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Для 
використання 
цього сервісу 
знадобиться 

обліковий 
запис Google

Швидкий та 
необмежений 

доступ до 
сайту для 

розміщення 
будь-якої 

інформації

Можливість 
створення 
довільної 
кількості 

Google сайтів

Сайт може 
мати 

необмежену 
кількість 
сторінок 

(розділів)

Самостійне 
ведення та 
наповнення 

сайту

Творець сайту 
може 

запрошувати 
інших 

користувачів 
для спільної 
роботи над 

сайтом, 
контролювати 
їх доступ до 
матеріалів



Обмеження налаштувань 
оформлення: налаштовуються 

тільки колірна гама, розмір і 
стиль шрифтів

Для оформлення дизайну сайту 
є лише кілька шаблонів

Для персонального 
використання надаються тільки

100 Мб дискового простору. 
Обсяг даних не може 

перевищувати 
100 мегабайтів (безкоштовний 

акаунт)



Відкриваємо браузер 

Google Chrome



Натискаємо на Додатки 

Google



Натискаємо 

«Створити»



Обираємо 

«Google сайти»



Відкривається шаблон 

сайту



Заповнюєте назву 

майбутнього сайту та 

заголовок



Обираєте тему сайту із 

запропонованого переліку



Обравши тему та зображення 

головної сторінки, натискаєте 

«Вставити» та обираєте макет



Далі заповнюєте 

інформацію про себе



Обираєте зручний макет для 

розміщення додаткової 

інформації на головній сторінці



Розміщуєте необхідну 

інформацію



Зазначаємо актуальну та 

найзатребуванішу інформацію 

на сайті



Переходимо до створення 

додаткових розділів на сайті



Створивши необхідний розділ, 

переходимо до перегляду структури 

сайту та до його наповнюваності

Розділи можуть відображати 

пріоритетні напрями роботи 

фахівця або роботу з різними 

категоріями учасників 

освітнього процесу, або іншу 

інформацію, яку вважаєте за 

необхідне розмістити на 

Вашому сайті



Розділи сайту

..
.

У будь-який час Ви можете 

переназвати розділи Вашого 

сайту та скористатися 

наступними функціями:



Починаємо наповнювати 

створений новий розділ сайту



Розділ може 

розпочинатися, 

наприклад, з відеороліку



Ви можете поєднувати публікації, 
як на прикладі нижче:



Зручним форматом для розміщення 

нормативно-правової документації є 

обрання функції «Текст, що згортається»

З лівої сторони кожної 

публікації є такі функції, як: 

1. Фон розділу

2. Копіювати розділ

3. Видалити розділ



Додавайте перелік нормативно-

правових документів та обирайте 

функцію «Може згортатися»

Про повну загальну середню освіту



Посилання на цікаву 

інформацію можна робити за 

допомогою QR-кодів 



Окрім того, можна розміщувати на 

сайті презентації, але для цього 

попередньо необхідно їх 

завантажити на Google диск



У цей же спосіб можна розміщувати на 

сайті методичні посібники, попередньо 
завантаживши їх на Google диск



Можливості функції 

«Кнопка»



Розмістивши інформацію та 

наповнивши сайт, можна скористатися 

функцією «Попередній перегляд» та 

подивитись як він виглядає зі сторони

Коли Ви внесли всю 

інформацію, Ви можете 

скористатися функцією 

“Попередній перегляд”. 

Якщо Вас все влаштовує –

далі переходите до 

опублікування сайту



Попередній 

перегляд

головної 

сторінки

сайту



Попередній 

перегляд 

розділу

сайту



Надання доступу для 

сумісного ведення сайту



Надання доступу 

користувачам

пошта

пошта

пошта



Надання доступу 
користувачам

Натискаєте та обираєте 

функцію “Може редагувати”. 

На Google диску колег 

(колеги) з'явиться шаблон 

Вашого сайту, з яким колега 

зможе так само як і Ви 

працювати та наповнювати 

інформацією



Для виконання наступного кроку 

необхідно перейти на сайт 

транслітерації 

Рекомендовані он-лайн сервіси для 
транслітерування кириличних текстів:

• «Стандартна українська транслітерація» в 
режимі паспортний стандарт 
http://translit.kh.ua/?passport)%3B

• «Словник.UA» в режимі паспортний 
стандарт 
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

http://translit.kh.ua/?passport);
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php


Опублікування 

сайту



Опублікування 

сайту

Далі в налаштуваннях 

обираєте “Доступно 

для всіх”, натискаєте 

“Готово” та публікуєте 

сайт



Копіювання посилання 

на опублікований сайт



Копіювання посилання 

на опублікований сайт




