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ВИКОРИСТАННЯ БЛОГОДИДАКТИКИ 
В КОНТЕКСТ ВИВЧЕННЯ ЖИТТСТВОРЧОСТ 

МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

У статт1 висвтлено особливост1 використання в шктънт лтературнт 
oceimi блог-технологт, що допомагаютъ реал1зувати творчий потенциал учителя та 
учшв. Автором розкрито шляхи акmивiзацii тзнавалъног дiялънocmi шкoлярiв за до- 
помогою хмарних технологт у  кoнmекcmi вивчення жиmmemвoрчocmi М. Стелъмаха. 
Узагалънено особистий дocвiд ведення блогу «Мовознавча свтлиця».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГ-ДИДАКТИКИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МИХАИЛА СТЕЛЬМАХА

В статъе освещены особенности исполъзования блоговых технологий на уро
ках украинской литературы, которые помогают реализоватъ творческий потенциал 
учителя и учеников. Автор раскрывает способы повышения познавателъной актив
ности студентов с помощъю облачных технологий в контексте изучения жизни и 
творчества Михаила Стелъмаха. Обобщен опыт ведения блогов «Мовознавча 
свтлиця».

THE USE OF BLOGODIDACTICS IN THE CONTEXT OF THE STUDY OF 
MYKHAYLO STELMAKH’S LIFE AND CREATIVITY

The article highlights the features o f the use the blog technologies on the Ukrainian 
literature lessons that help realize the creative potential o f the teacher and students. The 
author reveals the ways to enhance the cognitive activity o f students by using the cloud 
technologies in the context o f the study Mykhaylo Stelmakh’s life and work. The experience 
o f blogging «Мовознавча свтлиця» is generalized.

У багатьох крашах медiаосвiта функщонуе як система, що стала 
невщ’емною частиною, з одного боку, загальноосвггньо1 тдготовки молоду з 
другого — масових шформацшних процешв. Вона е атрибутом глобалiзацiйних 
перетворень, чинником конкурентоспроможност економши, нерозривно 
пов’язана з розвитком демократп в умовах шформацшного суспшьства.

Постановка проблеми. У багатьох крашах медiаосвiта функщонуе як си
стема, що стала невщ’емною частиною, з одного боку, загальноосвггньо1 подго
товки молоду з другого — масових шформацшних процешв. Вона е атрибутом 
глобалiзацiйних перетворень, чинником конкуренто-спроможносп економши,
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нерозривно пов’язана з розвитком демократы в умовах шформацшного суспшь- 
ства. Медiа потужно й суперечливо впливають на розвиток та становлення 
освети молодого поколшня, поступово перетворюючись з iнертного чинника 
сощашзацп на провiдний. З кшця ХХ ст. з’являються першi блоги, я к  набува- 
ють популярностi. За вершею газети «Вашингтон профайл» (англ. Washington 
Profile), першим блогом вважають сторшку ^ м а  Бернса-Лi, де вш, починаючи з 
1992 р., публжував новини. Широке використання блогiв розпочалося з 1996 р. 
[1]. Блог (англ. blog, скорочення вiд «веб лог» (англ. web log — «мережевий 
журнал чи щоденник подш») може бути ефективним шструментом для за- 
воювання iнтернет-аудиторii, що складаеться з користувачiв поколiння «next», 
для якого одержання шформаци й стлкування в мережi стало невiд,емною ча- 
стиною соцiального життя. Блог е звичним для них засобом стлкування, адже 
юш користувачi в переносному значенш «живуть у мережi». Учасники блопв 
можуть легко вiдвiдати електронш бiблiотеки, сайти з рекомендацiйною 
бiблiографiею, прочитати новини на бiблiосайтах чи сайтах тзнавального ха
рактеру, я к  ведуть педагоги чи автори сучасних прозових та поетичних творiв 
(наприклад, блог вщомо! укра!нсько! письменницi Г алини Пагутяк); навiть мо
жуть залишити свiй коментар до певно! теми, погоджуючись чи спростовуючи 
думку стврозмовниюв в опублiкованих коротких записах, якi називають «по
стами» [2]. Варто зауважити, що вагомi внески у розвиток предметно! медiа- 
освгги зробила Г. В. Онкович, яка створила вiртуальну спiльноту «Педагогiчна 
блогодидактика» з метою поширення передового педагопчного досвщу педа- 
гогiв-новаторiв [3].

