
Особистий професійний

блог вчителя: дизайн, 

контент, просування



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:

Чи є у вас досвід у введенні особистого
блогу?



НАТАЛІЯ БОЙКО

• вихователь-методист Комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №133» 

Криворізької міської ради

• коуч із питань використання ІКТ в закладах дошкільної 

освіти

• стаж педагогічної діяльності – 15 років

ПРО
ЛЕКТОРА





ПЛАН
ВЕБІНАРУ

1. Види професійних блогів.

2. Домен та хостинг: як обрати?

3. Вибір CMS.

4. Налаштування шаблону блогу.

5. Наповнення контентом.

6. Пошукова оптимізація та просування блогу.



Блог – сукупність вебсторінок, на яких автор 
ділиться своїм досвідом, баченням певних
речей. Це свого роду щоденник, в якому
записи розміщено в зворотній хронології. 



Професійний блог 
присвячується

особливостям якогось
одного виду діяльності. 

Особистий блог веде одна 
людина. 



Блог-
цитатник

Платформа 
для 

спілкування

Блог-
портфоліо

Lifestyle-
блог

Для роботи 

з учнями

Рекламний 
ресурс

Види блогів 
педагогів



Етапи створення блогу

КРОК 1

Визначення мети 
створення блогу



КРОК 2

Вибір тематики блогу

Етапи створення блогу



КРОК 3

Вибір домену і хостингу

Етапи створення блогу



Хостинг - це місце на сервері, 

де буде розміщуватися сайт. 

Домен - назва блогу, сайту, його
адреса. Він складається з самої

назви і зони. 



На що звернути увагу під час вибору домену:

Ім’я повинно
бути не більше

12 символів

Легка 
запам’ятовуваність

Відповідність 
тематиці



Конструктор сайтів чи блогів - це система 
з набору інструментів, яка дозволяє
створювати блоги онлайн і адмініструвати
їх без будь-яких спеціалізованих знань.



Переваги конструкторів:

• зручність та простота використання;

• є можливість додавання свого домену за 
потреби;

• наявність готових шаблонів дизайну;

• легкість завантаження матеріалів;

• надійність - усі файли зберігаються на сервері
конструктора. 



Недоліки конструкторів:

 безкоштовний домен складний для 

запам’ятовування;

 на безкоштовних версіях дещо знижено

швидкість завантаження сторінок та елементів

шаблону сайту;

 обмеження дискового простору для зберігання

файлів у безкоштовних тарифних планах;

 наявність рекламних блоків;

 висока вартість платних версій.



Конструктори блогів

Wordpress uCoz Blogspot

Wix Jimdo



Етапи створення блогу

КРОК 4

Вибір системи керування 
вмістом 



Найрозповсюдженіші:
- Joomla;
- WordPress;
- Drupal

Система керування вмістом
(CMS) — програмне забезпечення
для організації вебсайтів чи інших

інформаційних ресурсів в інтернеті.



Етапи створення блогу

КРОК 5

Вибір та налаштування 
шаблону 



Принцип дії елементів Call to Action

Залучення 
уваги

Інтерес Бажання Дія



Шаблон головної сторінки



Налаштування блогу перед встановленням 
шаблону Sora Viral



Для коректної роботи шаблону Sora Viral
необхідно:

• створити мінімум 8 публікацій;

• додати мітки до публікацій;

• створити статичні сторінки для 
головного меню;

• зробити резервне копіювання 
старого шаблону



КРОК 6

Наповнення контентом

Етапи створення блогу



Види контенту:

• текстовий;

• фотоматеріали;

• інфографіка;

• аудіофайли;

• відеоконтент



Приблизний зміст вдалого допису

• заголовок - головна думка допису, що за обсягом
не має перевищувати десяти слів;

• прев’ю - зображення, що відображає головний
зміст;

• лід - (від слова лідер) перший абзац; 

• тіло статті - сама суть допису;

• цитата - точний дослівний уривок із мовлення
учасника заходу (за необхідності);

• підсумки або власна думка - автор висловлює
власне бачення ситуації;

• бекґраунд - посилання на вебсторінку з новиною, 
що передувала висвітленим подіям.



КРОК 7

Пошукова оптимізація 
блогу, просування

Етапи створення блогу



Трафік – потік відвідувачів. 

Просування блогу – комплекс 
заходів по залученню

відвідувачів. 



Види трафіку:

 органічний;

 прямий;

 реферальний;

 з соцмереж



Способи заробітку

 реклама своїх товарів чи послуг;

 розміщення реклами;

 партнерські матеріали



КРОК 8

Формування лояльної 
аудиторії

Етапи створення блогу



Секрети успіху

1. Уникайте менторського тону. 

2. Не хваліться. 

3. Поважайте свою аудиторію. 

4. Будьте щирими. 

5. Втомились - зробіть паузу. 

6. Довіра – понад усе. 

7. Творіть і отримуйте від цього задоволення.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

naurok.com.ua/page/contact-us

Залишилися запитання?

Звертайтесь до Служби підтримки:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar
https://naurok.com.ua/page/contact-us

