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Блог та вікі 

сторінка 
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Що таке «блог» 

 
• Блог – це особистий веб-сайт, який  організований у вигляді  

журналу  або щоденника. Кожен запис датований, і записи 
відображаються на веб-сторінці у зворотному хронологічному 
порядку.  

•     Хоча блоги, як правило, розглядаються  як особисті щоденники, 
взагалі немає меж щодо тем , які висвітлюються у блозі. Більшість 
користувачів мережі Інтернет люблять вести блоги описуючи 
справи на  роботі, захоплення, своїх вихованців, соціальні і 
політичні проблеми. Як правило, блог – це  творчість однієї 
людини, хоча останнім часом стали популярні групові блоги. 

•  Раніше, більшість блогів  були створені вручну. Серед перших з 
них були Userland і LiveJournal. Сьогодні більшість блогерів 
користуються послугами Blogger   (www.blogger.com) або 
WordPress http://wordpress.com . Ці сервіси дозволяють 
користувачам створювати нові блоги та блог-повідомлення за 
допомогою простих форм онлайн, при цьому  не потрібно знати 
мови  програмування або форматування. У результаті роботи 
Blogger.com, за результатами дослідження компанії Technorati,  
було створено близько 10 мільйонів  блогів. 
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• Хоча у світі інформаційних ресурсів все 
змінюється надзвичайно швидко. Багато 
людей, які раніше писати блоги зараз 
використовують сайти соціальних мереж, 
таких як http://www.myspace.com   або 
www.facebook.com.  Інші використовують 
послуги, таких як http://twitter.com .  

• Окрім того,  блоги, які розпочиналися з  
текстових послуг, зараз мають багато  
розгалужень. Таких як,   аудіо блоги 
(також відомі,  як «Підкасти») та відео-
блоги («влоги»). Автори зазвичай 
завантажують багато різноманітного 
мультимедійного контенту з різних сайтів, 
таких як www.youtube.com (відео), слайд-
шоу і PDF-файли в SlideShare а також 
фотографії з таких сайтів, як Flickr - 
http://www.flickr.com 
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Навіщо використовувати блоги 

в освіті 
• Блоги широко стали популярним в освіті, про що свідчить 400 

тисяч освітніх блогів, які організовано на освітньому сайті  
edublogs - http://edublogs.org . Вчителі всього світу вже 
використовують блоги для викладання і навчання з 2005 року.  
 

1. Разміщення матеріалів та посилань на веб-ресурси. Ви 
можете використовувати свій блог для розповсюдження 
навчальних  матеріалів або посилань  на них. Ці матеріали 
стають  доступними для ваших учнів як в школі, так і вдома.  

2. Онлайн-дискусії. Залишаючи коментар до вашого 
повідомлення у блозі, учні стають учасниками справжньої 
дискусії. 

3. Створення публікацій! На зміну шкільних стіннівок у 
XXIстолітті прийшли їх електронні замінники в Інтернеті!!! 
Створіть власну шкільну газету он-лайн!!!  
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4. Дошка оголошень. На зміну 
написаним від руки папірцям та 
ксерокопіям вже з’явилася  
віртуальна дошка оголошень. 

5. «Пульт управління» учнівськими  
блогами. Допоможіть створити 
свій  особистий блог  вашому учню і 
ваш  власний блог стане 
Центральним Пультом Управління 
учнівськими блогами. 

6. Відкритий  план уроку. Розмістіть 
конспект уроку чи його план на 
блозі. Учні зможуть з ним 
ознайомитися і, можливо, 
підготуватися заздалегідь, а якщо 
щось залишилося незрозумілим 
після уроку, то  школярі завжди 
зможуть розібратися самі, 
читаючи ще раз ваш конспект, або 
й задати ВАМ  віртуальне 
запитання.  

 

10 СПОСОБІВ

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ

ОСОБИСТОГО БЛОГУ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
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7. Засоби мультимедіа на  вашому блозі. За 
допомогою декількох кліків мишкою ви зможете  
продемонстирувати  учням унаочнення до нової 
теми. Вбудовані у  Ваш блог відео, презентації, 
гіперсилки, аудіолекції –це ваша колекція технічних 
засобів для уроку.  

8. Блог – помічник  вчителя-організатора. Ви можете 
використовувати  свій блог не тільки як вчитель-
предметник… Організація спортивних змагань, 
репетиції  свята чи вистави – і все це в одному блозі! 
Хоча можна і не в одному? Ви можете створити 
стільки блогів, скільки можете підтримати. Взагалі, 
можна створювати блоги на будь-яку подію , а потім 
обєднати всю інформацію гіперпосиланнями.  
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9. Зворотній зв’язок. Ваш блог 
можуть читати не лише учні та 
колеги, але й батьки ваших учнів. 
Ви можете подумати над 
можливостями блогу, як засобу 
тісного контакту з батьками. 
Влаштувати батьківський лекторій, 
розмістити шкільні фотографії. 
Якщо батьки пишуть коментарі, то 
блог справді діє!!!  

