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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТУ  

ТА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

У статті розкрито можливості використання контенту персонального 
сайту та мережі Інтернет для організації самоосвітньої діяльності вчителя 
початкових класів та під час навчально-виховного процесу 

 

Ще К. Д. Ушинський писав: «Учитель живе до тих пір, доки вчиться, 

як тільки він перестає вчитись у ньому вмирає вчитель».  

Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. Завдяки стрімкому 

розвитку технологій та постійному здешевленню послуг провайдерів, доступ в 

Інтернет став доступний практично кожному володарю комп’ютера: як вчите-

лю, так і учню, як психологу, так і батькам. 

З кожним днем збільшується кількість людей, які вільно спілкуються в 

мережі Інтернет, користуються різними послугами та інформацією. Така мож-

ливість дозволяє вільно використовувати свій час, але вимагає при цьому висо-

кої самоорганізації та відповідального відношення до того, чим ви займаєтесь. 

Сайт – сучасний і доступний засіб представлення інформації. Це робить 

його привабливою формою представлення навчальних матеріалів, якими можна 

користуватися в локальній мережі або Інтернеті. Презентую вам свій сайт 

«Вчитель вчителю, учням та батькам» (рисунок 1). 

Ідея сайту полягає в тому, щоб зосередити на ньому якомога більше різ-

нопланової інформації про навчання, для навчання та спростити її пошук. 

Проте цей сайт освітлює не лише учбову сторону, але й виховну, і психологіч-

ну, питання здоров’я та дозвілля дітей та самоосвіти вчителя. 
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Рисунок 1 – Сайт «Вчитель вчителю, учням та батькам» 

 

Комп’ютери інтенсивно вторгаються у наше життя. Кожна освічена лю-

дина, а тим більше сучасний вчитель, повинен мати хоча б елементарні знання, 

уміння та навики роботи на ПК, тобто бути інформаційно компетентним. 

Ми, вчителі, звичайні люди. Навчаємо дітей і самі вчимося все життя. Що 

робити, коли виникає якась проблема? Ні в якому разі не боятися її. Не говори-

ти: «О, у мене проблема…», а кричати: «Ура! Проблема!». Адже, коли ми 

розв’язуємо проблему, яка виникла, ми стаємо більш компетентними, освіче-

ними. І якщо така проблема виникне знов, ми вже точно будемо знати, як її по-

долати.  

Люди разом можуть здійснити те, що не в змозі зробити самотужки. Єд-

нання умів і рук, концентрація їхніх сил може стати майже всемогутньою. 

Наповнення сайту – це справжня скарбничка, де вчителі-колеги і одно-

думці завжди раді поділитися з вами своїм досвідом роботи, порадами і розроб-

ками. 

Тут ви знайдете багато корисної та цікавої інформації. 

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдоскона-

лення педагога, а також необхідна умова його професійної діяльності [1]. 
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Роздивимось можливості використання контенту (наповнення) сайту в 

процесі самопідготовки і самоосвіти. 

По-перше: це засіб спілкування. По-друге, ви можете використовувати 

вміст сайту у своїй повсякденній навчально-виховній роботі. І, по-третє, є мо-

жливість для самовдосконалення і саморозвитку. Роздивимось кожну з цих сто-

рін. 

Сайт – засіб спілкування 

На сайті існує прямий зв’язок між вчителями, учнями, психологами, бать-

ками у певному інформаційному просторі, де вони можуть спілкуватися, обмі-

нюватися досвідом, навчатися. 

Тепер познайомтесь із меню сайту. Його розділи подано на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 – Розділи сайту «Вчитель вчителю, учням та батькам» 

 

Що потрібно для самовдосконалення роботи вчителя? Самооцінка: потрі-

бно визначити для себе: що я знаю, чого не знаю, але хочу навчитися. Самоос-

віта – прагнення вчитися (не боятися!). Пам’ятаєте: «Дорогу здолає той, хто 

йде». Прагнення до саморозвитку. І як підсумок – самореалізація. 

Інший напрямок професійної діяльності вчителів у мережі – це діяльність, 

спрямована на самих вчителів, на самоосвіту, на професійне самовдосконален-

ня,  підвищення кваліфікації. 
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Для продуктивного використання вільного часу потрібно ознайомитися з 

основними розділами сайту. 

Розділ «Навчальні та методичні матеріали» пропонує до вашої уваги 

диски, дидактичні матеріали, відео, конспекти уроків від видавництва і т.д. 

В свої навчально-виховній роботі ви можете використовувати «Роботи в 

Photoshop  для школи та дитсадка». Це різні плакати, стенди, куточки для 

оформлення класу, коридору, шкільної сцени, набори грамот і дипломів, розтя-

жки і написи для свят та багато іншого. 

Презентації та відео матеріали. Цей розділ класифіковано по предметах. 

Крім цього тут є презентації та відео для проведення виховних годин та бать-

ківських зборів, фізкультхвилинки, матеріали з методичної та гурткової роботи. 

З 1 червня цього року на нашому порталі відкрилась «Творча майстер-

ня». Тут розміщено покрокові інструкції з використання різних технологічних 

прийомів у презентаціях. Дуже просто і доступно, фотографуючи і описуючи 

все детально я прагну залучити вас до творчості та самовдосконалення.  

Засвоюєте майстер-клас, надсилаєте презентацію або відео і отримуєте 

свідоцтво у вашу скарбничку для атестації. 

Найбільший за об’ємом інформації розділ «Вчитель вчителю». Він адре-

сований як молодим педагогам, так і вчителям зі стажем. У кожного з вас є свої 

«перлинки творчості», якими ви можете не лише поділитися з іншими колега-

ми, а й залишити коментарі до інших робіт. На сторінках розділу у великій кі-

лькості представлені уроки, виховні заходи, матеріали для проведення батьків-

ських зборів.  

Свої розробки ви можете самостійно, у зручний для вас час, розмістити 

на сайті. За публікацію матеріалу чи презентації отримаєте Сертифікат, а за 5 

публікацій упродовж навчального року – Диплом за популяризацію власного 

педагогічного досвіду. 

Талановитий вчитель розвиває творчість у своїх учнів. У минулому році 

створено розділ «Учень вчителю». Тепер школярі можуть розмістити на сайті 
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свої презентації, твори, інформаційні повідомлення, вірші та отримати за це по-

дяку. Допомагайте своїм учням розвиватися! 

Новини на сайті з’являються щодня. Зворотній зв’язок відбувається через 

електронну пошту.  

Також ви можете спілкуватися у міні-чаті, на форумі або через гостьову 

книгу. 

Будь-яка справжня освіта  

здобувається шляхом самоосвіти…  

Все, що робиш і чого досягаєш  самостійно, з власної  волі та бажання, – за-

лишається в голові найміцніше [2] 

М. Рубакін  

Отже, в інформаційному світі виграє той, хто вміє та хоче отримувати 

нову інформацію та вчиться використовувати її собі на користь [3] 

Е. Тофлер  

До зустрічі на сайті, друзі!  
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