Медiа потужно й суперечливо впливають на розвиток та становлення 
освети молодого поколшня, поступово перетворюючись з шертного чинника 
сощалiзащi на провудний. З кiнця ХХ столiття з’являються першi блоги, якi 
набувають популярностi. За вершею газети «Вашингтон профайл» (англ. 
Washington Profile), першим блогом вважають сторшку ^ м а  Бернса-Лу де вш, 
починаючи з 1992 року, публшував новини. Широке використання блопв 
розпочалося з 1996 року [1].

Освггш можливост шформацшного простору використовують при вив- 
ченш рiзних дисциплш вчителi-предметники, письменники, науковцi. Сучаснi 
автори прозових та поетичних творiв широко послуговуються можливостями 
блогiв, де можуть залишити свш коментар до певно! теми, погодитись чи спро- 
стувати чиюсь думку у посте Ц  актуальш матерiали доцiльно використовувати 
вчителевьпредметнику у навчальному процесi.

Принагiдно зазначимо, що медiаосвiта (англ. media education) — напря- 
мок у педагопщ, спрямований на вивчення масовокомушкативно! та шфор-
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мацшно! природи ЗМ1 (преси, телебачення, радю , kího, вiдео й т. íh.) i 
принцишв ix використання для актуагйзованого ово- 
лодiння основами знань. Основш завдання медiаосвiти: 
шдготувати нове поколiння до життя в сучасних íh- 
формацiйних умовах, до сприйняття рíзномаштноi íh- 
формацн, навчити людину протистояти впливовí на 
психжу, оволодíвати засобами спшкування на основí 
вербальних та невербальних форм комушкацн за допо- 
могою техшчних i медíазасобíв [4].

Блог (англ, blog) скорочення в(ц «веб лог»
(англ. web log, «мережевий журнал чи щоденник 
подш») — це веб-сайт, наповнений текстами та 
мультимедшною шформащею, де у зворотному хро- 
нолопчному порядку публшуються коротш записи, 
яш називають постами [1]. Чимало освггян стали 
блогерами (blogger — людина, що веде блог) i 
усшшно збагачують блогосферу (так називаеться су- 
купнють ушх блопв у мережз 1нтернет). Допомагае 
!м блогролл (blogroll) — список з посиланнями на 
íншí сайти (наприклад, це може бути перелш «друж- 
шх» сайЬв чи щкавих блопв) [5].

Блог може бути ефективним шструментом для 
завоювання 1нтернет-аудиторн, що складаеться з ко- 
ристувачíв поколшня next, для якого одержання íh- 
формацн й спшкування в мережí стало невщ’емною 
частиною сощального життя. Блог е звичним для них 
засобом спшкування, адже юш користувачí в пере
носному значенш «живуть у мережш. Учасники ко- 
мушкацшного процесу вщвщують електронш 
бíблíотеки, сайти з рекомендацшною бíблюграфíею, 
читають новини у бíблíосайтах чи сайтах тзнаваль- 
ного характеру.

Блог-технологи допомагають реагйзувати 
творчий потенщал учителя та учшв. Школярí íз
щкавютю виконують штерактивш вправи та завдання, беруть участь у веб- 
квестах, вчаться комушкативних навичок за допомогою штерактивних служб. 
Мережевí сервюи тдвишують штерес до читання, навчання, до здобуття нових
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знань та практичного 1х застосування, сприяють розвитку власних mдходiв до 
пошуку розв’язання поставлених завдань.

Оскiльки учнi вже використовують соцiальнi медiа поза школою, ште- 
груючи 1х у заняття, вчитель допомагае 1м отримувати бшьш якiсну практику 
використання соцiальних медiа, пропонуе новий цiкавий i захоплюючий пово
рот пiд час шкшьних занять.

Тож метою статтi е представлення можливостей блогодидактики в попу- 
ляризацп творiв укра1нсько1 лiтератури. Ми представляемо авторський блог, 
присвячений життетворчост вщомого письменника Михайла Стельмаха, 
аналiзу його творчого доробку з сучасних позицш, вказуемо шляхи активiзацil 
шзнавально! дiяльностi учнiв з використанням хмарних технологш та штерак- 
тивних методiв та форм роботи в контекст розвитку блогодидактики.

