
Блоги. Реєстрація, створення блогів, 

надсилання дописів 
 

Блог — це ваш веб-сайт, який легкий у користуванні. Це те місце, де ви можете швидко 

публікувати свої думки, отримувати коментарі на них, спілкуватися з людьми та багато 

чого іншого. І все це БЕЗКОШТОВНО. 

 

 Зміст 

 1 Створення акаунту на Google 

 2 Створення першого блогу 

 3 Створення першого повідомлення (допису) 

 4 Завершення сеансу роботи 

1. Створення акаунту на Google 

Завантажте браузер та відкрйте сайт https://www.blogger.com/start (мал. 1) 

 

 

(мал. 1) 

Оберіть мову спілкування (в правому верхньому куті, або на нижньому меню). 

Натисніть на кнопку Створити блог (мал. 1) 

Ви перейдете на сторінку Створити акаунт Google (мал. 2). Заповніть поля, 

запропонованої вам форми: 

 При заповненні вкажіть свою власну справжню електронну адресу. 

 Відразу запишіть свій логін та пароль у свій список сайтів Доступ до сайтів , щоб ви 

завжди могли його знайти. 

 Виконайте перевірку словом 

 Вкажіть що ви згодні з умовами надання послуг, поставивши прапорець (галочку) та 

натисніт на стрілку Продовжити. 

Примітка. Бажано прочитати умови надання послуг. 

https://www.blogger.com/start
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Blogger01.png


 

 

(мал. 2) 

Увага!!! На вашу електронну скриньку, яку ви вказали при заповненні форми, 

має прийти лист. 

Для активізації вашого акаунта та підтвердження вашої електронної адреси, будь 

ласка, клацніть на надісланому в листі гіперпосиланні. 

Ваш особистий акаунт створено і підтверджено. 

Примітка. Якщо Ви вже маєте акаунт Google (електронну пошту на gmail, yahoo) у 

службах Gmail, Групи Google (Yahoo) або Orkut, клацніть по посиланню спочатку 

ввійдіть до нього (мал. 2). 

 

2. Створення першого блогу 

На сторінці назвіть Ваш блог заповніть поля, запропонованої вам форми. (мал. 3) 

 

 

(мал. 3) 

Крок 1. Введіть назву. 

Назвіть ваш блог. Це може бути, наприклад, така назва — «Щоденник навчання  за 

програмою «Навчання дл майбутнього» або «Соцальні сервіси в моєму житті»  

» (мал. 3, виноска 1). 

Примітка. Ви потім зможете змінити назву свого блогу. 

Крок 2. Введіть адресу блогу. 

Коли ви введете Адресу блогу (латиницею) (мал. 3, виноска 2), натисніть на 

посилання і перевірте доступність адреси (мал. 3, виноска 3). Якщо така назва блогу 

вже існує (створена іншими), змініть назву. Проте важливо, щоб назва була пов’язана з 

темою, змістом блогу. 

https://www.google.com/accounts/Login?service=blogger&naui=8&continue=https%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Floginz%3Fd%3D%252Fcreate-blog.g%26a%3DADD_SERVICE_FLAG&alwf=true&skipvpage=true
https://www.google.com/accounts/Login?service=blogger&naui=8&continue=https%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Floginz%3Fd%3D%252Fcreate-blog.g%26a%3DADD_SERVICE_FLAG&alwf=true&skipvpage=true
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Blogger03.png
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Blogger04.png


УВАГА!! Обов’язково відразу занотуйте в записник адресу блога, який ви 

створили. Наприклад : http://web2service.blogspot.com 

Тепер цю адресу ви можете надіслати вашим друзям, іншим людям з якими збираєтесь 

співпрацювати. 

Крок 3. Натисніть на стрілку продовжити. 

Крок 4.Задайте макет. 

