ПЕРШИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ОСОБИСТИХ
САЙТІВ СТУДЕНТАМИ ХНТУСГ ІМ. П.Василенка
Мегель Ю.Є., Вітковський Ю.П., Чалий І.В., Чала О.І.
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені П. Василенка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
Ця доповідь є логічним продовженням попередньої публікації [1], в якої
пропонувалося в якості одного з центральних елементів якісної крізної
комп'ютерної освіти використовувати особистий сайт студента.
В рамках викладання дисципліни «Комп’ютерні мережі, телекомунікації та
інформаційна безпека» для студентів однієї з груп інституту переробних і
харчових виробництв університету була поставлена задача створити протягом
семестру такий сайт. Всі 15 студентів групи впоралися з цим завданням, хоча
якість створених ресурсів була доволі різною. Були створені як скромні за
дизайном та наповненням сайти, так і яскраві, інформаційно насичені ресурси.
Переважна більшість студенів вибрала для створення сайту безкоштовний вебсервіс uCoz (на другому місці за популярністю «Google sites»). uCoz — це
безкоштовний і доволі популярний в Україні веб-хостинг з вбудованою
зручною системою керування сайтом. Перший аналіз створення і використання
особистих сайтів студентів виявив як очевидні здобутки так і деякі проблеми в
цій роботі. При роботі над сайтами між студентами розгорнулося неформальне
змагання за те, чий ресурс можливо вважати кращим (у молоді сучасні Internetтехнології дуже популярні). Робота над наповненням контенту сайту, його
дизайном сприяла розвитку студента як особистості, спонукала поглиблювати
свої професійні знання та покращувати навички роботи. В подальшому студент
разом з отриманням знань з інших дисциплін, перш за все професійного
спрямування, буде творчо доповнювати контент свого сайту відповідними
матеріалами. Але вже і зараз кожен сайт має окремий розділ, який непогано
наповнений різноманітними матеріалами, пов’язаними з майбутньою
професією студента. Безумовно є і багато проблем. По-перше це надокучлива
реклама - звичайна справа для безкоштовного хостінгу. Крім того час
підтримки створеного сайту, якщо він не відвідується доволі короткий. Треба
забезпечити спадковість з боку викладачів інших дисциплін в використанні
сайтів в подальшому. Тут треба співпрацювати перш за все з випускаючою
кафедрою. Отже можливо зробити висновок, що перший досвід створення
особистих сайтів студентів хоча і виявив ряд проблем, був вдалий і посприяв
готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності.
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