Виклад основного матерiалу.
Не секрет, що кожен вчитель вважае свш предмет важливим i цiкавим. 

Так чому ж не скористатися новим додатковим шструментом для шдвищення 
iнтересу учнiв до предмету? Протягом останшх двох рокiв ведеться автосрький 
блог «Мовознавча свгаиця», створений на допомогу учням та вчителям- 
словесникам. Блог користуеться попитом. Згодом народилась щея створити 
дочiрнiй блог «Л^ературна квест-вiтальня для учнiв 8 класу», присвячений рiч- 
ницi з дня народження Тараса Шевченка. Школярi iз захопленням виконували 
квест-завдання. Практика показуе, що новггш шдходи, використаш на уроках, 
дають гарний кшцевий результат.

Напередоднi 105 рiчницi з дня народження украшського письменника 
Михайла Стельмаха створено авторський лггературно-тзнавальний блог «Ми- 
хайло Стельмах — “син Подшьсько! землi, спiвець 11 краси i слави”».

Чи пам’ятаете ви, хто такий Михайло Стельмах? Якщо зi шкшьно! лави 
ви винесли яюсь смутнi спогади про цього видатного письменника ХХ столбя, 
шукача правди та сiяча краси та доброти, то завдяки блогу про нього вашi 
знання осучасняться. Розроблений освптай блог демонструе щкаш, нетра- 
дицiйнi, iнколи навпъ несподiванi тдходи до вивчення бюграфи письменника. 
Проект передбачае моделювання нових сучасних орiентирiв до вивчення жит- 
тепису Михайла Стельмаха.

Такий вибiр зумовлено кшькома причинами: по-перше, Михайло Стель
мах — це знакова постать в украшськш лггературк Недарма ж кшька поколiнь 
украшщв зачитувалися його творами, я к  виходили мiльйонними накладами. Не 
дивно, що листи з ушх куточюв Укра1ни Стельмах одержував мшками. Люди, 
не знайомi мiж собою, писали, що вш розповiв про 1хне життя, i дякували за 
це... [6].
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По-друге, творчють цього письменника вивчаеться як у молодших, так i в 
середшх класах, а вщтак поданий у цiкавiй формi життепис вiдомого класика 
стане змiстовою основою, що сприятиме позитивному емоцiйному налашту- 
ванню учнiв на сприйняття творiв письменника.

По-трете, ще одна iз мотивацiй вести цей блог — робити щось, що бук
вально змусило би дггей читати. Оскшьки учнi потрапляють до пастки перена- 
сичено! iнформацiйноi доби, коли увага людини розсiюеться й читання худож- 
ньо1 лiтератури перестае бути прюритетним заняттям. Бажання популяризувати 
читання було ще одшею причиною вести блог. Дуже щкава реплiка ведучого 
найусшшшшого украшського буктьюб-каналу Максима Сущука («Л^огляди 
Сущука»), який шдттттовхуе до позитивних кроюв у життi активно читаючого 
суспiльства. «Щоб книжки й читання загалом лишалося популярним, видав- 
ництвам та авторам потрiбно створювати новi формати привертання уваги й 
кардинально змшювати пiдходи, буктьюб-канали — це якраз один iз 
шляхiв», — каже Максим.

Творчють письменника, про якого ведемо мову, потребуе нового прочи- 
тання з прюритетом на загальнолюдськ цiнностi, бо, вiдкинувши розгляд И т д  
iдеологiчним кутом зору, вартюнють Стельмахового письма i на сьогодш без- 
сумнiвна. Любов, родина, земля, хлiб насущний (духовний i матерiальний) -  
ось тi ключовi проблеми, що проходять через романне i драматургiчне мислен- 
ня Михайла Стельмаха.

Про творчiсть нашого видатного земляка, художню багатограннiсть його 
прози написано чимало лiтературознавчих дослiджень, серед них — пращ
О. Бабишкша, З. Голубевоу I. Семенчука, П. Кононенка, О. Килимника, I. Дузя, 
М. Домницького, Г. Штоня, М. Жулинського, публшацп В. Дончика, 
М. Наенка, В. Яременка, I. Кошелiвця, М. Кудрявцева.

