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ВИКОРИСТАННЯ WEB-РЕДАКТОРУ
BRACKETS НА УРОКАХ IНФОРМАТИКИ В ШКОЛI.

У статтi висвiтлено сучасний стан проблеми використання web-редакторiв на уроках
iнформатики в загальноосвiтнiх школах. Розглянуто основнi переваги та недолiки вико-
ристання редактору Brackets у роботi вчителя iнформатики.
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Вступ
Шкiльний курс iнформатики в системi освiти з кожним днем стає все

бiльш важливiшим за рахунок широкої комп’ютеризацiї, яка в свою чер-
гу потребує постiйно пiдвищувати комп’ютерну грамотнiсть учнiв, так як
згодом вона перетворюється в комп’ютерну грамотнiсть нашого суспiльства.
Через брак годин вiдведених програмою в шкiльному курсi iнформатики на
ознайомлення з методами створення web-сторiнок та з web-програмуванням,
досконале оволодiння хоча б їх основами стає неможливим. Проте, iнтерес
школярiв до вивчення web-програмування, а не тiльки до ознайомлення з ним
досить високий. У бiльшостi з них є як мотивацiя, так i здатнiсть до освоєння
необхiдних матерiалiв. Але, враховуючи те, що навiть мова розмiтки гiпер-
тексту HTML, пропонується до вивчення лише в програмах з профiльним та
поглибленим рiвнями вивчення iнформатики, а каскаднi таблицi стилiв CSS
та мова програмування JavaScript так i зовсiм тiльки в програмах з поглибле-
ним вивченням, то становиться зрозумiлим, що витрачати час на незручностi
користування звичайними текстовими редакторами, такими як WordPad чи
Блокнот, недоречно.

Тому мета нашої роботи полягає в пошуку найбiльш оптимального для
загальноосвiтнiх шкiл web-редактора, який дозволяє зручно створювати web-
сторiнки та редагувати вже наявний код, створений за допомогою HTML,
CSS та JavaScript; а також надає простий iнтерфейс користувача зi зручним
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навiгацiйним меню; i, бажано, розповсюджуваний за лiцензiєю вiльного про-
грамного забезпечення.

Основна частина
Приймаючи до уваги закордонний та вiтчизняний досвiд (I.В. Роберт, I.Б.

Софронова, П.I. Самойленко, Н.В. Апатова, О.О. Кузнєцов) можна зробити
висновок, що iнформацiйнi технологiї доцiльно використовувати при вивчен-
нi всiх предметiв [1], зрозумiло, що iнформатика не є вийнятком. Цi технологiї
постають як новi iнтерактивнi засоби навчання, якi мають певнi дидактичнi
особливостi, що дають змогу якiсно змiнити методи i форми навчання. В наш
час iснує велика кiлькiсть програмних засобiв для розробки web-сторiнок,
якi надають досить широкий спектр iнструментiв для зручної роботи. Але
кожен програмний засiб має як переваги, так i недолiки. Вагомою залишає-
ться проблема вибору оптимального програмного засобу, який в повнiй мiрi
забезпечить потреби вчителя та учнiв на уроках iнформатики.

Серед великої кiлькостi web-редакторiв, представлених в наш час, скла-
дно обрати оптимальний програмний засiб. Зрозумiло що для бiльш зручно-
го користування вiн має бути кросплатформенний, тому, наприклад, web-
редактори notepad++, coda та iншi ми не розглядаємо. Також, зважаючи на
те, що використовуватися наш редактор буде для навчання в загальноосвi-
тнiх школах, якi в бiльшостi випадкiв не можуть дозволити собi комерцiйне
програмне забезпечення, то коло пошуку також зменшуємо до безкоштов-
них програм, тим самим не розглядається можливiсть використання таких
web-редакторiв як Sublime Text, WebStorm, Adobe Dreamweaver та iншi.

Один з web-редакторiв, який вiдповiдає представленим вимогам є реда-
ктор з вiдкритим кодом Brackets. Вiн орiєнтований на роботу з HTML, CSS
i JavaScript [2], тобто повнiстю задовольняє потреби вчителя при вивченнi
роздiлiв «Комунiкацiйнi технологiї» та «Основи комп’ютерного проектуван-
ня» в школах з поглибленим вивченням iнформатики. За допомогою цих же
технологiй та з використанням Chromium Embedded Framework реалiзовано
сам редактор, що забезпечує його кросплатформеннiсть, тобто сумiснiсть з
операцiйними системами Mac, Windows i Linux. Brackets створений i розвива-
ється Adobe Systems пiд лiцензiєю MIT License та пiдтримується на GitHub. В
основi Brackets лежать такi проекти, як CodeMirror, jQuery, Bootstrap, Node.js
[3]. Основна мета проекту – спрощення процесу web-розробки. Середа розроб-
ки цiлком стабiльна – самi розробники IDE Brackets стали використовувати
її у своїй повсякденнiй роботi вже досить давно. На сьогоднiшнiй день iснує
безлiч розширень для Brackets, що додають велику кiлькiсть необхiдних iн-
струментiв для роботи, таких як система контролю версiй Git [4], перегляд
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HTML-коду в браузерi Chrome в реальному часi, синхронiзацiя з FTP та iнше.
Iнтерфейс редактора досить простий та зручний у використаннi. Основ-

ними елементами iнтерфейсу є:
1. Меню, що включає в себе стандартний набiр пунктiв (файл, правка, по-

шук та iн.).
2. Область роботи з файлами проекту. Передбаченi стандартнi функцiї,

наприклад, запуск на редагування, перейменування файлу, створення
нових файлiв та каталогiв, вiдкриття каталогу в провiднику та iн.

