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У статті йдеться про педагогічну блогодидактику – одного з складників 
медіадидактики. Проаналізовано основні мотиви та ставлення педагогів 
до творення авторських блогів як резерву особистісного та професійного 
зростання. Розглянуто наукові джерела, виділено структурні блоки автор-
ських блогів, їхнє наповнення, котре водночас засвідчує рівень задоволе-
ності  освітян  результатами власної блоготворчості. Проведений аналіз 
сприяв систематизації авторських блогів за певними критеріями.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Медіадидактика – розділ 
дидактики, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, 
формування переконань з опертям на медіаджерела та використанням ме-
діапродуктів. Нині дослідники виокремлюють медіадидактику старих, нових 
і новітніх медіа, ведуть мову про її складники, виокремлюють нові поняття, 
терміни, котрі засвідчують актуальність і педагогічну доцільність відгалу-
жень, технології використання тих чи інших медіазасобів у процесі навчан-
ня. Деякі з них стають парасольковими [9]. Вочевидь, доцільно привернути 
увагу освітянського загалу до професійно-орієнтованих блогів. 

Зв’язок з науковими чи практичними завданнями. Технології використання у 
навчальному процесі новітніх медіа, зокрема, Інтернет-джерел спонукали до 
виокремлення поняття «інтернет-дидактика», яке, як і медіадидактика, стало 
«парасольковим». Педагогічна спільнота наразі говорить про новітні відгалу-
ження медіадидактики, обгрунтовує й вводить в освітнє поле терміни «бло-
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годидактика» (педагогічна, предметна, наукова, навчально-наукова). Успішно 
залучається до освітнього процесу Вікіпедія. Як результат – з’ява поняття «ві-
кідидактика», задачами якої є: розробляння й апробація нових дидактичних 
матеріалів; різновидів вікіуроків, книгоспалах-дидактика, де представлені 
новітні форми представлення художньої літератури і роботи з текстами. Ве-
личезний культурологічний потенціал мають різні технології використання 
вуличного простору – це досвід сторінки у мережі фейсбук «Медіадидактика 
вуличного мистецтва», де представлені різновиди таких медіатекстів міста і 
довкілля, як мурали, ландшафти, архітектурні споруди тощо. Успішно функці-
онують тематичні сторінки у фейсбуці, котрі стали майданчиками для обміну 
передовим досвідом медіадидактів України. Наразі йдеться про практичний 
розвиток медіадидактики вищої, середньої, початкової школи, позакласної 
роботи, довкілля і под. Відповідні напрацювання практиків наявні, бракує 
наукового опрацювання й узагальнення. Цей процес наразі активно триває. 
Завдання нашого дослідження:  представити педагогічну блогодидактику як 
парасольковий термін, розглянути приклади блого-медіапродуктів й зробити 
спробу їхньої систематизації. Матеріал дослідження – публікації, котрі засвід-
чують розвиток медіаосвіти та медіадидактики в Україні та за її межами, тема-
тичні  сторінки та блоги українських освітян. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Блогодидактика —один із найно-
віших складників медіадидактики – водночас є парасольковим терміном, 
який об’єднує технології використання блогів в освітньому процесі з на-
вчальною метою, результат інтенсивного розвитку інтернет-технологій, ін-
тернет-дидактики. 