Мета створення блогу про письменника, твори якого вивчаються в 
школк

1. Створити вiртуальну подорож з елементами штерактивних вправ та 
шор, завдань-щкавинок про свгг дитинства Михайла Панасовича Стельмаха, 
розкрити самобутнш талант видатного письменника, ушкальшсть його творiв.

2. Познайомити учшв, учшеив з цiкавими формами роботи, яю допомо- 
жуть пролити свгао на маловiдомi сторiнки життя письменника, ознайомити iз 
творами, що вивчаються в початковш школi, середшх класах та для само- 
стшного читання.

3. Зацiкавити вiдвiдувачiв блогу власним досвщом роботи, методичними 
розробками, продемонструвати форми та методи роботи, мережевi сервюи, якi 
можуть бути щкавими не лише при вивченш життетворчостi обраного нами
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письменника, але й при застосуванш штерактивних платформ та осв^шх про- 
грам на уроках украшсько! та зарубiжноi лтгератури. Завдяки впровадженню 
нових iнформацiйно-комунiкацiйних технологш (1КТ) забезпечуеться високое- 
фективна тдтримка зворотнього зв'язку мiж викладачем i учнями.

4. Спонукати школярiв до творчо! активностi, до участi в шкшьних захо
дах, мистецьких проектах.

Структура блогу
Блог мае таю сторшки:
Головна сторшка — динашчна стрiчка повiдомлень, що постiйно 

змшюеться та доповнюеться новими матерiалами, пов’язаними единою темою 
блогу. Головна сторшка мютить лише останнi пости. Попередш можна пе- 
реглянути в архiвi.

Ц1кав1 факти про життя та творчкть Михайла Стельмаха — сторшка, 
що мютить опис життетворчост Михайла Стельмаха, документальний фiльм 
Вiнницького телебачення НЕП (Нова енциклопедiя Подiлля; серiя 63 ) «Михай- 
ло Стельмах» [7], список гшерпосилань на шттп мережевi iнформацiйнi ресурси, 
що уже мiстять цiкаву iнформацiю про вщомого укра!нського письменника.

Михайло Стельмах у ми- 
стецтв1 — мютить онлайн-каталог, так 
званий Вебмшс, який суголосний назвi 
сторiнки, його я заповнила корисними 
сервiрами, на якi швидко потрапити: 
уся iнформацiя пiд руками на однш 
платформi. Читачi та користувачi мо- 
жуть не “витати” по Всемережжю в 
пошуках потрiбноl шформацн, достат- 
ньо використати цей додаток — i отри- 
маеш доступ до усiх електронних вщео- та аудiоресурсiв про Михайла Стель
маха, а саме: художш фшьми «Чотири броди» та «Гуси-лебедi летять», спогади 
колег-сучасникiв Михайла Панасовича, вщеопрезентацн та буктрейлери на його 
твори, зокрема «Щедрий вечiр» та «Гуси- 
лебедi летять», передача-спогад Людмили 
Стельмах про родину Стельмахiв: батька 
та сина Ярослава тощо.

Для самостшного читання — спи
сок творiв для самостiйного читання Ми
хайла Стельмаха та л^ературно-критичш 
матерiали життетворчост «подiльського
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шяча краси та правди», презентащя «Дитяч1 твори М. Стельмаха в малюнках», 
яку я створила за допомогою сервiса Google Презентацii та ш.

Для 7 класу — ця сторшка мiстить матерiали про автобiографiчний твiр 
«Гуси-лебедi летять» М. Стельмаха, коротко твiр i3 посиланням на повний 
текст, теоретичш вщомосл про особливостi сюжету та композицп повiстi, тест- 
опитувальник з украшсько!' лiтератури «Гуси-лебедi летять» М. Стельмаха 
(учитель Папченко 1рина Сергiiвна); тести за творчютю Михайла Стельмаха i 
Григора Тютюнника 7 клас (Свплана Яковенко); Кросворд. Михайло Стельмах. 
«Гуси-лебедi летять» (Роздiл 1); зразки учшвських шкшьних творiв тощо.

