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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТУ ВИКЛАДАЧА
В ПIДГОТОВЦI ФАХIВЦIВ

(на прикладi сайту http://pedagogika.at.ua/)

В статтi висвiтлюються можливостi використання персонального сайту викладача для
ефективної органiзацiї наукової, навчально-пiзнавальної та виховної роботи зi студентами.

The article highlights the use of the personal website of a teacher for effective organization
of scientific, educational, cognitive and educational work with students.

Наближення до європейських стандартiв в Українi протягом останнього
десятилiття спостерiгається практично в усiх сферах життя.

Iнформацiйнi ресурси та мiжнародний розподiл працi стають невiд’ємни-
ми складовими свiтової економiки i основою персонального та професiйного
успiху будь-якої людини залишається освiта. Розвиток країни – її економiчнi
та соцiальнi досягнення, якiсть життя людей, мiсце в свiтовiй спiльнотi, без-
пеку визначають рiвень i якiсть освiти. Питання розвитку освiти в Українi
знаходиться в центрi суспiльної уваги.

Мета вищої освiти сьогоднi – це пiдготовка фахiвцiв, здатних забезпечити
перехiд вiд iндустрiального до iнформацiйно-технологiчного суспiльства че-
рез новаторство у навчаннi, вихованнi та науково-методичнiй роботi. У зв’яз-
ку з європейською iнтеграцiєю України загалом та входженням України до
Європейського освiтнього i наукового простору, велика увага придiляється
якостi освiти, унiверсальностi пiдготовки випускника та його адаптованостi
до ринку працi, на особистiснiй орiєнтацiї навчального процесу, iнформати-
зацiї освiти, визначальнiй важливостi освiти, що забезпечує сталий людський
розвиток [2, с.241].

Вiдомо, що на сучасному етапi вплив освiти на працевлаштування та жит-
тєвий рiвень кожної людини став набагато вищим, нiж кiлька рокiв тому.
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Вiдповiдно, вимоги до освiтнього рiвня фахiвцiв змiнюються: окрiм постiй-
ного оновлення базових знань, сучасний фахiвець повинен умiти ефективно
використовувати в своїй дiяльностi найновiшi досягнення науки та технiки,
використовувати персональний комп’ютер та iнформацiйнi ресурси. Значна
увага придiляється використанню можливостей нових iнформацiйних та те-
лекомунiкацiйних технологiй, якi пiднiмають освiту на новий рiвень, забез-
печують вiльний доступ до освiтнiх ресурсiв широкому загалу населення не-
залежно вiд мiсця проживання. Мережнi технологiї Iнтернет є вирiшальним
чинником у розвитку дистанцiйних форм i методiв навчання та iнформати-
зацiї системи освiти України в цiлому [4].

Приєднання України до Болонського процесу дало поштовх до удоскона-
лення та модернiзацiї системи вищої освiти. Починаючи з 2004 року в систему
вищої освiти України поступово впроваджується нова система органiзацiї на-
вчального процесу, основною характеристикою якої є зменшення аудиторно-
го навантаження i збiльшення контрольованої самостiйної роботи студентiв.
Оскiльки однiєю з основних функцiй сучасної вищої освiти стає навчання сту-
дентiв умiнню здобувати знання самостiйно, то останнiми роками особливого
значення набувають методи i засоби навчання, заснованi на iндивiдуальному
пiдходi до кожного студента i стимулюваннi його пiзнавальної активностi [5].

Концепцiя iнформатизацiї навчального процесу, яка грунтується на орга-
нiчному поєднаннi традицiйних i новiтнiх засобiв навчання, передбачає поета-
пне, поступове впровадження у навчальний процес IКТ, рацiональне поєдна-
ння традицiйних методiв та засобiв навчання, з сучасними iнформацiйними
технологiями, що зрештою веде до полiпшення результатiв навчання [3].

Перехiд до нових комп’ютерно-орiєнтованих технологiй навчання, ство-
рення умов для їх розробки, апробацiї та використання, рацiональне поєд-
нання нових iнформацiйних технологiй навчання з традицiйними – це скла-
дна педагогiчна задача, яка потребує вирiшення цiлого комплексу психолого-
педагогiчних, органiзацiйних, навчально-методичних, матерiально-технiчних
та iнших проблем.

