
невизначеному майбутньому. Наприк
лад: «Ой напевне, гнівається вона, що 
Мирон вийняв з образа скло. Неодмін
но треба вставити нове» (М.Стельмах). 
«Треба нам також викликати агітатора, а 
він уже все, як по бомазі, прочитає» 
(М.Стельмах). «She must learn to under
stand his need for the farm» (Lessing). 
«You've got to learn to handle the money 
I give you more intelligently» (Cheever); 

3) в яких засоби для досягнення ме
ти виявились непридатними, а в резуль
таті — неправильно зроблений вибір, 
як-от: «[Григорій]: Казав тобі: не треба 
тягнутись на обидві половини, то зараз 
вже в якійсь халупі й сиділи 6» {М.Стель
мах). «...Забобонний парубок увесь 
час, не помічаючи цього, кривить об
личчя: таки не треба було рубати того 
дерева, половина якого пішла на домо
вину» (М.Стельмах); 

4) в яких вибір мети є проблематич
ним. Наприклад: «Працювати далі над 
сюжетом чи покинути?» (О.Донченко). 
«А хан Туглій, що загубився в натовпі ха
нів, витріщився на дружину і не знав, що 
робити, — схопити непутящу за кош та 
відтягти до своєї юрти чи промовчати, 
щоб не стати посміховиськом перед 
усім родом» (В.Малик); 

5) в яких за допомогою певних за
собів можна уникнути небажаних дій. 
Наприклад: Щоб двері не скрипіли, по
трібно їх змастити. One must work hard 
not to fail an exam; 

6) в яких засоби для досягнення ме
ти виступають у певній послідовності: 
спочатку (для початку, насамперед, 
спершу, насамкінець тощо), потрібно 
(необхідно, треба, слід і т.д.) зробити 
щось: «Для початку вам треба на них 
(зборах) виступити» (В.Дрозд). «...Та 
поки поблагословимо нового гетьма
на, треба спершу повісити зрадника» 
(Р.Іваничук). «З позиції держави насам
перед треба вивести наше законодавс
тво у відповідність до західного» [«Віт
чизна». - 1999. - N5-6. - С. 110]. «На
самкінець Шпачиха впряглася в тачку, 
бо треба ж було вшанувати господаря, 
повезти його до саги купати» (О.Гон-
чар). Те саме спостерігається і в англій
ській мові, як-от: «First he [Dick] would 
have to get out of debt, build a house, be 
able to afford the little luxuries» {Les
sing). «This was clearly the first thing she 
[Mary] had to learn» {Lessing). «The first 
thing we must do is find food» (Bowles). 
«And then you had to come to the back 
of the stage» (Hemingway). 

Як бачимо, дослідження предикатів 
необхідності (потреби) як автономно
го концепта дебітивноі модальності із 
власним набором вираження і дифе-
ренційними семантичними ознаками в 
контексті інших концептів дебітивності, 
орієнтованих на значення, є актуальним 
і постійно вимагає наукового підтверд
ження, незважаючи на досить велику 
кількість праць, об'єктом дослідження 

яких є дебітивність. 
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ня тексту й графіки у Web-документах, 
команди для створення списків і таб
лиць тощо. Цих відомостей цілком дос
татньо для побудови учителем разом з 
учнями гіпертекстових навчальних сис
тем з окремої теми або розділу. 

Незважаючи на можливості, що їх 
надає мова HTML для підвищення актив
ності гіпертексту (рухомі текст та графі
ка, реакція на події за допомогою вста
вок на Java Script, сегментована графі
ка тощо), за своєю природою він є ста
тичним, а тому - непридатним для по
будови інтерактивних дидактичних за
собів у формі інформаційно-пошуко
вих, навчальних та контролюючих сис
тем. Це викликає потребу у викорис
танні клієнт-серверної технології Com
mon Gateway Interface (CGI), що забез
печує інтерактивне формування сторі-

Дослідження останніх років виявили, 
що мережні технології мають значний 
дидактичний потенціал. Так, М.І.Жалдак 
та Н.В. Морзе створили методику вив
чення основ комп'ютерних мереж [1}, 
Ю.С. Рамський, І.С. Іваськів та Л.В. Брес-
кіна досліджували окремі аспекти засто
сування комп'ютерних мереж у процесі 
навчання інформатики [Я, 3], Ю.В. Триус, 
В.М. Соловйов та О.А. Сердюк розроб
ляють концепцію регіонального освіт
нього порталу [4]. 