Блог - це тип веб-сайту або частини веб-сайту, який час від часу має бути 
оновлений новим контентом[15]. Блоги, як правило, підтримуються особою 
з регулярними коментарями, описами подій або іншими матеріалами, таки-
ми як графіка або відео. Автор блогу Blogodidactic назву свого медіапро-
дукту  коментує так: слово грецького походження від Автодидакт- самоук; 
грецький автодидакт самонавчався, з aut- + didaktos вчив, від didaskein  
- навчити . Зазначає і час відомого використання: 1748 [2] Блог + Автодакт 
= Blogodidact, тобто це - поєднання терміна blog і autodidact, це Weblog 
людини, що обговорює цікаві питання, котрі зустрічаються на шляху самоу-
чіння під час роботи через матеріали та ідеї західної цивілізації, починаючи 
від Гомера, до наших днів . Процес Blogodidactic, хоча технічно вперше роз-
почався в середині 1980-х років, мав перше відоме використання в серпні 
2006 року. [2]
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В україномовній соціальній мережі вперше термін «блогодидактика» 
з’явився 2017 року. На той час в інтернет-просторі поняття «блог», «блогер» 
(присутні в медіапросторі у 1990-х роках), «блогосфера» вже були звичними 
й активно розвивалися[5; 15]. В мережі було представлено чимало успіш-
них професійно-орієнтованих медіаподуктів. Дослідники медіапростору ці 
процеси відстежують, характеризують, порівнюють. На відміну від медіадо-
слідників, медіапедагоги виокремили медіадидактику в окремий напрямок 
і почали спостерігати за технологіями її розвитку. Серед її відгалужень сьо-
годні наявні «блогодидактика», «вікідидактика», «муралодидактика» тощо 
[9; 10; 13].

Першими взяли на озброєння нове поняття, запропоноване Г.В.Онкович 
вмережі фейсбук,  відомий медіадидакт, доцент Івано-Франківського уні-
верситету нафти і газу І. А. Сахневич [14] і вчителька-новатор, яка викла-
дає українську мову та літературу в середній загальноосвітній школі N4 
м. Гайсин Вінницької області, Н. В. Немировська [6]. І. А. Сахневич у своїй 
статті розглянула педагогічні умови застосування блогодидактики в про-
цесі вивчення англійської мови професійного спрямування і формування 
медіакультури студентів вищих технічних навчальних закладаі, а Н. В. Не-
мировська створила авторський блог, присвячений вивченню життєтвор-
чості Михайла Стельмаха. Досвід створення і використання подібного блогу, 
де комплексно представлено можливості новітніх медіатехнологій, було 
представлено автором-розробником на Всеукраїнській науково-практич-
ній конференції, присвяченій 105-річчю від дня народження письменника, у 
Вінниці. Успіх учительки було помічено, і невдовзі побачив світ тематичний 
випуск «Блогодидактика на уроках» журналу «Інформаційний збірник для 
директора школи та завідувача дитячого садка»[4]. Наталя Немировська 
має кілька блогів в Інтернет-просторі й нині є одним із кращих педаго-
гів-блогодидактів в Україні.

Поняття «педагогічна блогодидактика» як складник медіадидактики уза-
гальнює і поширює передовий досвід педагогів, котрі створюють власні 
блоги (блогодидактів). Їхні медіапродукти — блоги, сайти, сторінки — пред-
ставляють власне бачення того, як і чим наповнювати навчальний й освіт-
ній матеріал для конкретного учня, студента, класу, предмету. І сьогодні це 
поняття так активно розгалужується, що можна зауважити, що воно – теж 
парасолькове. До того ж наші спостереження засвідчують активізацію ще 
одного цікавого відгалуження - вебінародидактику, оскільки освітяни ак-
тивно використовують інформаційний простір для поширення новітнього 
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досвіду у формі вебінарів. (Зауважимо принагідно, що у науковому виданні 
це – перша з’ява нового поняття, яке поступово актуалізується на сторінці 
«Педагогічна блогодидактика» у мережі фейсбук.

Виокремлюються блоги, що мають науково-методичне спрямування, забез-
печують взаємозв’язок науковців-філологів та вчителів- практиків. Таким є 
блог Ольги Криворотенко (http://krivorotenko.blogspot.com.) Умовно кон-
тент цього блогу можна об’єднати в блоки.

Блок 1 - це нормативно- правове забезпечення вчителя.

Контент дизайну головної сторінки названого блогу надає пряме посилання 
на сайти Міністерства освіти України , НУШ, «Освіта України», на сайти об-
ласних та районних управлінь освіти ,а також на сайти громадських освітніх 
організацій : «Освіторія», «Прометеус», «EdEra», «EdCamp».

