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ВИКОРИСТАННЯ БЛОГУ ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ Е-КОНТЕНТУ
ПРИ ВИКЛАДАННI IНФОРМАТИКИ
У статтi обговорюються особливостi застосування блогiв для навчання iнформатики, розглянуто приклади використання сервiсу Blogger для розмiщення електронного контенту,
створеного за допомогою рiзноманiтних платформ
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Вступ
Сучасна українська освiта розвивається в умовах, що зазнають постiйних
змiн, поступово проходить процес цифрової трансформацiї [7]. Змiнюються
прiоритети, цiннiснi орiєнтацiї, зростає iнформатизацiя суспiльства, формується нове освiтнє середовище.
Дослiджуючи перспективи розвитку освiти як в Українi, так i в свiтi, сучаснi науковцi та педагоги-практики наголошують, що формування навчального середовища неможливе без створення якiсного електронного навчального контенту та органiзацiї рiзнорiдної iнформацiї в єдину iнформацiйну
систему [4].

Основна частина
Змiст та цiлi освiти не залежать вiд форми її органiзацiї — очної, змiшаної чи дистанцiйної. I навiть якщо вчитель сьогоднi перестав бути єдиним
джерелом навчальної iнформацiї i є безлiч засобiв, за допомогою яких можна
транслювати навчальний контент (вiдеоуроки, презентацiї, вiдеоконференцiї,
навчальнi застосунки тощо) [3], недооцiнювати значення викладача було б
неправильним. Саме вчитель має зрозумiти, як його учням найбiльш звично та зручно сприймати iнформацiю i взяти на себе роль архiтектора знань,
фасилiтатора, який, використовуючи сучаснi моделi i технологiї, допомагає
будувати процес навчання у максимально доступний та ефективний спосiб.
Разом з тим, треба пам’ятати, що основною формою навчального процесу в школi залишається урок, основними структурними елементами якого є
актуалiзацiя опорних знань та життєвого досвiду учнiв; тема i мета уроку;
мотивацiя навчальної дiяльностi учнiв, практичне завдання; пiдсумки уроку;
рефлексiя тощо [5]. I кожен з цих етапiв може бути проiлюстрований електронною пiдтримкою.
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Сучаснi здобувачi освiти з дитинства користуються гаджетами, мають
iнакшi потреби в отриманнi iнформацiї та постiйно прагнуть мати доступ
до Iнтернету. «Ми ж не готуємо дiтей до позавчорашнього свiту» [8] , тому
створення та доречний вибiр електронної пiдтримки кожного з етапiв уроку
— це актуальне питання конструювання сучасних урокiв, якi роблять подання матерiалу сучасним та цiкавим для учнiв, що значною мiрою пiдвищує
мотивацiю вивчення предмету.
Зараз безлiч сервiсiв, якi можна використовувати для створення Еконтенту. До вашої уваги пропонується декiлька прикладiв створення електронних навчальних ресурсiв у пiдтримку викладання iнформатики та прийоми розмiщення навчальних матерiалiв на блозi.
Для роботи в сервiсах потрiбно зареєструватись через одну iз запропонованих соцiальних мереж, аккаунт Google, iнодi окремо пройти реєстрацiю.
Кожен з цих сервiсiв має зрозумiлий iнтерфейс, опанування роботою вiдбувається iнтуїтивно, навiть якщо вебсайт має англомовний iнтерфейс.

Рис. 1: https://iosaz2018.blogspot.com/

Об’єднуючою платформою для подання навчальних матерiалiв я обрала
сервiс для ведення блогiв Blogger, доступ до якого надає аккаунт Google.
До того ж потрiбно знати основи мови розмiтки гiпертексту HTML, якими,
гадаю, володiє кожний учитель iнформатики.
Приклад 1. Розмiщення на блозi iнтерактивної вправи, створеної за допомогою сервiсу LearningApps .
Основна iдея iнтерактивних завдань полягає в тому, що учнi можуть перевiрити i закрiпити свої знання в iгровiй формi, що сприяє формуванню
пiзнавального iнтересу учнiв.
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Наприклад, на етапi актуалiзацiї
знань можна запропонувати учням вправу: вставити пропущенi слова, користуючись пiдказками з хмаринки тегiв, яка
вiдкривається за QR-кодом на смартфонах учнiв. Зображення хмаринки тегiв
розташоване на Google-диску, вiдкритий
доступ за посиланням. QR-код для зображення згенерований за допомогою
сервiсу https://pageloot.com.

Рис. 2: Хмарка тегiв до Прикладу 1
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Режим верстки

Коли iнтерактивна вправа опублiкована, ви отримуєте посилання i код для вбудовування на сайт або
блог. На сторiнцi блогу потрiбно перемикнутися в режим
<>HTML та вставити отриманий код, наприклад, на початок сторiнки, потiм перемикнутися у Режим верстки
та перемiстити вставлену вправу у потрiбне мiсце сторiнки.

П

Рис. 3: Режим HTML
1. Ми програмуемо в середовищі, створеному для дітей та підлітків
2. У Скретч виконавців називають

.

3. Програма складається зі спеціальних блоків, які називаються
4. Дія Скретч-програми відбувається на

_

, розміром

(умовних) пікселів.