В курсі інформатики середньої 
школи Web-технології посідають чільне 
місце — у навчальній програмі майже 
10% загального часу відводиться на 
вивчення глобальної мережі Інтернет та 
програмування мовою HTML [1, Я]. Уч
ні отримують відомості про основні ко
манди мови HTML, способи оформлен-

нок (програм) мовою HTML. 
Основою цієї технології є стандарт 

протоколу HTTP, що передбачає в про
цесі взаємодії клієнта (Web-браузера 
користувача) та сервера (зазвичай спе
ціалізованого програмного забезпе
чення) такі етапи: 

1. Передавання запиту від клієнта 
до сервера. 

Звичайною формою такого запиту 
є універсальний локатор ресурсу 
(URL), що формується користувачем у 
рядку адреси клієнтського Web-брау
зера або засобами мови HTML (за до
помогою гіперпосилань). 

2. Обробка клієнтського запиту 
спеціалізованим програмним забезпе
ченням. 

Під спеціалізованим програмним за
безпеченням ми розуміємо сукупність 
програм та їх оточення, призначених для 
певної предметної галузі. Як спеціалізо
ване програмне забезпечення для Web-
серверів ми використовували Apache 
(провідний Web-сервер для вільно по
ширюваних операційних систем Linux, 
FreeBSD тощо), IIS (Internet Information 
Server, що пропонується фірмою-роз-
робником для використання в операцій
них системах Windows NT 4.0 Server, 
Windows 2000 та їх похідних), Tiny Web 
(вільно поширюваний персональний 
Web-сервер навчального призначення). 

3. формування вілповіліна клієнтсь
кий запит у вигляді програми мовою 

46 



HTML та передавання її від сервера до 
клієнта. 

'іХ'С'а ПуНКТ ПС':"р£Оу€ вИЗНаЧЄНлЯ За
собів, за допомогою яких серверна 
частина системи формує відповідь. 
Стандарт CGI визначає лише найбільш 
загальні вимоги до такого програмного 
забезпечення: метод, за яким переда
ється запит та спосіб його отримання у 
програмі. Найчастіше тут використову
ються два методи. 

Перший (GET) передбачає переда
вання запиту в рядку адреси Web-бра-
узера. Перевагою цього методу є про
стота отримання запиту в програмі, 
призначеній для його обробки, та лег
кість налагодження програми (рядок 
запиту завжди доступний для редагу
вання у вікні браузера). Недоліки мето
ду випливають з його переваг — внаслі
док обмеженості довжини рядка адре
си обмеженим стає й обсяг інформації, 
що передається. 

Другий метод (POST) передбачає 
передавання запиту через спеціально 
створюваний програмний канал. Пере
вага його у відсутності обмеження на 
обсяг інформації, що підлягає переда
ванню, та більша її захищеність (у рядку 
адреси відсутня службова інформація). 
Недоліком методу є ускладнення про
цедури отримання запиту в програмі, 
призначеній для його обробки, та від
сутність інтуїтивних засобів налагод
ження програми. Звичайною рекомен
дацією є використання першого мето
ду на етапі створення та налагодження 
серверного програмного забезпечен
ня і перехід до другого методу при йо
го постійній експлуатації. 

З метою навчання майбутніх учите
лів інформатики засобів створення ін
терактивних Web-додатків ми розро
били ряд дидактичних програмних за
собів, спрямованих на опанування різ
них аспектів технології динамічного 
HTML. Кожний з цих засобів є закінче
ною розробкою з певної теми і одно

часно — об'єктом вивчення. 
1. Електронний підручник «Геогра

фія /—S'"' СТБСреНгіі-! Зо MoTepISAS/Vw-i ЕІД 
повідного друкованого підручника, 
структура якого повністю збережена, 
проте елементи її приведені у відповід
ність до вимог подання гіпертекстовоі ін
формації. У лівій частині вікна Web-брау-
зера подається перелік розділів підруч
ника, у правій — відображається обра
ний розділ. Останнім пунктом у переліку 
розділів є «Тестування», за яким викону
ється виклик серверного програмного 
забезпечення, що традиційно здійснює: 
а) реєстрацію об'єкта тестування на 
сервері; б) подання питань та варіантів 
відповідей; в) обробку відповідей, виве
дення та збереження результатів. 

