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Передмова

Розвиток Інтернету все більше входить в усі галузі життя су-

спільства, а інформаційні технології непомітно стали невід’ємною 

складовою нашого буденного життя. Вчителі всього світу, України 

зокрема, не можуть стояти осторонь цього невпинного процесу. 

Тому використання можливостей глобальної мережі стало нагаль-

ною проблемою сьогодення.

Для пошуку необхідної інформації, спілкування, швидкої передачі 

інформації все частіше застосовують мережу. Але її використання 

тільки цим не обмежується. Сьогодні стало дуже зручно поширю-

вати та обмінюватися досвідом роботи, спілкуватися через різні

форми: форуми, спільноти, блоги, сайти, соціальні мережі та ін.

Запропонована модель організації поширення досвіду педагогіч-

них працівників вирішує зазначені завдання та сприяє підвищенню 

фахового рівня, об’єднує вчителів для вирішення спільних проблем, 

робить їх соціально-активним, та більш досвідченими.

У роботі описується структура персонального сайту та коро-

тко описується досвід його використання.
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ПОЛОЖЕННЯ

про сайт вчителів трудового навчання та технологій

(технічна праця)

"Слово вчителя"

І. Загальні положення

1.1. Положення про клуб вчителів трудового навчання та технологій 
(технічна праця) "Слово вчителя" (далі – Положення) розроблено 
відповідно до Конституції України; Закону України "Про освіту"
(від 23 травня 1991 р., № 1991); Закону України "Про вищу осві-
ту" (від 17 січня 2002 р., № 2984-14); Закону України "Про Конце-
пцію Національної програми інформатизації" (від 4 лютого 
1998р., №75); Постанови Верховної Ради України "Про затвер-
дження Завдань Національної програми інформатизації на 2000 –
2002 роки" (від 06.07.2000р., № 1851-ІІІ); Указу Президента Укра-
їни "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу 
до цієї мережі в Україні" (від 31.07.2000 р., № 928); Постанови 
Кабінету Міністрів України (від 28 березня 2002 року № 379) 
"Про затвердження Державної програми "Вчитель" із змінами і 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни (від 11 травня 2011 року №493); Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене 
наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р, № 161; 
Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої 
Міністром освіти і науки України 20.12.2000 р.

1.2. "Слово вчителя" є однією з форм інформаційно-методичної підт-
римки вчителів трудового навчання та технологій та інших навча-
льних дисциплін загальноосвітніх закладів освіти Черкаської об-
ласті та забезпечення їх професійного зростання. Активна участь 
у роботі клубу дає можливість розповсюджувати передовий педа-
гогічний досвід, спілкуватися та висловлювати свої думки з акту-
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альних питань професійної діяльності, підвищувати рівень техно-
логічної грамотності.

1.3. "Слово вчителя" надає можливість для віртуального спілкування
вчителів, брати участь у висвітленні різних сфер діяльності вчите-
ля трудового навчання: практичну діяльність; методичну підгото-
вку; матеріальне забезпечення уроків; гурткову роботу; самоосві-
ту; участь в олімпіадах; обміну та поширенню досвіду тощо.

1.4. Інформаційною платформою сайту "Слово вчителя" є безкошто-
вний конструктор сайтів "uCoz". Доменне ім’я (адреса) сайту 

http://konserg.ucoz.ua/

1.5. Функціонування Сайту здійснюється на безоплатній основі.

1.6. Користувачами сайту "Слово вчителя" може стати будь-який по-
внолітній громадянин України чи іноземець за умови, що він під-
тримуватиме його діяльність, ознайомлений та дотримуватиметь-
ся "Положення…". Це можуть бути вчителі трудового навчання та 
технологій, інформатики, образотворчого мистецтва, інших на-
вчальних дисциплін; студенти; науковці (викладачі ВНЗ); методи-
сти; керівники гуртків, батьки та представники широкої громад-
ськості, зацікавлені у отриманні інформації з питань технологіч-
ної освіти та зростанні свого професійного рівня.

ІІ. Мета та основні завдання діяльності 

Метою діяльності сайту є:

2.1. Інформаційне забезпечення формування проектно-технологічної 
та інформаційно-комунікаційної компетентностей вчителів тру-

дового навчання та технологій, а також інших навчальних дисци-
плін.

2.2. Основними завданнями діяльності є:

2.2.1. Об’єднання в рамках діяльності віртуального клубу методично-
го і творчого потенціалу вчителів Черкаської області.