На сторінці «Нормативно- правове забезпечення» представлено матеріали, 
що регулюють діяльність навчального закладу, вчителя–філолога , класного 
керівника, завідуючого кабінетом.

Контент сторінки «Наука-практиці» має посилання та статті науковців- фі-
лологів, розміщені в Інтернет- просторі , пропонує читачеві родзинки філо-
логії- цікавий дидактичний матеріал до уроків мови та літератури .

Блок 2 містить матеріали з методики викладання предметів, це сторінки : 
«Методичні родзинки», »Українська мова» , »Українська література», «Твор-
ча відеомайстерня». Тут представлено власні напрацювання вчителя, що 
стосуються аналізу художнього тексту, використання інноваційних прийомів 
на уроках мови та літератури, практичні поради , рекомендації, власноруч 
створені відеоролики, буктрейлери, тощо.

Блок 3 – це методичні матеріали для факультативів, курсів за вибором, по-
закласної та гурткової роботи. Учитель пропонує авторську програму з лі-
тератури рідного краю, календарний план до неї, посібник для вчителя та 
учнів, власні плани –конспекти виховних, позакласних заходів, факульта-
тивних занять, тощо. (Сторінки »Філологічна студія »Дивосвіт», «Література 
рідного краю», «Факультативи, курси за вибором»).

Блок 4- рефлексійний. Його сторінки «Хронологія професійної діяльності», 
«Публікації», «Душі криниця» сприяють баченню результатів творчої праці 
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вчителя, багатогранність діяльності та внутрішнього світу педагога.

Можна виокремити низку інших блогів, котрі можуть успішно використову-
ватися вчителями української мови і літератури, хоча вони створені і напов-
нюються представниками інших спільнот. Зокрема, блог Ганни Черкаської 
вміщує акутальні матеріали з історії України, української культури, літера-
тури, мови. Серед бібліодидактів виокремо напрацювання бібліотекаря з 
м.Дніпра Теятну Глобу, яка першою в Україні запропонувала книгоспалахи 
(флешбуки), завдяки чому з’явилося нове поняття книгоспалах-дидактика 
(флешбук-дидатика), а наразі розробляє в інтернет-просторі інший – гло-
бальний - проект  .

Після 2017 р. (перша згадка терміну «блогодидактика» у науковій літературі) 
з’явилися медіапродукти, створені не тільки шкільними вчителями, а й ви-
кладачами вищої школи відповідно до профілю майбутнього фаху студентів. 
В результаті, станом на 2019 р. вирізняють такі різновиди блогодидактики — 
науково-педагогічна [3], інженерна [8; 12], медична [11], мовно-педагогічна 
[7] тощо. Вони враховують фахові інтереси споживача медіапродукту. Вод-
ночас започатковано й блоги, присвячені науковим напрямкам, персоналі-
ям, творчості окремих авторів.

Не так давно в українському медіапросторі з’явилися чи не перші «педаго-
гічні сторінки» групи представників технічних наук: «Нафтогазова освіта» 
[https://www.facebook.com/groups/ 866495553505940/?multi_permalinks
=1032710503551110%2C1032176773604483&notif_id=1524010543948588&notif_
t=group_activity&ref=notif] та «Освіта за спеціальністю «Нафтога-
зова інженерія та технології» [https://www.facebook.com/groups/ 
145315129579851/?hc_location=group)]. Ці блоги ініціативно засновані фахів-
цями нафтогазової галузі, яка активно розвивається в країні, сервери роз-
ташовані у новопромисловому Східно-Українському нафтогазовому регіоні.

