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Освітня програма дистанційного курсу 
 «Створення та ведення власного блогу (на платформі Blogger)» 

Автор Левченко Ірина Михайлівна, вчитель географії опорного навчального закладу 
«Гірська багатопрофільна гімназія». Учасниця національної премії Global teacher 
prize Ukraine 2018. 

Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Опанувавши дистанційний курс, слухачі навчаться створювати і налаштовувати 
прості стандартні блоги, сторінки і повідомлення; додавати і редагувати основні 
віджети і плагіни; розміщувати текстову і графічну інформацію, а також 
мультимедійні файли на своєму блозі; оптимізувати контент блогу. Слухачі 
отримають основи зі створення красивого дизайну; пошукової оптимізації блогу. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної загальної 
середньої освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. Програма 
курсу реалізується через дистанційний етап на платформі https://vseosvita.ua. 
Навчання дистанційного модуля може відбуватись з будь-якого пристрою 
(гаджету) у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження навчання дистанційного модуля програми. 

Програмні результати навчання 
- самостійно створювати і вести повноцінні блоги на безкоштовній платформі від Google Blogspot; 
- налаштовувати і змінювати дизайн свого блогу, не володіючи навиками роботи з HTML / CSS; 
- створювати пункти меню, повідомлення, сторінки, ділитися за допомогою блогу різною корисною 
інформацією, додавати текстовий та графічний контент, мультимедійні файли, стандартні віджети 
(соціальні закладки, лічильник відвідувачів, форма підписки, перекладач, опитування та ін.); 
- створювати гарний дизайн блогу і окремих його структурних компонентів; 
- оптимізувати свій контент і блог в цілому; 
- відстежувати і аналізувати статистику відвідувань блогу; 
- до кінця занять слухач отримує вже готовий блог. 

 
 
 

 


