


Педагогічне кредо:



Обласний  семінар-практикум  викладачів 
інформатики та комп̓ютерних дисциплін             

«Блог: від створення до ефективного                  
використання в роботі педагога»



Модернізація освіти –
впровадження в навчальний 
процес засобів інформаційних та 
комунікаційних технологій. 
Одним з яких є Блог-технологія.



Блог (також блоґ, англ. blog, від web log, 
«мережний журнал», або «щоденник подій») — це 
веб-сайт, що створюється для розміщення у 
хронологічному порядку повідомлень з 
висловленням автором своїх думок, міркувань щодо 
тих чи інших подій, презентації власної творчості 
тощо.   

Блог



На блозі інформація персонифікована,  
на сайті - офіційна, безособова

Блог оновлюється постами

На блозі повідомлення можливо 
коментувати

Створити дизайн блогу дуже просто



Роль та популярність блогів

Публікація інформації в Інтернеті

Користуватися блогом не важче, ніж простим 
текстовим редактором

Мобільность та доступність блогів 

Приватний характер, інтерес для невеликої 
групи людей



Блог 
навчального 

проекту

Блог 
викладача-предметника

Блог групи

Блог –
електронний зошит

Блог методичного 
об‘єднання

Властивості інформаціїРізновиди освітніх блогів

Блог-газета



Дидактичні властивості блогів



Використання блогів в освітній діяльності надає учасникам 
спілкування низку переваг та відкриває безліч цікавих 
можливостей:





Методичний кабінет 
ДНЗ “БЦПТО”

http://metodbcpto.blogspot.com
Блог методиста навчального закладу 
Тут розміщенні оголошення про 

конкурси, новини, досягнення учнів, 
методичні рекомендації тощо.

http://metodbcpto.blogspot.com/


Розміщення матеріалів та посилань н  
веб-ресурси

Використання блогів для поширення матеріалів 
та посилань на них . 



Освітянські спільноти



Блог викладача інформатики
http://informatikabcpto.blogspot.com

Блог викладача-предметника

Тут розміщенні оголошення, теоретичні матеріали з 
предметів, завдання до ЛПР і КР, різні види тестів і 
вправ, домашнє завдання, відео тощо.

Причина створення блогу:
• по-перше, учні можуть вивчити пропущену тему у 

будь-який зручний час;
• по-друге, недостатня кількість друкованої навчальної 

літератури, а іноді й її відсутність.

http://informatikabcpto.blogspot.com/


Головна сторінка
http://informatikabcpto.blogspot.com

http://informatikabcpto.blogspot.com/


Сторінки “Для учнів”
Інформація згідно програми 

“Інформатика” 10-11 клас



В блог можна вбудувати 
презентації, аудіо та відео матеріали. 

ПОСИЛАННЯ НА ІНТЕРНЕТ-
РЕСУРСИ

В блог можна створити ссилки на 
інтернет-підручники



Он-лайн  тестування, опитування



ВІДЖЕТИ, ІНФОРМЕРИ



Правила створення
успішних блогів

Індивідуальність Пристрасть Стабільність





Все в наших руках, тому їх не слід опускати 
Коко Шанель
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