Основними серед цих проблем науковцi називають:
– розробку науково-методичного забезпечення для вирiшення завдань iнфор-
матизацiї навчально-виховного процесу;
– пiдготовку педагогiчних кадрiв до використання в навчальному процесi
засобiв сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;
– пiдготовку учнiв та студентiв до використання сучасних засобiв навчально-
пiзнавальної дiяльностi;
– низьку ефективнiсть викоритання матерiально-технiчного та науково-мето-
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дичного забезпечення навчальних закладiв у зв’язку з їх застарiлою базою;
– розробку методик використання сучасних iнформацiйних технологiй навча-
ння для пiдтримки вивчення бiльшостi навчальних предметiв [3].

Очевидно, що персональний сайт викладача, розмiщений в глобальних ме-
режах, мабуть, найбiльш зручний iнструмент для подання будь-яких iнфор-
мацiйних продуктiв дiяльностi. На вiдмiну вiд паперових носiїв, якi можуть
представити лише текст i зображення, сайт дає змогу подати навчальний ма-
терiал в мультимедiйних формах. I чим би не займалася людина, представити
свою творчiсть або себе самого в будь-якому електронному форматi є досить
простою справою. Тому сьогоднi в мережi можна виявити численнi персо-
нальнi сайти людей, що займаються в рiзних галузях суспiльної дiяльностi..

Використання персонального сайту викладача, таким чином, може допо-
могти у вирiшеннi наступних завдань:

1. Пошук i добiр матерiалiв, необхiдних для органiзацiї навчального
процесу. Посилання на електроннi бiблiотеки i журнали, надання рiзних до-
вiдкових матерiалiв, що знаходяться в мережi Iнтернет, дають змогу май-
бутнiм вчителям ефективнiше готуватися до занять. Такi вiдомостi можуть
бути значно ширшими, об’ємнiшими, «всеохоплюючими» i дозволяють засто-
совувати активнiшi, сучаснiшi способи пошуку, сприйняття, опрацювання,
використання i зберiгання даних.

2. Формування насиченого мультимедiйно середовища, в якому вико-
ристовуються рiзнi способи подання навчального матерiалу - текстового,
вiзуального, аудiо- i вiдеоматерiалу. Це дає змогу iнтенсифiкувати навчаль-
ний процес i готувати студента до майбутньої роботи у вiдповiдному профе-
сiйному середовищi, в якому посилюються тенденцiї до конвергенцiї сенсор-
них каналiв сприйняття iнформацiї.

3. Створення електронних навчально-методичних матерiалiв. Видан-
ня навчальної лiтератури в традицiйнiй формi не завжди є кращим виходом з
ситуацiї, оскiльки пов’язане з високою вартiстю публiкацiї, затратою часу на
органiзацiйнi моменти тощо. Створення навчально-методичного комплексу в
Iнтернетi може бути безкоштовним. Важливо, що викладач має можливiсть
оперативно знайомити студентiв з новою iнформацiєю, регулярно вносити
необхiднi корективи до навчально-методичних матерiалiв.

4. Пiдвищення викладацької квалiфiкацiї. Це здiйснюється завдяки мо-
жливостi отримання через Iнтернет iнформацiї про сучаснi досягнення нау-
кових дослiджень у вiдповiдних галузях науки, про новi методичнi розробки
в країнах СНД i далекого зарубiжжя, а також завдяки можливостi спiлкува-
тися з колегами засобами електронної пошти, через гостьовi книги, повiдом-
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лення на форумах, додавання коментарiв.
5. Навчально-виховний потенцiал. Студенти мають можливiсть працю-

вати з освiтнiм сайтом вiдповiдної тематики не тiльки в комп’ютерних класах,
але i вдома, в Iнтернет-кафе. Все це сприяє пiдвищенню культури використа-
ння Iнтернет-технологiй у студентiв, дозволяє їм спiлкуватися, обмiнюватися
думками, навчальними наробками, вирiшувати проблеми не тiльки навчаль-
ного, а й виховного характеру.

Персональний сайт викладача, на наш погляд, можна назвати одним з
найбiльш ефективних iнструментiв, що дає змогу студентовi самостiйно отри-
мувати необхiднi знання. Проте його необхiдно перiодично поповнювати но-
вою iнформацiєю, оновлювати навчально-методичнi матерiали з врахуванням
змiн у навчальних планах, програмах, пiднiмати актуальнi проблеми в тiй чи
iншiй галузi знань. Вiдомостi, поданi на сайтi, з часом стають не актуальни-
ми, тому потрiбно регулярно додавати новини в освiтi i науцi, новi навчальнi
посiбники, поповнювати фотогалерею, змiнювати теми для опитування, роз-
вивати форум.

