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Зазначено про важливість формування у майбутнього вчителя 

вмінь побудови власних сайтів на основі технологій flash. 

Розглянуто переваги flash-сайтів, серед яких їх інтерактивність, 

динамічність, мультимедійність, а також недоліки, до яких 

відносять недостатню оптимізацію, дорогоцінність розробки, 

встановлення додаткового програвача. Зроблено висновок про 

доцільність формування навичок роботи з flash-технологіями. 

 
В даний час відбувається швидкий розвиток і поширення 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Це створює 

передумови для впровадження освітніх технологій, які поєднують в 

собі кращі аспекти та переваги очного і дистанційного режимів 

навчання.  

Одним з варіантів такого об’єднання є персональний сайт 

вчителя, який можна вважати інформаційно-комп’ютерним 

проектом, віртуальним майданчиком навчальних практик з 

предмету, засобом організації освітнього процесу. Маючи 

персональний сайт, вчитель отримує власне інформаційне поле, на 

якому починає вибудовувати свою освітню стратегію. На основі 

сайту вчитель може створити веб-віртуальний підручник або 

навчальний посібник. Будучи самостійним цифровим веб-ресурсом, 

сайт може грати роль серверу для зберігання електронних ресурсів 

(інтерактивних посібників, презентацій, комп’ютерних тестів, 

динамічних моделей, електронних карт тощо) [1].  

Вміння створювати самостійний веб-ресурс для сучасного 

вчителя сьогодні сприймається як фахова компетентність, оскільки 

дозволяє систематизувати, узагальнювати, раціоналізувати подачу 

навчального матеріалу засобами візуалізації, доступності ресурсів і 

сприяє оптимальному регулюванню навчального процесу, 

забезпеченню електронними освітніми матеріалами для самостійної 

роботи тощо [2]. 

Аналіз навчальних планів підготовки вчителя показує, що при 



вивченні інформатичних дисциплін (а це можуть бути «ІКТ», «Веб-

дизайн», «Основи комп’ютерної інженерії», «Веб-програмування» 

та ін.) здебільшого увага приділяється тільки створенню сайтів на 

універсальній мові гіпертекстової веб-розмітки html. Меншу увагу 

приділяють таким мовам як php, javascripts, css, xml тощо, і майже 

без уваги залишаються інші технології створення сайтів, зокрема, 

технології flash. Поряд з цим вважаємо, що для майбутнього 

вчителя важливо знати і вміти використовувати різні способи і 

технології створення сайту (чи то написання мовою html, 

використовуючи спеціальні програми, чи то створення сайту за 

допомогою візуального редактора на основі готових шаблонів, так 

званих конструкторів сайтів, чи то використання інтерактивних 

flash-технологій), а тому зосереджуємо увагу майбутнього вчителя і 

на засобах flash [3]. 

Flash-сайт – це один із сучасних способів динамічної візуалізації 

інформаційного контенту, який передбачає в тому числі вбудований 

звуковий і відео супровід.  

Flash-сайт має ряд переваг в порівнянні із статичними сайтами:  

● інтерактивність (не тільки користувач «спілкується» з 

сайтом, але і сайт йому «відповідає», елементи сайту 

перебудовуються в залежності від дій користувача);  

● динамічність, що сприяє засвоєнню інформації;  

● мультимедійність (відео, звук тощо); 

● використання векторної графіки, тому такий сайт 

автоматично оптимізується до різних розмірів моніторів і 

типів браузерів (як наслідок, flash-сайти відображаються в 

будь-якому масштабі з незмінною якістю). 

Але існують і певні недоліки: 

● недостатня оптимізація для пошукових машин, утруднена 

індексація даних; 

● велика ціна розробки; 

● додаткове встановлення програвача (хоча установка 

програвача з офіційного сайту – процес швидкий і не 

потребує особливих знань); 

● певний час для завантаження сайту. 

Але не зважаючи на недоліки, переваги використання flash-

сайтів в навчальному процесі незаперечні, а тому вивчення таких 

технологій майбутніми вчителями дозволить залишатися їм 

сучасними, цікавими і компетентними. 
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