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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

«СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТУ-ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА» 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Загальні положення 

Сьогодні Інтернет-представництва (сайти, блоги, сторінки тощо) є не лише у 

більшості компаній і відомих та успішних фахівців, але й у вчителів. Це 

допомагає продемонструвати результати своєї роботи, розповісти про себе, 

надати учням необхідні матеріали з предмету, обмінятися досвідом з колегами та 

багато іншого. 

Також дедалі частіше можна почути про необхідність створення портфоліо 

вчителя, яке являє собою спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що 

демонструють рівень професіоналізму вчителя і вміння вирішувати завдання своєї 

професійної діяльності. Портфоліо допомагає продемонструвати рівень 

підготовленості педагога і рівень активності у навчальних та позанавчальних 

видах діяльності.  

Не менш важливим завданням електронного Портфоліо є самоаналіз, 

узагальнення та систематизація результатів своєї роботи, об’єктивна оцінка своїх 

можливостей та планування дій з подолання труднощів і досягнення більш 

високих результатів. 

Разом з тим, Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації 

щодо створення, змісту та завантаження електронного портфоліо для вчителів, які 

проходять сертифікацію, а, отже, є необхідність у навчанні педагогів 

впорядковувати електронне портфоліо. 

Актуальність програми дистанційного курсу «Створення персонального 

сайту-портфоліо педагога» обумовлена необхідністю вміти систематизувати 

матеріали власної педагогічної діяльності та розміщувати їх на Інтернет-ресурсах. 

1.2. Цільова аудиторія  

Педагоги дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), позашкільної та фахової передвищої освіти різних типів і форм 

власності. 

1.4. Напрям  
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Розвиток професійних компетентностей; використання інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі; формування у 

здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей. 

1.3. Мета програми 

Метою освітньої програми є навчання створенню персонального сайту, 

впорядкуванню матеріалів власної педагогічної діяльності та розміщення їх на 

власному Інтернет-ресурсі. 

1.5. Завдання програми 

Формування та розвиток наступних компетентностей: 

інтегральна: здатність розв’язувати  складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі загальної середньої 

освіти: 

фахових:  

‒ розвивати здатність до навчання  впродовж життя самоосвіти та 

самоаналізу;  

‒ розвивати здатність до набуття спеціалізованих концептуальних знань на 

рівні новітніх досягнень педагогічної науки, які є основою для оригінального 

мислення та інноваційної діяльності у галузі освіти; 

‒ розвивати здатність на практиці ефективно використовувати різні теорії в 

області навчання та адміністрування, продукувати нові ідеї, проявляти 

креативність, здатність до системного мислення; 

‒ розвивати здатність формувати нові продукти в обраній галузі, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

 

1.6. Очікувані результати навчання 

 

Знання і 

розуміння 

 

- характерних ознак сайту-портфоліо педагога; 

- інструментів для створення сайту та блогу; 

- суті електронного портфоліо, його призначення, видів 

та наповнення. 

Розвинені вміння  

- створювати сайт-портфоліо засобами інструментів 

Portfoliobox або Google Sites; 

- створювати сторінки різних типів та налаштовувати 

їх; 

- розміщувати на сторінках сайту матеріали різного 

типу (текст, зображення, відео, посилання тощо); 

- налаштовувати меню сайту-портфоліо; 

- налаштовувати теми, кольори, зображення та шрифти 

сайту-портфоліо; 

- налаштовувати параметри сайту-портфоліо; 
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- зв’язувати свій сайт із профілем в соціальних 

мережах. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- цінність особистості;  

- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний 

розвиток;  

- рефлексія власної професійної практики. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

2.1. Зміст освітньої програми 

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності 

вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань 

щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними 

напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою 

кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних 

працівників; запитами замовників освітніх послуг. 

Зміст програми має практичну спрямованістьта охоплює: змістовну, 

практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення 

кваліфікації педагогів. 

Структура освітньої програми передбачає опрацювання таких двох модулів: 

- Сайт учителя: огляд найпопулярніших інструментів, можливості, 

рекомендації по створенню та наповненню. 

- Створення сайту-портфоліо вчителя. 

 

2.2. Форми реалізації освітньої програми 

 

Освітня програма передбачає індивідуальну дистанційну форму навчання, 

яка організовується на сайті Дистанційної академії TeachHub (http://courses.teach-

hub.com/course/view.php?id=7) та передбачає самостійне онлайнове навчання з 

використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та 

спілкування з тьютором (в разі потреби). 