Для прикладу можна розглянути сайт http://pedagogika.at.ua/, на го-
ловнiй сторiнцi якого подана коротка анотацiя сайту та його структура.

Сайт має такi роздiли, як: навчально-методичнi матерiали, каталог ста-
тей, каталог освiтнiх сайтiв, освiтнi вiдеоресурси, форум, фотоальбом та го-
стьову книгу.

Навчально-методичнi матерiали представленi комплексами дисциплiн, якi
викладаються автором сайту. Комплекс мiстить: навчальнi програми, пре-
зентацiї лекцiй, плани семiнарських та практичних занять, завдання для са-
мостiйної та iндивiдуальної роботи, тематику мiкродослiджень та курсових
робiт, питання для контролю i самоконтролю, положення та методичнi реко-
мендацiї до проходження педагогiчної практики, критерiї оцiнювання рiзних
видiв дiяльностi. Кiлькiсть завантажених матерiалiв складає бiльше 100 оди-
ниць.

Каталог сайтiв мiстить посилання на рiзнi освiтнi сайти, насамперед, це
сайт МОНМС України та сайт «Освiтнiй портал». В каталозi можна зна-
йти сайти, якi мiстять практичнi поради учителям та студентам; персональнi
сайти вчителiв-предметникiв; сайти шкiл; сайти, де представленi розробки
урокiв та виховних заходiв. Студент не витрачає багато часу на пошуки не-
обхiдного матерiалу, оскiльки все зосереджено i систематизовано в одному
мiсцi.

Наповнення каталогу статей, в основному, здiйснюється самими студента-
ми, де вони розмiщують розробки урокiв, виховних заходiв, конкурсiв, бесiд,

Випуск №1, 2011 105



Iнформатика та методика її викладання

лекцiй тощо. Важливим є те, що студенти самi несуть вiдповiдальнiсть за
змiст розмiщуваного матерiалу. Якщо студент розмiстив неякiсний матерiал,
iншi студенти вказують на помилки, а iнколи i на грубий плагiат. Це стиму-
лює iнших студентiв бiльш вiдповiдально ставитися до пiдбору вiдповiдного
матерiалу, творчо пiдходити до створення власних наробок. Разом з тим, в
каталозi статей свої власнi напрацювання розмiщують учителi шкiл, якi пра-
гнуть подiлитися досвiдом навчання та виховання пiдростаючого поколiння
з майбутнiми колегами.

У роздiлi «Нормативнi документи» викладенi рiзнi положення, iнструкцiї
i розпорядження, що стосуються навчального процесу.

Освiтнi вiдеоресурси представленi фрагментами педагогiчних ситуацiй та
екпериментами психолога В.Мухiної, якi дозволяють виробити у студентiв
уявлення про внутрiшнiй свiт людини, закономiрнi процеси її розвитку. Цей
роздiл, на вiдмiну вiд iнших, є новим i мiстить невелику кiлькiсть матерiалiв,
якi з часом будуть доповнюватись.

У роздiлi «Фотоальбом» студенти розмiщують фотографiї, на яких вiд-
ображенi подiї студентського життя: звiти з факультетських свят, екскурсiї,
походи тощо.

В «Гостьовiй книзi» за рiк залишено бiльше 100 записiв. Очевидно, що
сайт цiкавить не лише студентiв вузу, а й iнших працiвникiв освiти, якi пра-
гнуть обмiнятися досвiдом, залишити вiдгук про сайт. По можливостi заува-
ження та пропозицiї «Гостьової книги» враховуються, якщо вони вiдповiда-
ють тематицi сайту та переслiдують навчально-виховну мету.

Ефективним засобом спiлкування на сайтi є форум, використання якого
дає змогу органiзувати рiзнi види навчально-пiзнавальної та виховної дiяль-
ностi студентiв.

Форум мiстить 5 роздiлiв: «Педагогiчнi новини та цiкавi факти», «Навчан-
ня», «Школа молодого вчителя», «Спiлкування на рiзнi теми», «Наш форум».
Кожен роздiл має пiдроздiли, в яких розмiщенi теми для спiлкування.