2.2.2. Створення умов для ефективної взаємодії та спілкування з акту-
альних питань професійної діяльності, розповсюдження передово-
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го педагогічного досвіду шляхом пропагування творчих знахідок, 
узагальнення результатів професійної діяльності тощо.

2.2.3. Поширення та обмін інформацією про останні зміни у нормати-
вно-методичній сфері діяльності, розміщення відповідних доку-
ментів.

2.2.4. Ознайомлення з вимогами професійних конкурсів та змагань у 
межах технологічної освіти.

2.2.5. Організація і проведення Інтернет-семінарів, Інтренет-форумів, 
дистанційних майстер-класів, конкурсів, конференцій, інших 
форм Інтернет-спілкування, спрямованих на вирішення актуаль-
них завдань педагогічної діяльності, формування професійного 
мислення та підвищення професійного іміджу вчителів трудового 
навчання та технологій.

2.2.6. Створення банку даних методичних і творчих напрацювань 
вчителів з досвіду розробки проектів, впровадження матеріалів 
графічної документації.

2.2.7. Розробка програмно-методичного забезпечення для гурткової 
роботи для вчителів технологічного напрямку.

2.2.8. Створення умов для розвитку навичок ефективного викорис-
тання можливостей сучасних телекомунікаційних технологій вчи-
телями трудового навчання.

2.2.9. Надання методичної допомоги вчителям-сумісникам, що пра-
цюють не за фахом, щодо якісної підготовки занять.

2.2.10 Створення бази ілюстративних матеріалів, проектів оформлен-
ня кабінетів для створення сприятливого середовища.

ІІІ. Принципи та функції діяльності

3.1. Принципами діяльності сайту є:

§ бажання ділитися своєю творчістю, досвідом, знаннями;
§ позитивне ставлення до матеріалів своїх колег;
§ конструктивна критика;



8

§ коректне спілкування;
§ ініціативність;
§ продуктивність;
§ активність;
§ добровільність;
§ дотримання авторських прав.

3.2. Клуб виконує такі функції, як:

§ інформаційна;
§ консультативна;
§ продуктивна;
§ організаційна;
§ посередницька;
§ розвивальна.

ІV. Структура сайту

4.1. Основними розділами сайту "Слово вчителя" є:

1. Головна сторінка – розміщені матеріали про основні новини 
сайту, посилання на інші його розділи;

2. Архів файлів – на сьогоднішній день там розміщено понад 3000 
матеріалів різного спрямування для скачування педагогічними 
працівниками;

3. Сторінки для вчителів:

§ Головна.
§ Інформатика.
§ Образотворче мистецтво.
§ Творчість вчителя.
§ Вислови про вчителів.
§ Опитування.

4. Сторінки для учнів.
5. Зворотній зв’язок.

§ Гостьова книга.
§ Форум.
§ Лист адміністратору сайту.
§ Розмістити Ваш матеріал.
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6. Картинки.

§ Фотоальбом.
§ Наочність на уроки.
§ Вчителям образотворчого мистецтва.
§ Вчителям трудового навчання.

7. Всього потроху.

§ Цікавинки.
§ Власникам сайтів.
§ Каталог сайтів.
§ Новини "Веб-круга друзей" (також мій персональний між-

народний сайт).
§ Пропоную послуги.
§ Допоможіть, шукаю…
§ Про автора сайту.

Планується в найближчий час створити більше розділів для вчителів 
трудового навчання.

V. Права та обов’язки членів клубу

5.1 Учасники сайту «Слово вчителя» та Гості сайту зобов’язані:

§ ознайомитися з цим Положенням;
§ дотримуватися принципів діяльності спільноти.

5.2 Незареєстровані учасники (далі – Гості) мають вільний доступ до 
матеріалів, розміщених на усіх сторінках сайту, призначених для 
загального користування.

5.3 Користувачі (Зареєстровані учасники) сайту мають право:

§ отримувати інформацію;
§ вільно обговорювати питання його діяльності на форумах;
§ виносити актуальні питання з професійної діяльності на    

загальне обговорення;
§ вносити власні пропозиції по вдосконаленню діяльності та 

його тематичного наповнення;
§ розміщувати свої власні матеріали;
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§ мати доступ до закритих матеріалів при умові реєстрації 
на сайті, використовуючи для цього своє справжнє прі -
звище та ім’я;

§ ознайомлюватися з іншими матеріалами та використову-
вати їх в своїй професійній діяльності.