Блог «Нафтогазова освіта» розпочав свою роботу у серпні 2017 року. На ли-
стопад 2018 року група нараховувала 2000 учасників. Тематика охоплює тех-
ніку і технології видобування вуглеводнів – нафти, газу та конденсату, буріння 
свердловин, дотичні теми. В описі групи зазначено, що група «Нафтогазова 
освіта» — маленький острівець нафтогазових знань у просторі інтернету». 
Блог «Освіта за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології»» засно-
вано навесні 2018 року. В пості-презентації наголошується: «Філософія цієї 
групи спрямована на популяризацію нафтогазової освіти в Україні». Адміні-
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страторами групи стали відомі фахівці в цій галузі. Станом на листопад 2018 
року група нараховує майже 900 учасників. Наразі створення груп «Нафто-
газова освіта» та «Освіта за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та техно-
логії»» – приклад успішного застосування у вітчизняному медійному просторі 
блогодидактики як однієї з медіаосвітніх технологій, медіадидактики вищої 
школи, предметної медіаосвіти, зокрема мультимедіадидактики.

Успішність використання Інтернет-дидактики демонструють й інші анало-
гічні майданчики на Фейсбуці: «Drillers Club Knowledge Box» [https://www.
facebook.com/groups/drillersclub/about/], «Knowledge Box Training Center 
- KBTC» [https://www.facebook.com/kbtc.mm/]. На цих сторінках подають-
ся: повні тексти навчальних книг – підручників, посібників, курсів лекцій і 
практикумів, тексти довідників, словників, галузевих енциклопедій, а також 
монографій і значимих наукових статей. Тут же представлено трейлери 
навчальних фільмів і самі фільми, анімаційні ролики, які розкривають кон-
струкцію, принцип функціонування пристроїв, показують протікання техно-
логічних і природних процесів. При цьому широко застосовується темпо-
ральні ефекти – уповільнена та прискорена кінозйомка, мультиплікація у 
поєднані з фаховими програмами, що використовуються для моделювання 
природних і технічних об’єктів: SolidWorks, STATGRAPHICS Plus for Windows, 
програмне забезпечення: Smedvig Technologies, Roxar Software Solutions, 
Western Atlas, Landmark Graphics, Paradigm Geophysical, CogniSeis, CGG 
Petrosystems, PGS Tigress, Seismic Microtechnology, GeoMatic, Quick look, 
Tigress, Western Atlas, DV-Geo.

Фейсбук забезпечує функції ведення на сторінках групи он-лайн дискусії 
та висвітлення поточних та планованих подій (круглих столів, конференцій, 
анонси пуску важливих об’єктів тощо). Крім того, чат (англ. chat — «розмова») 
— мережевий засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між 
користувачами інтернету в режимі реального часу, – зокрема, через Скайп, 
дозволяє вести он-лайн лекції. Розповсюдженості набувають онлайн курси 
лекцій, зокрема, на платформах Khan Academy (khanacademy.org), Інтернет 
курси edX Гарвардського університету та Массачусетського технологічного 
інституту (edx.org), Coursera – виші Стенфорда, Принстона, Мічиганський та 
Пенсильванський університети (coursera.org), проект Prometheus (КНУ ім. 
Шевченко, КПІ та Києво-Могилянська Академія, Львівська IT-школа) та ін.

Разом із тим, між названими вітчизняними інструментами «Освіта за спеці-
альністю «Нафтогазова інженерія та технології»» та «Нафтогазова освіта» 
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й міжнародним аналогом «Drillers Club Knowledge Box» існує різниця в те-
матичному наповненні. Вітчизняні сторінки мають інтегративний характер і 
охоплюють практично весь спектр дисциплін спеціальності 185 «Нафтога-
зова інженерія та технології», а саме: нафтогазову геологію, спорудження 
свердловин (буріння, цементування, експлуатація, ремонт тощо), первинну 
переробку видобутого свердловинним способом флюїду (нафта, конденсат, 
природний газ) на промислах, транспорт нафти і нафтопродуктів, природ-
ного газу та їх переробку на нафтопереробних і газопереробних підприєм-
ствах. При цьому охоплюється весь набір названих технологій і технічних 
засобів для їх здійснення включно із засобами контролю, автоматизації та 
диспетчеризації, моделювання об’єктів.

