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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress».
2. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі,
включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; цифрова компетентність.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Левченко Ірина Михайлівна, вчителька географії опорного навчального закладу «Гірська
багатопрофільна гімназія». Учасниця національної премії Global teacher prize Ukraine 2018.
5. Цільова аудиторія: курс призначений для новачків у створенні блогів, які не володіють особливими
технічними знаннями в цьому напрямку, для тих, хто хоче отримати гідний професійний інтернет-ресурс.
Заняття орієнтовані на тих, хто хоче створювати блоги і надалі керувати ними самостійно.
6. Мета програми: навчити слухачів 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. Дати слухачам
основи по створенню красивого дизайну; пошукової оптимізації блогу.
7. Зміст програми:
Час не стоїть на місці, вдосконалюється все, в тому числі і освіті. Нові реформи вимагають від
вчителів використання ІКТ-технологій на уроках і в повсякденному житті. Коли Ви проходите атестацію
або ж приймаєте участь в конкурсі «Учитель року» Вам задають питання: «Чи є у Вас особистий блог?».
Курс «Створення та ведення власного блогу» допоможе Вам розібратися в механізмах роботи з
блогом. Прослухавши курс, абсолютно будь-яка людина, не залежно від його знань в web-програмуванні,
зможе створювати найпростіші блоги.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 24 години/0,8 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: дізнатися про призначення і основні функціональні можливості безкоштовної платформи
WordPress; дізнатися про функціональність налаштувань, або як правильно налаштувати блог;
познайомитися з програмами і алгоритмами для ведення свого блогу; дізнатися про те, яким чином, не
встановлюючи спеціального ПО і не будучи програмістом, створювати власні блоги і управляти ними;
навчитися модернізувати зовнішній вигляд блогу, зробити його більш функціональним; навчитися
використовувати блог в освітніх цілях;
фахові: самостійно створювати і вести повноцінні блоги на безкоштовній платформі WordPress;
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.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