Розглянемо цi роздiли детальнiше:
1. Педагогiчнi новини та цiкавi факти. Роздiл мiстить три пiдроздi-

ли, якi створенi адмiнiстратором сайту: в роздiлi «Новини освiти» розмiщено
матерiали, якi стосуються модернiзацiї системи освiти в Українi, подається
iнформацiя про накази МОНМС України, конференцiї, семiнари, обговорю-
ється якiсть освiти; в роздiлi «Статтi з питань освiти» вiдбувається обгово-
рення педагогiчної преси та «Цiкавi педагогiчнi факти», де розмiщенi цiкавi
iсторiї з життя вiдомих педагогiв, науковцiв. Матерiал пiдбирають, в основ-
ному, студенти.
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2. Навчання. В цьому роздiлi фактично здiйснюється органiзацiя Iнтер-
нет-навчання. Пiд керiвництвом модераторiв, з числа студентiв, проводяться
рiзнi види занять для рiзних курсiв i з рiзних дисциплiн як вiдкритого, так i
закритого характеру.

Найчастiше проводяться вiртуальнi семiнари, якi вiдрiзняються вiд тра-
дицiйних тим, що учасники роздiленi в часi i в просторi. Вербальна комунi-
кацiя мiж учасниками, як це вiдбувається на звичайному семiнарi, замiнена
епiстолярним (письмовим) спiлкуванням. Кожен учасник семiнару бачить на
екранi всi тексти питань i вiдповiдей iнших активних учасникiв семiнару, має
змогу вiдповiдати та коментувати їх вiдповiдi.

Вiдомо декiлька типiв вiртуальних семiнарiв [1]. Найчастiше такi се-
мiнари проводяться за схемою «питання – вiдповiдь» i у формi допо-
вiдi. У першому випадку студенти вiдповiдають на питання семiнару
(http://pedagogika.at.ua/forum/37). Цi вiдповiдi обговорюються iншими уча-
сниками i оцiнюються викладачем. У другому випадку спецiально призна-
ченими учасниками заздалегiдь готуються доповiдi, якi пiсля вiртуального
заслуховування, - прочитання тексту виступу на екранi всiма учасниками -
обговорюються у формi епiстолярної дискусiї. Результати дискусiй пiд час
проведення семiнару (тексти виступiв) доступнi всiм учасникам форуму для
огляду (http://pedagogika.at.ua/forum/35).

На перший погляд здається„ що порядок проведення веб-семiнарiв май-
же нiчим не вiдрiзняється вiд традицiйного, але це далеко не так, хоча б
тому, що його потрiбно ретельнiше спланувати, не говорячи вже про новi
психолого-педагогiчнi проблеми, що виникають при використаннi нових те-
хнологiй навчання, та значну витрату часу викладача як для пiдготовки,
так i для контролю за навчально-пiзнавальною дiяльнiстю студентiв, повi-
домлень вiд яких може бути дуже багато. Причому такi семiнари можуть
тривати цiлодобово, тиждень або два, особливо, коли студенти опановують
такий вид роботи вперше. Дуже добре, коли попередню пiдготовку студен-
ти пройдуть в процесi опанування курсу «Iнформацiйна культура студента»,
тодi веб-семiнар можна органiзовувати разом iз викладачем даного курсу. За-
прошений викладач бере участь в дискусiях разом з основним викладачем,
маючи права адмiнiстратора.

В цьому ж роздiлi розмiщенi матерiали науково-дослiдної роботи студен-
тiв. В основному, обговорюються або пропонуються до обговорення теми кур-
сових, дипломних та магiстерських робiт, їх змiст, порядок написання.

Обговорення змiсту роботи, поради щодо написання наукової роботи да-
ють як науковi керiвники, так i студенти, якi в процесi роботи над своєю
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проблемою, виявили матерiал щодо написання наукової роботи iншого сту-
дента. Аналогiчно можна органiзувати роботу проблемної групи i залучити
студентiв до роботи в iнтернет-конференцiях. Зазвичай, робота в даному роз-
дiлi має закритий характер.

Крiм навчальної роботи в роздiлi пропонується обговорення проблем, по-
в’язаних з органiзацiєю навчального процесу у вузi, освiти за кордоном, про-
блеми здачi сесiї тощо.