Особлива увага приділяється новітнім технологіям галузі нафтогазовидобу-
вання і транспортування вуглеводнів: снаббінгу (робота під тиском), колтю-
бінгу (робити на свердловинах з використанням гнучкої колони труб), верх-
ній привод бурових свердловин, піггінг (очистка трубопроводів зсередини), 
горизонтальне буріння свердловин, добування газу і нафти на шельфі та 
глибоководні гірничі технології, новітні способи інтенсифікації видобування 
вуглеводнів, зокрема, різні види заводнення, кислотних обробок, гідравліч-
ний розрив пласта тощо. Крім того, читач знайомиться з новими досліджен-
нями стосовно геології нафти і газу, слідкує за розвитком дискусії стосовно 
їх абіогенного походження та освоєння нетрадиційних вуглеводнів – мета-
нових гідратів в океанах і морях, нафтових пісків (Альберта, Канада), слан-
цевого газу і нафти тощо. Всі ці теми викликають колосальну зацікавленість 
і студентів, і науковців, оскільки саме вони вирішують долю майбутнього 
енергетичного забезпечення людства.

Доцільно зазначити, що поява інформаційно-навчальних ресурсів на сто-
рінках ФБ стала можливою завдяки наявності ресурсно-інформаційної 
бази на Вікіпедії, Ютуб, в он-лайн бібліотеках (українські приклади – «Всеу-
країнська експертна мережа» http://ukrtechlibrary.wordpress.com/, http://
www.experts.in.ua, http:// ruthenia. info, Українська технічна література), 
репозитаріям вишів. У такий спосіб професорсько-викладацький склад на-
вчальних закладів України приєднується до розвитку професійно-орієнто-
ваної медіаосвіти, сприяє розвиткові медіадидактики вищої школи.

Висновки з дослідження. Педагогічна блогодидактика українських освітян, 
зорієнтована на певний фах, навчальну дисципліну, досить різноманітна. 
Більшість із блогів творять педагоги з яскраво вираженим відчуттям нового 
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й новітнього. Вони – блогодидакти - добре знають свій предмет і орієн-
туються в дидактичних його потребах. Сьогодні педагогічна блогодиактика 
представлена блогами, сайтами, сторінками, котрі можемо представити у 
системі блогів: інформаційний, шкільний (кафедральний), тематичний, ме-
тодичний, науково-методичний, багатофункціональний, міжпредметний. 

Аналіз наявних досліджень із використання професійно-орієнтованих меді-
аджерел у вищій школі засвідчив значний інтерес до цього процесу, адже тут 
медіаосвітні технології також успішно використовуються. Віртуальні медіаосвіт-
ні джерела приваблюють і тих, хто навчає, і тих, хто навчається, оскільки сприя-
ють розвитку і саморозвитку особистості, підвищують мотивацію навчання. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаються у розвиткові 
системи педагогічної блогодидактики, до якої вже пристають працівники бі-
бліотек (бібліодидакти), музеїв (музеєдидакти), архівів (архіводидакти). Наявні 
«освітні» блоги в соціальній мережі автори класифікують як системи й виокрем-
люють педагогічну, наукову, науково-педагогічну, інженерну блогодидактики 
тощо. Інші професійно-орієнтовані блоги потребують аналізу й узагальнень.

Джерела:

1. Biletsky Volodymyr, Onkovych Anna, Yanyshyn Olha. Media Education Technologies 
in Developing Students’ Professional Competence // The Sixth European Conference 
on Information Literacy (ECIL)/ September, 2018. Abstracts. Editors: Sonja Špiranec, 
Serap Kurbanoğlu, Joumana Boustany, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, 
Denis Kos Publisher: Information Literacy Association (InLitAs) / http://ecil2018.ilconf.
org/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/. — Р.165.

