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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ 
ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Отображены методы и средства создания частого предприятия с помощью инновационных технологий. Пол-

ностью раскрыто содержание Wiki-платформ и применение метода проектов при изучении дисциплин в учебном 
заведении; создание  собственного бизнеса и распространение информации о нем.

Ключевые слова: Wiki-сервисы, облачные технологии, метод проектов, создание собственного бизнеса.
The materials of this article are devoted to the methods and means of creating your own company with the help of innova-

tive technologies. It completely reveals the content of Wiki platforms and the use of the projects method while learning subjects 
in the educational establishments. The article is dedicated to the dissemination of the information about your own business.

Key words: Wiki services, cloud technologies, method of projects, organization of own business.
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Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних за змістом 
методів, засобів і форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової формації, створення 
інформаційної інфраструктури у ВНЗ з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним 
середовищем, впровадження Інтернет-технологій, електронного навчання, комунікаційних 
мереж (глобальних, національних, локальних).

Ефективність навчально-виховного процесу у ВНЗ залежить від особистості науково-пе-
дагогічного працівника, засобів і способів організації навчально-виховного процесу, оптималь-
ного та доцільного використання технічних засобів, а саме – інформаційних технологій (ІТ). 

Ефективність та високий рівень навчання забезпечує раціональне використання 
навчального часу, що передбачає доцільне використання та впровадження ІТ-технологій у 
систему навчання.

Сьогодні виникла можливість для створення навчального середовища, що відповідає 
вимогам інформаційного суспільства і сприяє підготовці сучасного конкурентоздатного спе-
ціаліста. Навчальне середовище повинно надавати кожному студенту інструменти навчан-
ня, допомагати в отриманні необхідних знань та мотивувати до практичного їх застосування.  
З метою вдосконалення процесу навчання доцільно використовувати такі технології, як ді-
лові ігри, веб-квести, проектні роботи з використанням хмарних технологій, вікі-сервіси та 
сервіси зі створення сайтів.

Мета статті полягає в тому, що розглянути можливість використання інформаційних тех-
нологій у навчальному процесі ЗНЗ, зокрема створення студентами вікі-сторінки з власним 
проектом, сайту проекту з подальшим його використанням для власного працевлаштування.

Інформаційне суспільство спонукає сучасного науково-педагогічного працівника пра-
цювати на випередження. Потрібно бути координатором інформаційного потоку, володіти су-
часними методиками та новітніми технологіями. Студенти під час засвоєння інноваційних 
форм навчання, пов’язаних з електронними матеріалами, намагаються на достатньому рівні 
володіти ІТ-технологіями. Сучасні випускники ВНЗ будуть жити в іншому світі, обіймати 
посади та володіти професіями, яких сьогодні ще не існує. Однак можна з впевненістю ствер-
джувати, що вони працюватимуть у цифровому суспільстві, де володіння інформаційно-кому-
нікаційними технологіями є запорукою успіху.

Сьогодні Інтернет-сервіси стають надійними помічниками, відкривають безліч мож-
ливостей для урізноманітнення навчально-виховного процесу. Один із головних принципів 
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сучасної освіти – навчити вчитися самостійно, а не давати знання, і вимагати їх завчити.  
Науково-педагогічному працівнику потрібно підвищувати власну кваліфікацію не для свідо-
цтва чи атестації, а для того, щоб студентам було цікаво вивчати дисципліни, де використо-
вуються ІТ. Доречними є слова Алі Апшероні: «педагоги не можуть успішно когось навчати, 
якщо в цей же час не навчаються самі» [4].

Більшість студентів під час роботи в Інтернеті здебільшого знаходять інформацію, ви-
користовуючи різні пошукові сервери, копіюють її або просто спілкуються у соціальних ме-
режах. Проте не завжди інформація, яку студенти знаходять в Інтернеті, нас задовольняє. 
Інколи, ми не бачимо там власних думок, висновків, ідей та пропозицій студентів. Тому під 
час вивчення студентами економічних та комп’ютерних дисциплін виникла ідея створення 
проектів власного підприємства. Адже на сьогодні перед випускниками ВНЗ постає питання 
працевлаштування. Молодому спеціалісту без досвіду важко знайти місце у суспільстві. Біль-
шість студентів-випускників стають на біржу або довго перебувають у стані пошуку. 

Існує загальнодержавна Програма розвитку малого та середнього бізнесу, яку підтримує 
біржа працевлаштування. Тому запропонований проект надає можливість реалізувати власну 
ідею та спробувати себе в ролі організатора бізнесу. 

Для того, щоб випускники спеціальності «Організація виробництва» були готові після за-
кінчення навчального закладу створити власну фірму, їм запропоновано з другого курсу працю-
вати над цим проектом. Тому зазначений метод навчання було апробовано на практиці. З цією 
метою було вирішено використати хмарні технології та вікі-сервіси для створення бізнес-проек-
ту, що дають змогу користувачу-студенту розмістити власні ідеї та надбання, залишити чи отри-
мати коментар та пропозиції від користувачів Інтернету, а також розмістити авторські статті. 