3. Область роботи з кодом, де саме i вiдбувається створення та редагування
коду.

Розглянемо бiльш детально основнi можливостi, якi значно спрощують
користування редактором та виокремлюють його серед бiльшостi аналогi-
чних web-редакторiв:

1. В Brackets включенi рiзнi теми оформлення, що дозволяє налаштувати
iнтерфейс редактора за вашим бажанням.

2. Є можливiсть роздiлення екрану на двi частини, що дозволяє одночасно
переглядати та редагувати два документи, що значно спрощує редагу-
вання web-сторiнок. Роздiляти екран можна як по вертикалi так i по
горизонталi.

3. Brackets пiдтримує мiнiкарту документу, що значно спрощує орiєнтува-
ння в досить великих документах.

4. Також в редакторi є пiдтримка множинних курсорiв, що дозволяє вно-
сити однотипну iнформацiю одразу в декiлька рядкiв, наприклад, коли
необхiдно закрити одночасно декiлька однакових тегiв.

5. Iнтелектуальне автодоповнення коду. Завдяки новому API (application
programming interface) автодоповнення працює з HTML, CSS, JavaScript
(включаючи jQuery) [5].

6. Inline-редагування коду. Основна iдея – це скорочення числа перемi-
щень мiж файлами в рамках одного проекту – втiлюється за допомогою,
так званого, Inline-редагування, яке дозволяє працювати з контекстно-
залежними частинами iнших файлiв, не покидаючи своє поточне мiсце
розташування в проектi. Також реалiзовано «Inline Color Editor» для
редагування кольору об’єкту без використання графiчного редактору та
таблицi кольорiв, необхiдно просто обрати колiр з запропонованого спе-
ктру, i редактор сам додасть необхiдний колiр до коду [5].

7. Швидкий доступ до документацiї. Дуже корисна функцiя вiдображення
довiдки по CSS-елементам безпосередньо пiд час роботи з кодом. Довiд-
кова система заснована на базi матерiалiв з webplatform.org. Щоправда
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довiдка доступна лише англiйською мовою.
8. Швидкий доступ до файлiв проекту. Iснує панель швидкого переходу до

файлiв проекту. При введеннi початку iменi необхiдного файлу редактор
запропонує нам всi файли проекту, якi задовольняють введенiй умовi,
обравши файл вiн одразу вiдкривається для редагування.

9. Менеджер розширень. Установка необхiдних плагiнiв (а їх нараховує-
ться десь бiля 200) вiдбувається у вiкнi менеджера розширень. Плагiни
в Brackets дозволяють розширити стандартний функцiонал i полегшити
розробку проектiв. Один з самих вiдомих плагiнiв є всiм вiдомий Emmet.
Emmet – це плагiн, що дозволяє за допомогою спецiального скороченого
синтаксису написати великий код, що значно економить час при розробцi
проектiв [5].
Наприклад, написавши такий код в html документi:

ul > li ∗ 2 > a[href = #]{Link$}
та натиснувши клавiшу TAB, отримаємо наступну конструкцiю:

<ul>
<li><a href = ”#”> Link1 </a></li>
<li><a href = ”#”> Link2 </a></li>

</ul>
10. Живий попереднiй перегляд (Live Preview). За замовчуванням живий

попереднiй перегляд працює завдяки локальному Node.js серверу. Осо-
бливiсть цього перегляду в тому, що можна бачити результат в реаль-
ному часi. Принцип простий: вибираєте html документ, включаєте Live
Preview. Вiдкриється вiконце браузера, в якому буде вiдображатися ваш
проект в поточному варiантi написання. Варто додати, що ця функцiя
працює тiльки з браузером Chrome. Також при редагуваннi HTML в
Brackets в браузерi пiдсвiчується вiдповiдний редагований елемент [4,5].

Незважаючи на те, що виробники сконцентрувалися в першу чергу на
десктопних версiях, планується створення версiї Brackets для запуску в бра-
узерах. А також вже працюють над мобiльним додатком Brackets, який
перетворить планшети в зручний засiб створення web-сторiнок. Крiм того,
Brackets буде вбудовуватися в iснуючi web-додатки.

Основними недолiками Brackets є, наприклад, вiдсутнiй зрозумiлий меха-
нiзм налаштування IDE, не найбiльша швидкiсть завантаження програми i
роботи певних функцiй (наприклад, inline-редагування JavaScript). При вста-
новленнi редактору за замовчуванням в ньому є проблема з вiдображенням
кирилицi, але це швидко вирiшується простою змiною шрифту за замовчува-
нням.
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Висновки
У закiнченнi наводяться висновки з даного дослiдження i стисло пода-

ються перспективи подальших розвiдок у цьому напрямку. Brackets – це
неймовiрно зручний i багатофункцiональний web-редактор, використовуючи
який, ви обов’язково знайдете найбiльш зручнi для вас функцiї i власти-
востi. Цей редактор не вимогливий до ресурсiв, простий в iнтерфейсi, а за
допомогою гарячих клавiш i плагiнiв дозволяє прискорити i спростити на-
писання коду, що дозволить вчителю використовувати його на непотужних
комп’ютерах з операцiйною системою довiльного сiмейства. За функцiоналом
i кiлькiстю плагiнiв, Brackets на даний момент поступається iншим зрiлим
редакторам, але вiн вже зараз може стати повноцiнним iнструментом для
web-розробника, а тим паче для вчителя.
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Usage of web-editor Brackets on the lessons of informatics in
schools.

The article is devoted to modern state of the problem of web-editors usage on
the lessons of informatics in schools. Basic advantages and disadvantages of usage
of web-editor Brackets in the work of a teacher of informatics are considered here.
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