Як створювалися наші сайти
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История создания и развития Интернет-проектов КиевоСвятошинского центра социально-психологической реабилитации
населения.
Жизнь сама подталкивает к тому, чтобы искать новые формы
работы. В наибольшей мере это касается информационного
направления. В наше время невозможно работать по старинке,
игнорируя современные тенденции. Однако современные
информационные
технологии
требуют
высококлассных
профессионалов и значительных материальных затрат. Поэтому
история развития сайтов в Киево-Святошинском центре – это
рассказ об инициативе, энтузиазме и бесконечных трудностях.
На сегодняшний день наши Интернет-издания – это готовый
информационный продукт с большим потенциалом дальнейшего
развития и наполнения информацией, популяризированный и
интересный широкому кругу пользователей. Наши сайты легко
можно найти с помощью любых поисковых систем.

Однако существует ряд проблем, которые касаются как
повседневной работы, так и перспектив развития Интернетизданий. Но что вселяет наибольшее беспокойство – это нехватка
ресурсов, чтобы сделать эти проекты жизнеспособными и
независимыми от отдельных конкретных сотрудников. К сожалению,
в существующих условиях с уходом программиста сайты прекратят
свое существование без привлечения значительных средств.
Остановимся на проблемах подробнее:
1. Для создания и обслуживания сайтов необходим
высокопрофессиональный
специалист
широкого
профиля:
программист с навыками веб-дизайнера. Этот специалист должен
быть способен создать сайт, обеспечить его безопасность от
хакерских атак и вирусов, периодически устранять возникающие
неполадки, уметь провести работы по оптимизации работы сайта,
ежедневно обслуживать сайт и сервер, на котором он расположен,
продвигать (популяризировать) его. Специалисты, обладающие
подобной квалификацией, – из разряда высокооплачиваемых и
абсолютно нереально привлечь их на те зарплаты, которые
предусмотрены в центре. Наш программист осуществлял все эти
задачи преимущественно в плане благотворительной помощи, но
каждый день жизнь может заставить его оставить это направление
работы.
2. Для успешного функционирования сайта необходим также
редактор сайта, который будет осуществлять редакционную
политику, редактировать тексты и отвечать за их качество.
Необходимы также журналист и контент-мастер, который будет
размещать на сайте материалы, обрабатывать фотографии и пр.
Таким образом, для нормального функционирования солидного
Интернет-издания необходим целый штат сотрудников, не
предусмотренных в штатной структуре центра. У нас это
осуществляет специалист по связям с общественностью и прессой,
но в силу большого объема должностных обязанностей это также
делается в значительной мере на голом энтузиазме с
использованием личного времени.
3. Подобное направление деятельности требует значительных

материальных затрат:
Оплата труда штатных и привлекаемых сотрудников;
Оплата аренды хост-сервера и продление доменного имени;
Оплата скоростного безлимитного Интернета;
Высокопродуктивные мощные компьютеры;
Лицензионное программное обеспечение (в том числе
операционные системы и антивирусные программы). Мы
выходим из положения частично за счет случайных средств
(в том числе личных), а нехватка лицензионного
программного обеспечения создает большое количество
серьезных технических проблем.
4. Существует некоторый дефицит информационных материалов по
Чернобыльской тематике – грамотных и одновременно доступных
простым пользователям.

Веб-сайт Києво-Святошинського
ЦСПР
переїхав
на
новий
хостинг
Сьогодні вранці завершено переїзд офіційного сайту КиєвоСвятошинського ЦСПР на новий хостинг. Одночасно з нашим сайтом
новосілля справили майже всі родинні інтернет проекти –
Іванківського
(ivankiv.cspr.info)
й
Бородянського
(borodyanka.cspr.info) центрів, а також портал ЦСПР
(cspr.info), форум ЦСПР (forum.cspr.info), неофіційний блог
ЦСПР ((blog.cspr.info), веб-візитка ЦСПР (visitcard.cspr.info)
і веб-буклет Центру розвитку громад (community.cspr.info).
Головна мета переїзду – збільшення дискової квоти на
розміщення сайтових файлів, більша автономність та гнучкість у

адмініструванні
веб-ресурсів,
статистики та звітності.

впорядкування

сайтової

Під час переїзду, протягом учорашнього дня, деякі з сайтів
працювали нестабільно. Просимо вибачити за тимчасові
незручності. Зараз всі сайти доступні ї працюють у тестовому
режимі. У випадку, якщо у процесі роботи з сайтами редакторами
або користувачами виявлені помилки – будь ласка, повідомте про
них у відповідній темі форуму ЦСПР.