Таким чином, у межах одного прог
рамного продукту об'єднано техноло
гії статичного та динамічного HTML. Для 
реалізації динамічного HTML був ство
рений тестовий модуль мовою C++ для 
обробки CGI-запитів за методом GET, 
оскільки довжина запиту в цьому випад
ку є фіксованою і короткою. 

2. Програма «Електронна пошта 
комп'ютерного класу» призначена 
для ілюстрації основних методів робо
ти з Web-орієнтованими поштовими 
системами на зразок зарубіжної Hot 
Mail або вітчизняної UA-FM. Учневі на
дається можливість реєстрації в систе
мі, перегляд повідомлень, що надійшли, 
видалення поштового повідомлення та 
створення нового листа. Обмін пові
домленнями виконується через Web-
сервер, яким може бути будь-який з 
комп'ютерів. Як програмне забезпе
чення тут доцільно використовувати 
вільно поширюваний Web-сервер нав
чального призначення Tiny Web. Така 
організація роботи дозволяє одночас
не функціонування кількох модельних 
систем електронної пошти. За наявнос
ті підключення одного з комп'ютерів до 
Інтернету учням можна запропонувати 
доповнити програму електронної пош

ти можливістю формування листів у 
форматі E-mail з метою їх подальшого 

3. Програма «Web-форум» призна
чена для організації колективного неін-
терактивного (не в режимі реального 
часу, на відміну від Web-чатів) обміну 
думками на задану тематику. Учасники 
форуму можуть не лише відповідати на 
повідомлення в наявних темах, а й ініці
ювати створення нових. Дидактична 
цінність такого форуму полягає у регу
льованому та ґрунтовному характері 
обговорення: за кожним розділом фо
руму (тематичною конференцією) зак
ріплюється учень (модератор), який 
відстежує зміст і характер повідомлень, 
має можливість видаляти н е н о р м а 
тивні повідомлення та такі, що не відпо
відають тематиці й етичним нормам. 

За своєю сутністю останні дві прог
рами є дидактичними реалізаціями діло
вої гри, максимально наближеної до 
реальних умов при одночасному фор
муванні культури комунікації засобами 
комп'ютерних мереж. 
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Охорона, збереження, раціональне використання при
родних багатств — обов'язок кожної людини. Успіх у цій 
справі залежить передусім від екологічної грамотності та 
усвідомлення важливості поставленого завдання, від пере
конаності, бміння і звички постійно, на кожному кроці обе
рігати рідну природу, лікувати ті рани, які вже їй завдані, й не 
допускати нових. 

Виховання в учнів дбайливого ставлення до природи 
сприяє формуванню активної позиції особистості. Така по
зиція формується, якщо поєднувати інтелектуальну та прак
тичну діяльність учнів, прищеплювати їм уміння виконувати 
певну практичну роботу з вивчення, збереження та відтво
рення природи. 

У школах екологічна робота та виховання проводяться 

за напрямами: нетрадиційні уроки, заняття в екологічних 
гуртках та знаходить своє продовження у позакласній і по
зашкільній діяльності. Часто учні виступають пропагандиста
ми екологічних знань серед однолітків, місцевого населен
ня; беруть найактивнішу участь в озелененні, охороняють 
рідкісні рослини і тварини; обліковують і закріплюють еро
довані ґрунти, береги водойм, розчищають природні водні 
джерела. 

Екологічний урок має включати всі аспекти екологічної 
освіти. Учні отримують систему знань про природу, природ
ні ресурси, їх використання, збереження та примноження. 
Вчитель на уроці має показати власну природоохоронну по
зицію, професіоналізм у вирішенні екологічних проблем. Він 
творчо підходить до формування в учнів екологічної культу
ри, екологічного мислення. У сучасній школі з'явилися нові 
варіанти навчальної роботи з екології: урок-бесіда, урок-
гра, інтегровані уроки, урок-конференція, урок-лекція тощо. 

Наводимо приклад розробки нестандартного, нетради
ційного уроку з еколого-природоохоронної тематики. 
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