Вікі – це вид соціального сервісу Веб 2.0, що надає можливість одній людині чи групі 
розміщувати авторський матеріал в Інтернеті. Переважно це науково-популярні чи популярні 
статті на різних мовах різної тематики. Кожен зареєстрований користувач вікі-сервісу може 
брати участь у створенні, доповненні, корекції та видаленні контенту (змісту сайту, що міс-
тить текстовий матеріал, зображення, аудіо- та відео файли. Посилання на інші Інтернет-ре-
сурси), а також може повернутись до первинної версії сторінки, якщо перероблений варіант 
його не влаштовує. Більшість сторінок мають гіпертекстову структуру. Це дозволяє читачам 
легко переходити зі сторінки на сторінку в Інтернеті під час пошуків додаткової інформації.

Для цього було вирішено використати у роботі хмарний сервіс Google (рис. 1), а деякі 
студенти також використовували сервіс Zoho.

Після цього, студенти реєструються на будь-якому вікі-сервісі.  
ВікіОсвіта – це мережеве об’єднання учасників навчально-виховного процесу [6], що 

існує для:
 • спільного створення зібрання сучасних, безкоштовних, вільно розповсюджува-

них освітніх ресурсів;
 • опанування нових інформаційних технологій; 
 • опанування нових організаційних форм навчальної діяльності вікі (рис. 2).
 •

                       Рис. 1.                                                                  Рис. 2.
         Хмарний сервіс Google                                    Форма навчальної діяльності вікі
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Основними його недоліками є те, що існує можливість додати лише одне фото, яке буде 
подано на головній сторінці вікі про ваш проект, але він набагато простіший у використанні 
ніж інші ресурси. 

Wiki ciit.zp.ua − ЗапоВікі − це віртуальна енциклопедія з відкритим змістом (рис. 3), до-
бровільна спільна, у якій створюють загальну базу людських знань [5].

Вікі або Фендом (Wikia) – це безкоштовний сервіс вікі-хостингу, що надає можливість 
будь-кому створити власний тематичний вікі-проект або брати участь у колективній діяльнос-
ті над вже створеними проектами (рис.4).

   Рис.  3.                  Рис. 4.
ЗапоВікі віртуальна енциклопедія   Вікі про Вікі – безкоштовний сервіс
з відкритим змістом

ZeWiki – це окремий підсайт, присвячений певній тематиці. Його статті подають у ви-
гляді впорядкованого описового тексту, який може редагувати будь-хто. До того ж, в кожну 
статтю можна додавати ілюстрації та відео. Ця платформа є зручною та зрозумілою для вико-
ристання. Відмінність полягає в тому, що інформація подається у формі мови програмування 
html. Вона також дозволяє одній людині чи групі людей розміщувати свої матеріали в Інтерне-
ті. Переважно це наукові, економічні, соціальні статті на різних мовах та різні за тематикою.

ZeWiki – це сайт, платформа, конструктор, де будь-хто може зареєструватися і створи-
ти власну вікі. Це новий та оригінальний спосіб розповсюдження інформації про власний  
проект. За допомогою цієї платформи студенти створили багато проектів [8], зокрема – проект 
«FrashBar» (рис. 5, 6, 7).

            Рис. 5.     Рис. 6.                          Рис. 7.
    Проект «FrashBar»                           Проект «FrashBar»                         Проект «FrashBar»

Платформа ZeWiki надає можливість втілити проект та власну ідею у реальність або 
знайти інвесторів, які мають можливість викупити та реалізувати його. Платформа вікі є су-
часним методом для розповсюдження власних ідей. На фінальній стадії студенти інформують 
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про виконану роботу інших студентів, науково-педагогічних працівників, батьків та друзів 
(рис. 8, 9).

 

    
  Рис. 8.       Рис. 9.
Проект студентів Діти-квіти                                     Проект створення підприємства з
          виготовлення скла

За бажанням можна влаштувати конкурс вікі-сторінок, підготовлених студентами різ-
них груп. Теми цих проектів можуть бути різними: пов’язані з економікою, здоров’ям, побу-
том, суспільними проблемами, комп’ютерами тощо. Ще однією формою просування реклами 
власного проекту є створення сайту підприємства. Для цього можна використати такі безко-
штовні бази, наприклад:

1.	 Webnode.com.ua;
2.	 Ucoz.ua;
3.	 Jimbo;
4.	 nethouse.ua;
5.	 ukit.com;
6.	 wix.com;
7.	 SETUP;
8.	 NNOVO.
Наприклад, для реклами проекту «FrashBar» було використано сайт Jimbo (рис. 10, 11).

   Рис. 10.      Рис. 11.
Проект студентів на сайті Jimbo                     Проект студентів на сайті Jimbo

Отже, реклама на сайті [9] надає можливість охопити більшу аудиторію споживачів про-
дукції, а особливо молодь, яка користується соціальними сервісами.

Таким чином, основним показником успішної практичної діяльності студентів над  
проектами є їх зацікавлення та бажання працювати над власними ідеями, використовуючи 
хмарні технології та вікі-сервіси.
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Звісно над цією ідеєю потрібно ще продовжувати працювати, вдосконалювати її, врахо-
вуючи проблеми, що виникали та будуть виникати. Однак така методика навчання розвиває 
студента як особистість, вчить працювати в команді та реалізовувати власні ідеї.
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