Розпочато роботи зі створення
нового
сайту
КиєвоСвятошинського ЦСПР
Інформаційно-аналітична служба Києво-Святошинського ЦСПР
розпочала роботи зі створення нового сайту ЦСПР – більш
сучасного та зручного, як ми сподіваємося, ніж наш старенький
портал. Новий сайт буде прописано за новою адресою – boyarkaarchive.cspr. Старий сайт залишиться на старій адресі
(cspr.info)
і
після
планової
модернізації
буде
перепрофільований у загальнотематичний психологічний портал,
або спільне інтернет-видання українськи[ центрів СПР. Цією
публікацією ми відкриваємо альфа-тестування нового сайту.
Зараз всі матеріали, що стосуються нашої поточної діяльності,
тимчасово розміщуються на блозі ЦСПР (blog.cspr.info). Хід
робіт зі створення нового сайту можна обговорити у відповіжній
темі нашого форуму (forum.cspr.info).

Завершено
роботи
з
виготовлення офіційного сайту
Бородянського
центру
СПР
«Довір’я»
Цими днями було завершено роботи з виготовлення офіційного
веб-сайту Бородянського центру СПР «Довір’я». Даний сайт став
восьмим проектом інтернет-спільноти CSPR.info, яка об`єднує та
обслуговує веб-ресурси центрів соціально-психологічної
реабілітації (МНС України). Ідейно та концептуально новий сайт
відповідає тим вимогам, що визначаються місією Бородянського
Центру
«Довір’я»:
соціально-психологічна
підтримка
постраждалого населення, сприяння процесам гармонійної
безпечної життєдіяльності людини, утвердження у спільноті
ідеалів гуманізму й толерантності, розвиток місцевих громад.

Для ефективної роботи з різнобічною проблематикою в структуру
Центру входять психологічна служба, відділ кризових ситуацій,
зал ігрової терапії, відділ сприяння комплексному вирішенню
соціально-психологічних проблем постраждалого населення,
інформаційно-аналітична служба, відділ зв’язків із
громадськістю. Тому за структурою та функціоналом сайт
об`єднує переваги інтернет-ресурсів корпоративного та
портального типів. Це дає змогу зручної структуризації
різнопланових інформаційних матеріалів (як за змістом так і за
формою викладення).
До інформаційної продукції Бородянського Центру «Довір’я», яка
користується особливою довірою та попитом, відносяться видання
журнального, газетного та букетного типів. Через них
населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях,
отримує комплексну, достовірну, своєчасну інформацію, яка

сприяє свідомому вибору моделі безпечної життєдіяльності та
здоровому способу життя. Тепер до традиційних інформаційних
носіїв додано ще й сучасний та потужний інтернет-ресурс, який
зробить інформацію доступною для різних регіонів України та
світу.
Проект
реалізовано
спільними
зусиллями
колективів
Бородянського ЦСПР та інформаційно-аналітичної служби Києвосвятошинського ЦСПР, за участю фахівців Київського
віртуального заводу «Веб-Арсенал».
Новий
сайт
розміщено
http://www.borodyanka.cspr.info/.

за

адресою

Ласкаво просимо!

В Інтернеті розпочав роботу
сайт Бородянського центру СПР
«Довір’я»
Кілька тижнів тому було завершено роботи з виготовлення
офіційного веб-сайту Бородянського центру СПР «Довір’я»
(Borodyanka.cspr.info). Даний сайт став восьмим проектом
інтернет-спільноти CSPR.info, яка об`єднує та обслуговує вебресурси чорнобильських соціально-реабілітаційних центрів МНС
України. Ідейно та концептуально новий сайт відповідає тим
вимогам, що визначаються місією Бородянського Центру
«Довір’я»: соціально-психологічна підтримка постраждалого
населення, сприяння процесам гармонійної безпечної
життєдіяльності людини, утвердження у спільноті ідеалів

гуманізму й толерантності, розвиток місцевих громад.
Для ефективної роботи з різнобічною проблематикою до структури
Бородянського центру входять психологічна служба, відділ
кризових ситуацій, відділ сприяння комплексному вирішенню
соціально-психологічних проблем постраждалого населення,
інформаційно-аналітична служба, відділ зв’язків із
громадськістю. Тому за своєю будовою та функціоналом сайт
об`єднує переваги інтернет-ресурсів корпоративного та
портального типів. Це дає змогу зручної структуризації
різнопланових інформаційних матеріалів (як за змістом так і за
формою викладення).
До інформаційної продукції Бородянського Центру «Довір’я», яка
користується особливою довірою та попитом, відносяться видання
журнального, газетного та букетного типів. Через них
населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях,
отримує комплексну, достовірну, своєчасну інформацію, яка
сприяє свідомому вибору моделі безпечної життєдіяльності та
здоровому способу життя. Тепер до традиційних інформаційних
носіїв додано ще й сучасний та потужний інтернет-ресурс, який
зробить інформацію доступною для різних регіонів України та
світу.
Проект реалізовано спільними зусиллями анформаційноаналітичних служб Бородянського та Києво-святошинського
реабілітаційних центрів, за участю програмістів Київського
віртуального заводу «Веб-Арсенал».
Новий
сайт
розміщено
за
адресою
http://www.borodyanka.cspr.info/. Поділитися своїми думками з
приводу розвитку нового інтернет-проекту можна у коментарях до
відповідних тем Форуму ЦСПР та нашого Неофіційного блогу.
Ласкаво просимо!

