, рефлексія

Як працюють
учасники?

Всі разом (мозковий штурм, доповнення після вивчення рекомендацій EDUkIT, підготовка
стікерів), самостійно (рефлексія)

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.listick.ru для записів

Що є на сайті?.. Працюємо з Listick

6. Як організувати і задокументувати всю необхідну інформацію?
Що всередині?

Формулювання тематичних категорій і сортування одиниць інформаційної архітектури (наприклад, виділення
категорії / розділу «Батькам» і включення в нього одиниці / сторінки «Умови вступу») => створення структури
шкільного сайту за допомогою карт пам'яті => голосування за кращий варіант і його доопрацювання (не забути
адаптувати хороші ідеї з інших варіантів) => рефлексія на блозі

Який допоміжний матеріал?

Стікери з минулого завдання потрібно буде впорядкувати за категоріями. У статті автора «Легко вести гарний
конспект!» (www.bit.ly/10cwgfO) ви дізнаєтеся про створення карт пам'яті, за допомогою яких ми будемо
оформляти ієрархічну модель сайту

Що на виході?

Карта пам'яті з інформаційною архітектурою, рефлексія

Як працюють учасники?

У парах (тематичні категорії і сортування, карта пам'яті), всі разом (голосування за кращий варіант, доробка),
самостійно (рефлексія)

Які онлайн-сервіси можна
використовувати?

www.thinkbuzan.com для ментальних карт, www.polldaddy.com для голосування

(Рисунок див. на стор. 14)

Етап IV. Презентація результатів (2 години)
7. Як створити безкоштовний шкільний сайт?
Що всередині?

Знайомство з платформою EDUkIT => подача заявки на створення сайту школи => рефлексія
на блозі

Який допоміжний
матеріал?

Матеріали на сайті платформи EDUkIT

Що на виході?

Пустий сайт школи, рефлексія

Як працюють
учасники?

Самостійно (робота з сайтом платформи, рефлексія), хтось один (подача заявки,
реєстрація всіх учасників на створеному сайті з правами адміністратора

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.edukit.org.ua для сайту школи

Подаємо заяву для сотворення шкільного сайту на платформі EDUkIT

8. Как реализовать информационную архитектуру на школьном сайте?
Що всередині?

Створюємо розділи і сторінки сайту школи на підставі отриманої інформаційної архітектури => рефлексія
на блозі

Який допоміжний матеріал?

Відео про створення сторінок і роботі з картою сайту на платформі EDUkIT доступні за адресою
www.bit.ly/ZJM2TT

Що на виході?

Сайт школи з каркасом інформаційної архітектури, рефлексія.

Як працюють учасники?

Самостійно (сторінки і розділи на сайті, елементи навігаційної моделі розподіляються за всім учасникам,
рефлексія)

Які онлайн-сервіси можна
використовувати?

www.edukit.org.ua – розділ «Допомога».
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Етап V. Аналіз отриманих даних, висновки (3 години)
9. Як перевірити, що отримана інформаційна архітектура – ефективна?
Що всередині?

Опитування представників цільових аудиторій по прототипу інформаційної архітектури шкільного
сайту (з тестуванням *) => рекомендації та зміни в інформаційній архітектурі шкільного сайту =>
рефлексія на блозі
* Для просунутих учасників.

Який допоміжний
матеріал?

Для проведення опитування та тестування цільових аудиторій ви можете запропонувати перелік
пошукових завдань. Наприклад, попросіть батьків знайти список документів, необхідних для вступу,
а учнів — графік роботи гуртків. Спостерігайте за тим, наскільки легко вони будуть справлятися із
завданнями, робіть висновки. Дізнайтеся у них, що ви упустили в структурі, яку інформацію вони могли
б порадити організувати інакше тощо. Обговоріть ці пропозиції в команді, сформулюйте необхідні зміни

Що на виході?

Зміни в інформаційній архітектурі шкільного сайту, рефлексія

Як працюють
учасники?

У парах (тестування, рекомендації, зміни), самостійно (рефлексія)

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.polleverywhere.com для опитування, * www.silverbackapp.com для тестування користувачів

Створюємо опитування за допомогою Poll Everywhere

10. Як підтримувати створену архітектуру в майбутньому?
Що всередині?

Ролі та розподіл обов'язків під час роботи зі шкільним сайтом => фінальна презентація за
проектом => рефлексія на блозі => завдання «З-Х-Д» (колонка «Дізнався»)

Який допоміжний
матеріал?

Підготуйте і опишіть можливі ролі в команді, яка працює зі шкільним сайтом. Це може бути, наприклад,
фотограф, який відповідає за розміщення фотографій, ньюс-мейкер - додає на сайт новини, редактор
- вичитує тексти всіх публікацій, модератор - стежить за коментарями, що залишають користувачами та
ін Обговоріть з командою ролі і розподіліть обов'язки на майбутнє. Тепер ви будете готові наповнювати
інформаційну архітектуру змістом, підтримувати її в подальшому.

Що на виході?

Описані ролі при роботі з сайтом, повністю заповнені бланки «З-Х-У», фінальна презентація,
рефлексія

Як працюють
учасники?

У парах (ролі), всі разом (затвердження робочого варіанту, підготовка презентації), самостійно
(рефлексія).

Які онлайнсервіси можна
використовувати?

www.simplediagrams.com для опису ролей.

Діаграма розподілу обов’язків на Simple Diagrams

Графік оцінювання
Оцінювання

Вхідне

В процесі

Підсумкове

Тематичні
питання

№1

№№ 2–11

По завершенню

Метод

1. З-Х-Д схеми
2. Письмові та усні тестування
та вікторини

1. Самооцінювання й рефлексія
2. Спостереження

1. Звіти по виконанню проекта

Інструменти

1. Друкована версія З-Х-Д схеми
2. Тестування

1. Список для самооцінювання (рефлексія на блозі проекта, див. зразок на www.bit.ly/Yolmap)
2. Журнал спостережень (веде вчитель, див. зразок на www.bit.ly/15iK6q2 )

1. Форми (підсумкова презентація,
див. приклад на www.bit.ly/11MlAa6)

Диференціація навчання

Для просунутих учасників пропонується в тематичному
питанні № 9 провести тестування інформаційної архітектури
шкільного сайту за допомогою сервісу для спостереження за
поведінкою користувачів www.silverbackapp.com. Для цього
може знадобитися до трьох додаткових академічних годин.

Підсумковий список
допоміжних матеріалів
для ведучого проекту
•
•

•

Бланк для завдання З-Х-Д (тематичне питання № 1)
Презентація «Введення в інформаційну архітектуру,
або чому варто приділяти увагу проектуванню вебсайтів» (тематичне питання № 2)
Тест на розуміння матеріалів презентації (тематичне
питання № 2)
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•
•
•

•
•
•

•

Рекомендований для вивчення перелік сайтів українських та іноземних шкіл (тематичне питання № 3).
Шаблон презентації результатів аналізу шкільних сайтів (тематичне питання № 3).
Пункти опису портрету користувача-представника
цільових аудиторій шкільного сайту (тематичне питання № 4).
Інформаційна архітектура, пропонована платформою
EDUkIT (тематичне питання № 5).
Поради щодо нотації інформаційної архітектури та
проведення голосування (тематичне питання № 6).
Рекомендації щодо проведення опитування та тестування цільових аудиторій з переліком пошукових
завдань (тематичне питання № 9).
Перелік можливих ролей у команді, яка працює зі
шкільним сайтом (тематичне питання № 10).
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