5. Всі задачі можна запрограмувати, використовуючи три базові алгоритмічні структури
1

,

-

6. Алгоритм, записаний спеціальною мовою, яку «розуміє» комп”ютер -

Рис. 4: Вправа «Заповни пропуски»
Бнμдристати 51-1 раду
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Рис. 5: Код для вбудовування у блог iнтерактивної вправи
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Приклад 2. Розмiщення презентацiї на сторiнцi блогу. Зазвичай сучасний учитель супроводжує пояснення нової теми демонстрацiєю презентацiї, яку також було б доречно розмiстити на блозi для використання на
уроцi та для повторення матерiалу уроку вдома. Для цього також потрiбно отримати код. Як один iз варiантiв, можна скористатися платформою
www.slideshare.net. Потрiбно пам’ятати, що назва презентацiї, яку завантажуємо на slideshare повинна мiстити лише латинськi лiтери та цифри. Коли
презентацiю опублiковано, натискаємо кнопку Share та отримуємо код для
вбудови на сторiнку блогу:
Ет ІЭІЕСІ
чіґтапв вгс=".ґ.ґ\Іпч.ппІ-Ыі1:ІеЫ1вґв.пві11вісіввІ1о\чґвґп|эе:1_оп41еі1чв*уІЕцЕР1'5-'ЕЕІ-вкоцъггф' 4.
ІІ "5Э.5" І1еі51І1І="4Б5"їтаґпеІ:оґсІвг="[і' ґпщ1і1ші1іІ11='П" п1вг9іг'І1ві-;|і1і="і1"
.
4 оІігн;|="по' з111'Ів='|:›оґсІвп1ш: впііпі ШІЕБ; І:-пп:|-вг-1.чі|:ІІІ1:1|:і:ч:; п1щ1і1-І::оі1оп1:5-μк;
въ:-ніігіііт: 1ПП'5Ь;" вІо1.І.гГ|_І|в:сгвеп:- =;ґіґтатгв:- -:<:|іі.г з1уІв='твг<;|іп-Ізо±Ішп:5шґ':"'

Рис. 6: Код для вбудовування у блог презентацiї

Приклад 3. Iнтерактивний плакат. Електронною пiдтримкою уроку
може бути iнтерактивний плакат, створений за допомогою онлайн-сервiсу
www.thinglink.com, який дозволяє наносити на зображення iнтерактивнi мiтки (текст, посилання на iншi ресурси, зображення, вiдео). Iнтерактивний
плакат може мiстити весь матерiал уроку, iнформацiйнi матерiали теми, бути картою подорожi уроку-квесту, iнтерактивною картою або таблицею.

Пошук інформації в Інтернеті

'Ц-

Рис. 7: Iнтерактивний плакат https://www.thinglink.com/scene/1063765341496147970
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Рис. 8: Код iнтерактивного плакату

Приклад 4. Розмiщення на блозi вiдеоуроку. У перiод дистанцiйного навчання бiльшiсть учителiв навчилася створювати вiдеоуроки, наприклад, за
допомогою програми Bandicam. Цi уроки пропонуються для асинхронного
режиму дистанцiйного навчання. Але термiн «вiдеоурок», здається менi, не
зовсiм доречним. Скорiше це вiдеолекцiя або вiдеодемонстрацiя виконання
практичного завдання, яка в комбiнацiї з iнтерактивними вправами, вiртуальною дошкою, тестовими завданнями, дiйсно, створює бiльш повну картину
уроку.
До того ж вiдеоурок може бути частиною iнтерактивного плакату. У будьякому випадку доречно завантажити вiдеоурок на youtub-канал та вставити
вiдео на сторiнку блогу, як пояснення нового матерiалу.

Іірпкгпчвізпдпнп
~ Редагування тексту
Ч Пперації з фμагъпентапнн твнсгдг

Щ-|
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Посилання на відео

СІ

Завантажити з комп’ютера

Ё

то ЦТЦ ое

птірв:ІІуоцтц.ЬеІ`ґ'ці:5і 1.=1.І'5оІ_1 І

Рис. 9: Отримання посилання для вiдео на
youtub-каналi

Рис. 10: Команда вставлення вiдео в
конструкторi блогу

Приклад 5. Одним iз iнструментiв навчання є вiртуальна дошка, за допомогою якої можна пiдсилити зацiкавленiсть й активнiсть учнiв, полiпшити
ефективнiсть роботи на уроках, органiзувати спiльну дiяльнiсть учнiв. Вiртуальна дошка Padlet може бути використана для проєктної роботи, розмiщення
творчих робiт учнiв, створення фанклубу, наприклад, мови програмування,
iндивiдуальних завдань, етапу рефлексiї, щоб сформулювати свої враження
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вiд уроку починаючи словами: Менi сподобалося ...Я навчився ...Було
цiкаво дiзнатися, що ...Мене здивувало ...Менi було складно ....
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Рис. 11: Вiртуальна дошка з цiкавими
фактами про Python

Рис.

12:

Вiртуальна дошка
рефлексiї

етапу

Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасному вчителю необхiдно навчитися створювати Е-контент для супроводу уроку, тому що вiн є
ефективним iнструментом пiдвищення якостi освiти, та вмiти органiзовувати освiтнє навчальне середовище, наприклад, за допомогою блогу [2]. Слiд
звернути увагу на оптимальний добiр змiстового наповнення та форм, щоб
здiйснити системне поєднання рiзних видiв дiяльностi учнiв на уроцi. Актуальними напрямками подальшої розробки окресленої проблеми є вдосконалення опанування рiзноманiтними сервiсами для створення Е-контенту для
навчання iнформатики.
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Using blog for placing e-content during computer science teaching
The article comprises features of blogs’ applying for computer science studying
as well as considers examples of Blogger service using with the aim of placing
electronic content made by various platforms.
Keywords: blog, Blogger, platforms, services, e-content, computer science.
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