2. Blogodidact. У пошуках освіти, яку наші школи не можуть забезпечитиhttp://
blogodidact.blogspot.com/2013/06/setting-tyranny-free.html

3. Білецький, В. С., Онкович, Г. В., Онкович, А. Д. Нове в медіаосвіті: науково-педа-
гогічна блогодидактика // Івано-Франківськ: Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 
— 2018. — N 4(48). — С.380-391. ISSN 2304-7402.

4. Блогодидактика на уроках // Інформаційний збірник для директора школи та 
завідувача дитячого садка (тематичний випуск), 2018. — N 8.

5. Волощук, Олег. Хто такий блогер, або про що і як писати статті на свій ресурс 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://webdigest.com.ua/blogosfera/vse-
pro-blogy/hto-takyj-bloher-abo-pro-scho-i-yak-pysaty-statti.html (дата звернення 
16.04. 2013). — Назва з екрана.



Всеукраїнська науково-практична конференція  58

6. Немировська Наталія. Використання блогодидактики в контексті вивчення житт-
єтворчості Михайла Стельмаха // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах науко-
вого знання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю від дня 
народж. письменника / гол. ред. О. М. Куцевол [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 
– 287 с. - С. 199-205.

7. Онкович А. Д. , Боголюбова М. М. Нове в медіаосвіті: мовно-педагогічна блогоди-
дактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези допо-
відей міжнародного науково-практичного семінару. — Х. : Видавництво Іванченка І. 
С., 2018. — 336 с. — С.195 — 199. . ISBN 978-617-7675-44-9.

8. Онкович Г. В. , Білецький В. С. , Онкович А. Д. Нове у вищій освіті: інженерна 
блогодидактика (на прикладі підготовки спеціалістів для нафтогазової сфери) // 
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей між-
народного науково-практичного семінару. — Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. 
— 336 с. — С.199 — 204. ISBN 978-617-7675-44-9.

9. Онкович Г. В. Новітні терміни медіаосвіти та медіадидактики // Лінгвістика. Лінг-
вокультурологія. Кроскультурна і міжкультурна комунікація: проблеми, питання, рі-
шення. — Дніпро, ДНУ ім. Олеся Гончара,  2018. N 12. — Частина 2. — С.277-291.

10. Онкович Г. В., Онкович А. Д. Соціальна мережа як джерело розвитку і самороз-
витку професійної компетентності педагога // Проблеми освіти: збірник наукових 
праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.- Вінниця: ТОВ «Ні-
лан — ЛТД», 2018. — Вип. 88 (частина 2) 346 с. — С А. Д. — С. 91 -101.

11. Онкович Г., Ляліна О., Яцентюк М. Нове в медіаосвіті: медична блогодидактика // 
Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей між-
народного науково-практичного семінару. — Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. 
— 336 с. — С. 204—208. ISBN 978-617-7675-44-9.

12. Онкович Ганна, Білецький Володимир, Онкович Артем, Ткаченко Микола. Нове 
у вищій освіті: інженерна блогодидактика// Вища школа, 2019. N1 (174). – С.26 – 33;

13. Онкович Ганна, Онкович Артем. Нове в медіаосвіті: блогодидактика // Практична 
медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи: Збірник статей 
Шостої міжнародної науково-методичної конференції. — Київ. : Центр Вільної Преси, 
Академія української преси, 2018. — 240 с. — С.163-169.

14. Сахневич І. А. Педагогічні умови застосування блогодидактики в процесі вивчен-
ня англійської мови професійного спрямування і формування медіакультури сту-
дентів ВТНЗ// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пе-
дагогічний університет ім. Г.Сковороди», 2017. — N 37-1.- Т.6. — К.: Гнозис. — С.237-247. 

15. Українська блогосфера. Блоги: трішки історії! Режим доступу: http://
blogosphere.com.ua/2010/12/07/4-factors-which-kill-you-as-blogger/ (дата звер-
нення 16.04.2013). — Назва з екрана.