5.3 Всі користувачі зобов'язані:

§ відповідально ставитись до розробки матеріалів, які розмі-
щують для загального доступу;

§ надавати про себе достовірну інформацію при реєстрації;
§ дотримуватися Закону про авторські права;
§ не використовувати ненормативну лексику, заклики до на-

сильства, агресії до людей з іншими релігійними, політич-
ними переконаннями та своїми діями в спільноті не пору-
шувати законодавство України.

5.4 Припинення членства в спільноті настає:
§ за власним бажанням;
§ у разі порушення основних положень діяльності сайту.

VІ. Організація роботи сайту "Слово вчителя"

6.1. Сайт "Слово вчителя" створено для методичної підтримки учите-
лів трудового навчання та технологій, інших навчальних дисцип-
лін та як форма дистанційного спілкування;

6.2. Адміністратор здійснює повний контроль за діяльністю сайту та 
несе за нього відповідальність:

§ ініціює обговорення актуальних питань професійної діяль-
ності;

§ здійснює опитування відвідувачів сайту;
§ здійснює підготовку нормативних, інструкційних та інфо-

рмаційних, навчальних та науково-методичних матеріалів 
для розміщення у розділі "Архів файлів";

§ здійснює рецензування матеріалів, які розміщують на сайті 
Користувачі;

§ здійснює науково-методичний та консультативний супро-
від;



11

§ сприяє організації та проведенню різних форм Інтернет-
спілкування;

§ контролює за дотриманням членами та учасниками спіль-
ноти даних Правил;

§ подає клопотання керівництву Черкаського ОІПОПП про 
заохочення найактивніших членів спільноти;

§ оформлює звітну інформацію про діяльність.

VІІ. Основні положення організаційної роботи 

7.1. Керівництво та контроль за діяльністю сайту здійснює його адмі-
ністратор – Кондратюк Сергій Юрійович.

7.2. Адміністратор контролює своєчасне розміщення актуальної ін-
формації та поновлення матеріалів тематичних розділів Сайту з 
усіх питань професійної діяльності.

7.3. Керівництво та редагування змістового наповнення окремих 
структурних розділів може здійснюватися модераторами з числа 
Довірених Користувачів.

7.4. Відбір матеріалів та їх розміщення здійснює виключно Адмініст-
ратор.

7.5. Модератори:

§ розміщують матеріали, підготовлені особисто та надані 
Користувачами у відповідних тематичних розділах;

§ контролюють роботу та поновлюють матеріали свого тема-
тичного розділу не рідше 1 (одного) разу на тиждень.

7.6. Модератори мають право:

§ активувати, редагувати та/або видаляти матеріали, якщо 
вони порушують пункти цього Положення та/або не відпо-
відають законам України;

7.7. Перелік повноважень та обов’язків Модераторів може змінюва-
тися, доповнюватися та уточнюватися Адміністратором.



12

7.8. Адміністратор має право редагувати та/або видаляти матеріали, 
розміщені на сайті Модераторами та/чи членами і учасниками 
спільноти, у разі якщо вони не відповідають меті та завданням ді-
яльності, принципам діяльності та/або:

§ порушують норми діючого законодавства України та нор-
ми моралі;

§ порушують принципи та/або норми законодавства щодо 
захисту Прав людини та/або Прав дитини;

§ порушують авторські права інших осіб;
§ містять ненормативну або образливу лексику;
§ порушують честь і гідність фізичних та юридичних осіб.

7.9. Інформаційні, навчальні, методичні матеріали та ресурси, розмі-
щені на сайті "Слово вчителя" знаходяться у вільному доступі для 
всіх зареєстрованих членів Клубу.

7.10 Тематичне спрямування матеріалів та розділів "Слово вчителя"
визначається лише Адміністратором.

VІІІ. Заключні положення

8.1. Віртуальна спільнота сайту реорганізується Адміністратором з 
урахуванням запитів та професійних потреб його Користувачів.

8.2. Реорганізація та/або ліквідація персонального сайту здійснюється 
Адміністратором із обов’язковим попередженням Користувачів 
та Гостей не пізніше як за 1 (один) місяць до запланованої дати 
реорганізації/ліквідації.

8.3. У разі ліквідації сайту Адміністратор вирішує питання про ство-
рення нової інформаційної платформи спільноти та збереження 
попередньо сформованої методичної бази на новому сайті.

Видання підготовлено до друку та віддруковано
редакційно-видавничим відділом ЧОІПОПП
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