3. Роздiл «Школа молодого вчителя» включає теми, пов’язанi з проце-
сом становлення молодого фахiвця, труднощами та проблемами, з якими вiн
або уже зiткнувся пiд час педагогiчної практики, або з якими ще може зiткну-
тися в своїй педагогiчнiй дiяльностi. Тому тут пропонуються для розв’язання
педагогiчнi ситуацiї, обговорюється проблема «важких» дiтей, здiйснюється
обмiн досвiдом, як стати справжнiм вчителем.

4. Найбiльшою популярнiстю серед студентiв користується роздiл
«Спiлкування на рiзнi теми», назва якого говорить сама за себе.

В цьому роздiлi студенти мають можливiсть обговорювати рiзнi життє-
вi проблеми, переконувати один одного, аргументувати власну позицiю, до-
помагати один одному в рiзних ситуацiях, набувати навичок педагогiчного
спiлкування, публiкувати власнi вiршi чи твори.

Необхiднiсть створення такого роздiлу пояснюється тим, що молодь бiльш
охоче спiлкується у вiртуальному середовищi; тут краще розкривається вну-
трiшнiй свiт людини, її переконання, погляди, з якими вона не може нi з ким
подiлитися при очному контактi. Разом з тим, це дає змогу викладачевi зба-
гнути, чим живе сьогоднiшня молодь, якi її уподобання, смаки i, виходячи з
цього, краще органiзувати навчально-виховний процес.

5. Роздiл «Наш форум» передбачає врахування пропозицiй студентiв
щодо покращення роботи форуму, технiчнi питання, оголошення, привiта-
ння зi святами, має модераторську вiртуальну «кiмнату», де обговорюються
питання ефективностi функцiонування форуму мiж модераторами та адмiнi-
страторами сайту.

Робота студентiв на форумi має важливий загальнопедагогiчний аспект.
Бiльшiсть сьогоднiшнiх школярiв – це представники поколiння, для яких

в майбутньому питання культури мережевого спiлкування буде питанням осо-
бистої i професiйної соцiалiзацiї. Те, що сучасний пiдлiток переносить в ме-
режу свої комунiкативнi моделi (часто вiд культури далекi) в майбутньому
може сформувати у нього уявлення про таке спiлкування як норму. I вчитель,
який має навички спiлкування в Iнтернетi, зможе сам потiм органiзувати з
учнем Iнтернет-дiалог, який також дасть йому практичний досвiд вiдповiдно-
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го типу спiлкування. Тому освiтнiй форум є важливим додатковим засобом
професiйного становлення майбутнього педагога.

Таким чином, використання персонального сайту дає змогу забезпечити
зворотнiй зв’язок в процесi навчання; реалiзувати принцип iндивiдуалiзацiї
навчального процесу; пiдвищити наочнiсть навчального процесу; сформувати
навички пошуку даних в мережi Iнтернет; змоделювати педагогiчнi процеси
та явища; органiзувати колективну та групову роботи учасникiв педагогiчно-
го процесу.

Лiтература
[1] Андреев А.А. Введение в интернет-образование. — М.: ЛОГОС, 2003. —

264с.
[2] Вища освiта України i Болонський процес. Навчальний посiбник /За ре-

дакцiєю В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я. Болюбаш,
В.Д.Шинкарук, В.В. Грубiнко, I.I.Бабин. — Київ-Тернопiль: Богдан, 2004.
— 368с.

[3] Жалдак М.I., Лапiнський В.В., Шут М.I. Комп’ютерно-орiєнтованi засо-
би навчання математики, фiзики, iнформатики: Посiбник для вчителiв. —
К.: — НПУ iменi М.П.Драгоманова. — 2004. — 182с.

[4] Жук Ю.О. Системнi особливостi освiтнього середовища як об’єкту iнфор-
матизацiї // Пiслядипломна освiта в Українi. — 2002. — №2. — С.35-37.

[5] Тимчасове положення про органiзацiю навчального процесу в кредитно-
модульнiй системi пiдготовки фахiвцiв. Вища освiта України i Болонський
процес. Навчальний посiбник /За редакцiєю В.Г.Кременя. Авторський
колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубiнко,
I.I.Бабин. — Київ-Тернопiль: Богдан, 2004. — 368с.

Випуск №1, 2011 109