10. Справжній інтерактивний сайт. 
Одна з найкращих особливостей 
блогу полягає в тому, що блог –це 
не «просто блог»!!! На його основі 
ви можете справжній 
багатофункціональний сайт. 
Використовуючи можливості 
гіперсилок, архівування, 
вбудованих мультимедіа,  ви 
отримаєте сучасний  

 

інтерактивний веб-сайт 
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Як використовувати блоги в 

навчанні. 
• Почати просто. Ви можете скористатися декількома сайтами для 

створення власного блогу.  

• http://www.blogger.com 

• http://www.typepad.com  

• http://www.wordpress.com 

 

• Більшість починають використовувати  блоги в класі,  розпочавши 
роботу з вчителем, вони продовжують наповнювати свій власний 
блог вдома. За допомогою блогів можна розмістити інформацію 
про клас, списки учнів, відображати життя класу у фотографіях.  
Це сприяє і знайомству з технологією «блоггерства»  і розвитку 
звички регулярно перевіряти  онлайн-ресурси. 

• Подавати приклад. Перш, ніж учні звикнуть працювати у блозі, 
вчителі  повинні подавати приклад, створивши свій власний блог і 
додавати посилання на цікаві ресурси і коментарі з різних питань.  
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• Читати. Учні повинні починати свої записи у блогах, читаючи інші 
блоги. Вчителі повинні використовувати цю практику не тільки для 
демонстрації, як інші люди використовують блоги для  навчання, 
але і сприяє розвитку критичного мислення та навичок читання. 

• Створення умов. Як, і автор перед чистим аркушем паперу, 
блогери будуть спантеличені, якщо вони не знатимуть про що 
писати. Задавайте учням конкретне завдання чи запитання, яке 
вони повинні висвітлити у своїх блогах. 

• Заохочення взаємодії. Блоги не повинні бути індивідуальною  
діяльностю. Слід заохочувати блогерів читати роботи один одного 
і коментувати їх. Вчителі, окрім того, повинні підписатися на 
розсилку новин з учнівських блогів, тим самим показуючи приклад  
своїм учням. 

• Повага власності. Для кожного учня  блог стає надзвичайно  
важливим, оскільки він є проявом його або її власної роботи. Це 
допомагає  блогерам самовиражатися та висловлювати свої 
переконання, і в той же час – вчить поважати думку інших, 
толерантно ставитися до них. 
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Що таке вікі-

сторінка?! 

• Нові сервіси соціального забезпечення суттєво спростили процес створення 
матеріалів та їх публікації в мережі. Мережевий контент створюється 
мільйонами людей — формуються нові тексти, колекції медіаоб’єктів.  

• Щодо офіційного визначення, то - Вікі (wiki-wiki) – «середовище для швидкої 
гіпертекстової взаємодії» або колекція взаємопов’язаних між собою записів. 
Це засіб для швидкого створення і редагування гіпертексту. 

• Вікі-технології відкривають принципово нові можливості для людей, які не 
володіють спеціальними знаннями в області ІТ-технологій. Нові форми 
діяльності передбачають як пошук інформації, так і створення власних 
об’єктів — текстів, фотографій, програм, музичних записів, відеофрагментів. 
Участь в нових формах діяльності дозволяють опановувати такі важливі 
навички, як повторне використання текстів і кодів, метатегів тощо. У рамках 
середовища створюються ефективні умови для спільної діяльності. 
 

Існує два типи вікі-сторінок.  

Перший тип – це всесвітньо-відомі вікі-сторінки. 

1. Російський проект «Літописи» 

(http://letopisi.ru). 

2. Міжнародний проект «Вікіпедія» 

(http://ru.wikipedia.org). 

http://letopisi.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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•  Вікі-сторінки можна використовувати у педагогічній практиці за 

різними напрямками, а саме: як джерело навчального матеріалу; 

для планування та організації проектної діяльності; для спільного 

написання творчих робіт, статей; як середовище для обговорення 

та рецензування матеріалів, статей; для організації консультацій, 

отримання додаткових знань; для ознайомлення мережевої 

спільноти з авторськими технологіями. 

• Другий тип – це невеликі вікі-сторінки для окремого класу чи 

декількох класів, які можна створити за допомогою таких веб-

ресурсів: 

• 1. http://wikispaces.com 

• 2. http://pbwiki.com 

• 3. http://wikisineducation.wetpaint.com   
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• Наприклад, готуючись до екзамену можна створити вікі-сторінку 

Examskills (екзаменаційні навики) на сайті http://wikispaces.com. 

Можна відсканували завдання до білету з посібника, який був у 

школі лише в одному варіанті, а потім загрузили матеріали на сайт.  
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• Ще одним нововведенням для exysd є віртуальний клас на сайті 

www.nicenet.org . Власне, nicenet.org – це платформа для 

публікації своїх роздумів, ессе та творів.  
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