Позакласне читання — мютить твори для по- 
закласного читання для учнiв 7 класу, молодших 
клашв, а також посилання на конспекти урокiв учи- 
телiв-словесникiв про Михайла Стельмаха. Варто 
пригадати i про твiр з промовистою назвою «Дума 
про тебе», який доцшьно використати на уроках поза- 
класного читання в старших класах. Мотив кохан- 
ня — роздшеного i нероздiленого, втраченого i 
знайденого, зрадженого i апелюючого до coBicTi — е 
магiстральним у роман «Дума про тебе» та його
шсцешзаци «Дума про любов». Людинознавчi, новаторськi можливостi 
М. Стельмаха, знання минулого й сучасного, суспшьних процешв дозволили 
йому, попри те, що вiн творив у жорстких рамках соцреалiзму, показати ряд яс- 
кравих постатей з неповторними рисами характерiв, якi проявляються у вчин- 
ках, роздумах, дiях, спiлкуваннi, роботе

Блог мае кiлька гаджетiв:
Видеоролик вiд Анни Лисенко “Огляд книг: класика” [8], ровесниця су- 

часних випускниюв доступно та аргументовано розповщае про 5 книг украшсь- 
ких класиюв, якi варто прочитати. Серед рекламованих книг е i твiр Михайла 
Стельмаха «Дума про тебе». Огляди на класичну лiтературу неодмшно потрiб- 
но i важливо робити, i радити такi книги дуже доречно, адже не всi зрозумши з 
першого прочитання украшську л^ературу у ттткшьнш 
програмi, i не всi твори, що е в шкшьнш програмi доз- 
воляють вщкрити завiсу до багатого рiзножанрового 
спадку вщомих та маловiдомих письменникiв.

Укртелефшьм. Студiя. «Чотири броди Михайла 
Стельмаха». Фшьм присвячено класиковi укра1нсько1 
лггератури ХХ столiття Михайловi Стельмаху. Ав- 
торський задум побудований на перетиш людських сто-
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сункев i творчих бюграфш двох знакових в украшськш культурi та лiтературi 
постатей — батька, видатного прозажа Михайла Стельмаха i його сина, ведомо
го драматурга Ярослава Стельмаха. У фiльмi беруть участь вдова 
Я. Стельмаха — Людмила Стельмах, науковщ 1нституту лiтератури iм. 
Т. Г. Шевченка НАН Украши та ЦДАМЛМ Украши. Звучать вiршi Михайла 
Стельмаха й уривок з його роману «Чотири броди» в авторському виконаннт

Вiдеовiршi. Михайло Стельмах. «Посадив ведмедь малину». Вiршi для 
дiтей украшською мовою. Чудове верше М. Стельмаха про тварин i птахев.

Окрем вбудованих гаджетев, блог местить ктькадесят цжавих публжацш, яке 
носять не просто шформацшний характер, а й шзнавальний характер: розповщь 
про дитинство письменника, маловедоме сторшки життепису М. Стельмаха, а та- 
кож демонстрацш практичного використання освпшх мережевих послуг на уро
ках украшсько! лггератури. Використання 1нтернету е невед’емною частиною нав- 
чального процесу, тому намагаюсь якомога повшше використовувати його мож- 
ливостт Наприклад, додатки Loupe Collage, Tagul, Imegechef допоможуть вам 
створити «хмари тегев», везуальну поезш будь-якого леричного чи прозового тво- 
ру. Що ж це таке? «Хмара тегев» або зваженийсписок — це везуальне подання 
списку категорш (або тегев, яке також називаються метками, ярликами, ключовими 
словами тощо). Зазвичай використовуеться для опису ключових слев (тегев) на 
веб-сайтах, або для подання неформатованого тексту. Найчастеше ключовими 
словами е окре Mi поняття, важливютъ i значунцсть яких 
визначаеться розмером шрифту е кольором. Можна викори- 
стати кшцевий результат як для проблемного питання на 
урощ, так е для едейно-художнього аналезу поезн. Можна 
запропонувати детям скласти «хмарку» вдома — це може 
бути випереджаючим або домашнем завданням, або ж скла
сти запитання з вщкритою в1дпов1,ддю. «хмарка» знову ви- 
ступатиме шдказкою.

