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РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до випускної роботи містить: 65 сторінок,
6 рисунків, 40 літературних джерел, 1 таблицю.
Мета роботи - розробка дизайн-проекту веб-сайту школи, як засобу
комунікації та складової управління закладом загальної середньої освіти.
   Об'єкт дослідження – інформаційно-комунікаційні технології як засіб
управління закладами освіти.
   Предмет дослідження – процес використання інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні закладами освіти (на прикладі
Градизької загальноосвітньої школи No2).
   Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра складається зі
вступу, трьох розділів, списку використаної літератури, додатків.
   У першому розділі розглянуто особливості використання інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні закладами загальної середньої освіти.
   У другому розділі розглянуто застосування інформаційно-комунікаційних
технологій в управлінні Градизькою ЗОШ I-II ступенів No 2.
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ЗАКЛАД ОСВІТИ. 
 

 ESSAY
The graduation work explanatory note include: 65 pages, 6 drawings, 40 literary
sources, 1 tables.
The goal of work – is the development of school web-site design project, as the
way of communication and control component of institution of general secondary
education.
The object of study – information and communication technologies as the way of
administration of educational institutions.
The subject of study – the process of application and communication technologies
(as example, Gradizk secondary school No2)
Explanatory note to the graduation work of bachelor consist of the: introduction,
three parts, the list of research literature.
In first part is reviewed the aspects of use of information communication
technologies in institutions of general secondary education control.
In second part is reviewed the application of information communication
technologies in the administration of Gradizk secondary school I-II degree No2)
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