
 

 

 

 

 
ОСВІТНІЙ САЙТ ТА ПЕРСОНАЛЬНИЙ БЛОГ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА:  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

    

 

  



 

 

 

Алгоритм створення блогу 
 

 
 



1. Визначення структури блога 

 Ви вирішили створити власний блог? 

Визначтеся з його структурою: 

 тема, як він буде виглядати;  

зміст; 

 посилання на статті в Інтернеті; 

 пости (записи). 



2.Вибір блог-платформи 

  http://www.blogger.com   

   http://www.livejournal.com  

  http://blog.meta.ua/ 

   http://blogs.mail.ru/ 

Потрапити на сторінку створення блога можна, 

набравши в адресний рядок назву сайта 

http://www.blogger.com  або увійшовши до 

системи Google  . 
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3. Створення власного аккаунту 

 
 Перш ніж розпочати роботу з блогом, система Google 

запропонує створити власний аккаунт (обліковий 

запис), без якого створення блога неможливе.  

 Для цього (якщо аккаунта Google у Вас немає) 

необхідно натиснути кнопку «Зареєструватися» та за 

допомогою вказівок системи створити обліковий запис, 

який стане для Вас одночасно і поштовою скринькою, і 

паролем для входу на блог як автора. 



4. Створення блогу 
 Реєструємося в службі Blogger, натиснувши кнопку «Новий 

блог»  

 Далі у віконці, що з’явиться, необхідно вказати: А) назву 
Вашого блогу, як на малюнку — «Блог ***** », та Б) адресу 
Вашого блогу англійськими літерами. 

 Після введення необхідних даних слід натиснути кнопку 
«Створити блог» 

  Вибираємо на панелі «Тему», яка вам підходить до вашого 
блогу 

  На панелі вибираєте «Дизайн» і редагуєте, підлаштовуєте під 
себе, все те, що Ви хочете бачити у блозі. 

 Наповнюєте блог створюючи «Повідомлення» (відео, 
посилання, текст, картинки…) 

 

 

 





 



 

 

 

Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (М. Фітільова).  

«Я (Романтика)" - новела про внутрішній розкол особистості у час революційних трансформацій. 
Епіграф: 

Людина не ангел і не тварина, і нещастя її в тому, що, чим більше вона прагне 

 уподібнюватися до ангела, тим більше перетворюється на тварину. 

Б.Паскаль 

  



                    Власний блог 

https://psihologijasidoryk.blogspot.com/ 
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