2.3. Тривалість навчання 

 

Відповідно до навчального плану освітньої програми, тривалість навчання 

становить 9 академічних годин (0,3 кредиту ECTS) і не має часових обмежень: 

слухач самостійно планує свою навчальну діяльність (обирає час та темп 

навчання, консультується з тьютором). 

http://courses.teach-hub.com/course/view.php?id=7
http://courses.teach-hub.com/course/view.php?id=7
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Постійний доступ до навчальних матеріалів педагог отримує протягом двох 

діб з моменту оплати.  

Тьютор перевіряє виконане учасником завдання (залікову роботу – власний 

сайт-портфоліо) один раз на тиждень. Якщо слухач набирає потрібну кількість 

балів для завершення дистанційного курсу, на його поштову скриньку 

надсилається сертифікат про успішне завершення дистанційного курсу. 

Нижче представлено розподіл годин відповідно до структури дистанційного 

курсу: 

№ Тема Лекції Практичні 
Сам. 

робота 
Усього 

І. Сайт учителя: огляд найпопулярніших інструментів, можливості, 

рекомендації по створенню та наповненню 

1. 
Сайт (блог) учителя: характерні 

ознаки та наповнення 
0,5   0,5 

2. 
Інструменти для створення 

сайту 
0,5   0,5 

3. 
Яким має бути портфоліо 

педагога та як його створити? 
0,5   0,5 

4. 

Методичні рекомендації щодо 

створення електронного 

портфоліо вчителя 

0,5   0,5 

 Разом 2   2 

ІІ. Створення сайту-портфоліо вчителя 

4. Створення сайту-портфоліо 

вчителя 
 1 6 7 

 Разом  1 6 7 

 Усього 2 1 6 9 

 

2.4. Вартість навчання  

Актуальна інформація щодо вартості та інших умов навчання розміщена на 

сторінці реєстрації на курс: http://teach-hub.com/sait-portfolio-1/. 

 

2.5. Документ, що видається по завершенню навчання 

Учасники, які успішно виконали всі завдання дистанційного курсу та 

набрали принаймні 70% від загальної кількості балів, отримують сертифікат 

(верифікація за адресою http://teach-hub.com/verification/). 

Сертифікат має всю необхідну інформацію про навчання: 

 повне найменування суб’єктів підвищення кваліфікації, які надають 

освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-

педагогічним працівникам; 

 найменування дистанційного курсу; 

http://teach-hub.com/sait-portfolio-1/
http://teach-hub.com/verification/
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 обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС; 

 ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію; 

 опис досягнутих результатів навчання; 

 дату видачі та обліковий запис документа; 

 найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала 

документ від імені суб’єкта, її підпис. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Кендюхова А.А. Професійне портфоліо: територія успіху сучасного 

педагога: [навчально-методичний посібник] / А.А. Кендюхова. – Кіровоград: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 36 с. 

2. Норкіна О. В. Метод електронного портфоліо як засіб віртуальної 

самопрезентації дослідницької діяльності вчителя математики / О. В. Норкіна 

// Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. 

Психолого-педагогічні науки. - 2015. - № 4. - С. 166-171. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2015_4_31 

Допоміжна 

1. Моделювання портфоліо педагога : Навчально-методичний посібник / 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; уклад. Н.В. 

Бахмат – 2-ге вид., переробл. і доповнене. 

2. Скрипка Г. В. Побудова та просування персонального бренду вчителя в 

умовах впровадження Концепції Нової української школи / Г. В. Скрипка //  

Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Луцьк, 24-26 травня 2018 р.) / 

уклад. В. О. Савош. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 236 с. – С. 66-68. 

3. Скрипка Г. В. Дистанційне навчання педагогів / Г. В. Скрипка // Заступник 

директора школи : Щомісячний спеціалізований журнал. – Київ. – 2016. – №2 

(51). – С. 29-35. 

Інтернет-ресурси 

1. Яким має бути портфоліо педагога та як його створити?: веб-сайт URL: 

http://teach-hub.com/yakym-maje-buty-portfolio-pedahoha-ta-yak-joho-stvoryty/ (дата 

звернення: 29.12.2019).  

2. Як створити сайт учителя: 5 ефективних кроків : веб-сайт URL: http://teach-

hub.com/yak-stvoryty-sajt-uchytelya-5-efektyvnyh-krokiv/ (дата звернення: 

29.12.2019). 

 

Розробник освітньої програми:  

тьютор Дистанційної академії TeachHub, 

кандидат педагогічних наук      Ганна СКРИПКА 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzspp_2015_4_31
http://teach-hub.com/yakym-maje-buty-portfolio-pedahoha-ta-yak-joho-stvoryty/
http://teach-hub.com/yak-stvoryty-sajt-uchytelya-5-efektyvnyh-krokiv/
http://teach-hub.com/yak-stvoryty-sajt-uchytelya-5-efektyvnyh-krokiv/