Прекрасним багатофункцюнальним онлайновим сервесом е
LeamingApps.org — вен дозволяе створювати штерактивш вправи; е конструк
тором для розробки рпномаштних завдань з р1зних 
предметних галузей для використанням е на уроках, е по- 
заурочний час, е для малечу е для старшокласникев [2].
Конструктор Learningapps призначений для розробки, 
збержання штерактивних завдань з р1зних предметних

• . . .  л м и  п е р с т л я м  га р ш  .дисциплш, за допомогою яких учш можуть перевфити i ^ MCi— ^
закршити сво1 знания в шровш форму що сприяе фор-
муванню !х тзнавального штересу. Використовую даний додаток давно, ство

Стельмах

ВЬуальна цитата М.Стельмаха
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рила кшька вправ за творчютю та творами Михайла Стельмаха, зокрема гру на 
основi «Перший мшьйон» (тдназва «Життевий та творчий шлях письменни- 
ка»), тести та вшторина за твором Михайла Стельмаха «Гуси-лебедi летять» 
(гра «Скачки» та вшторина з вибором одного питання вщповщно).

Безоплатний онлайн-сервiс КаИооО дае змогу створювати iнтерактивнi 
навчальнi iгри (дай — iгри), що складаються з низки запитань iз кiлькома 
варiантами вудповудей.

Будь-яке використання матерiалiв можливе лише за наявностi гшерпоси- 
лання. Участь в iграх, створених за допомогою сервiсу, 
сприяе спiлкуванню та сшвпращ у колективi, шдвитттуе 
рiвень обiзнаностi в iнформацiйно-комунiкацiйних тех- 
нолопях, стимулюе критичне мислення.

Докладнiше про те, як працювати в сервiсi — 
вiд реестрацii до проведення шор, а також про те, як 
сервш може знадобитися керiвнику для здiйснення 
управлiнськоi дiяльностi, читайте у публшацп «Он- 
лайн-сервiс КаИооО як iнструмент взаемодii керiвника та пращвниюв навчаль- 
ного закладу» у журналах «Практика управлшня до- 
шкшьним закладом» № 11/2015 та «Практика управ
лшня закладом освгги» № 12/2015 [9].

Вважаемо, що щнними стануть для учшв, особ
ливо старших клашв фразеологiзми iз творiв 
М. Стельмаха, !х оформилено як рекламу-гасло.
Окрiм цього, завдяки кшьком додаткiв, образ вщомо- 
го письменника кшця 20 столiття наближено до су- 
часних дiтей: авторка блогу одягнула його в байкерський одяг i посадила на мо
тоцикл. А девiз, що пропагуе лггературу Стель- 
махiвського перiоду оформила фразою: «Лгге- 
ратура — це, свого роду, рок-н-рол, тут по- 
трiбен драйв. Читаючи твори Михайла Стель
маха, ви його отримаете!»

На цю iдею автора наштовхнув украшсь- 
кий художник Михайло Присташ, який зазна- 
чив, що осучасненi образи видатних украшщв 
можуть зацiкавити школярiв та викликати iнтерес до вивчення юторп та лггера- 
тури. «1снуе безлiч iдей для ш'дняття штересу в учнiв до украшсько! класики. 
Необхщно оновити стару iдею, шюструвати твори класичних письменникiв, ро- 
зробляти електронш книжки для «гаджетiв», в яких можна гортати твори чи
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вiршi з ново! подачею. Також цiкавi колекцшш лислвки з цитатами великих 
украшщв», — пiдкреслив художник.

Час потихеньку розставляе усе по сво1х мюцях — i Стельмах, переживши 
багатьох сво1х сучасникiв, залишаеться у скарбнищ укра1нсько1 лiтератури.

Зауважимо, що школи сама форма презентацн нового матерiалу мотивуе 
учнiв на iнтерес, i розвивае в них творчi здiбностi. У використаннi нових техно
логи немае нiчого складного й непереборного, вони затребуваш суспiльством, 
знаходять вщгук у школярiв, формують когнiтивнi, шформацшш та дiяльнiснi 
компетенцн. Якщо е бажання розвиватися i йти в ногу з часом, рекомендуемо 
звернути увагу на щ сервюи. Постшне використання сучасних засобiв навчання 
надае можливють не стояти на мющ, привчае до нового стилю поведшки, лег
кому вирiшенню будь-яких ситуацш. Така освiта допомагае зробити сам процес 
навчання вщритим i доступним для вОх: учителiв, учнiв, батьюв. 1ншими сло
вами, блог — це насамперед прискорювач вашого зростання, як в особистому, 
так i в професiйному планi. Буду рада вам як читачам та дописувачам блогу 
«Мовознавча свгглиця».
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