Для оформлення блогу виберіть шаблон (макет) із запропонованих макетів (його можна 

буде потім змінити) та натисніть Продовжити. (мал. 4) 

 

 

(мал. 4) 

У разі правильного виконання дій, система видасть повідомлення про успішне створення 

блогу. Для того, щоб додати свій перший допис до блогу слід вибрати кнопку Початок 

ведення блогів (мал. 5) 

 

 

(мал. 5) 

Далі ви можете продовжити роботу щодо публікації дописів (вибрати кнопку Початок 

ведення блогів) або завершити сеанс роботи (вибрати посилання Вийти). 

 

 

 

3. Створення першого повідомлення (допису) 
Перше повідомлення повинно містити інформацію про призначення вашого блога (за 

бажанням можете розмістити інформацію про себе). 

Крок 1. Щоб розмістити в блозі нове повідомлення, необхідно перейти на 

вкладку Надсилання дописів. 

http://web2service.blogspot.com/
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Blogger05.png
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Blogger06.png


 

 

(мал. 6) 

Крок 2. У вікні вбудованого редактора, що відкрилося, слід (рис.7)ввести заголовок 

допису. Наприклад: «Модуль 1. Рефлексія»…. 

Крок 3. В текстовому полі під заголовком напишіть своє невелике повідомлення. Для 

оформлення тексту використовуйте інструменти, зображені відповідними піктограмами на 

панелі інструментів над текстовим полем. 

Крок 4. Впишіть теги в вікно  Мітки для цієї публікації. Наприклад, для блогу 

«Навчання за програмою Intel» мітки (теги, ярлики) можуть бути такі: проекти,  

планування проекту, навички 21 століття, тощо  для повідомлення с заголовком 

«Модуль 1. Рефлексія». Тег вказує, тему, яка висвітлюється в даному повідомленні.  

Мітки, при введенні, розділяються комами. 

 

При публікації повідомлення в ньому будуть перераховані мітки. Натискуючи 

будь-яку з них, ви перейдете до сторінки, що містить лише повідомлення з 

вказаною міткою. 

Крок 5. Натисніть на кнопку Опублікувати допис. 

 

 

мал. 7 

З’явиться напис Допис вашого блога успішно опубліковано. Далі Ви можете (рис. 7): 

  

 Переглянути блог (у новому вікіні) 

 редагувати публікацію - внести зміни в допис, який ви щойно створили 

 додати нову публікацію - опублікувати нове повідомлення. 

Обираємо переглянути блог, в режимі перегляду блог відкривається в новому 

вікні/вкладці. 

Примітка: Пам’ятайте, що кожна нова стаття буде розміщуватись над попередньою. Тобто 

ваша перша стаття стане останньою (нижньою) в блозі. 

  

4. Завершення сеансу роботи 
Для завершення поточного сеансу роботи з блогами слід вибрати посилання Вийти в 

правому верхньому куті вікна програми. 

Додатково.  

http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Blogger14_inst_03.png
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:120px-Crystal_Clear_app_korganizer.png
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Blogger_6.png


1. Налаштування коментарів читачів блогів  

 
Для того, щоб надавати авторам блогу коментарі та ставити їм запитання, тобто 

організувати спілкування у блозі, автори блогів можуть надавати читачам різні рівні 

доступу. Такий доступ можна надати всім читачам, тільки обраним читачам,  

зареєстрованим у сервісах Гугл та іншим. 

 

 Можна також налаштувати написання коментарів так, щоб вони публікувалися в 

Інтернеті тільки після того, як їх перегляне автор і дозволить їх публікацію.  

 

В режимі редагування дописів перейдіть на закладку Налаштування, потім на 

закладку Примітки.  

 
В розділі Хто може коментувати  оберіть потрібну опцію.  

 

Коли всі налаштування коментарів завершено, натисніть на Зберегти налаштування. 
 

2. Налаштування дозволів співавторам блогу та читачам. 
 
В блозі може робити дописи тільки автор блогу, а можна запросити бути співавторами 

інших користувачів. Також можна налаштувати свій блог так, щоб його в Інтернеті міг 

читати тільки автор блогу або лише обрані автором особи. 

 

 Для того, щоб налаштувати доступ іншим співавторам та читачам потрібно в режимі 

редагування перейти на вкладку Налаштування, потім на вкладку  Дозволи. 

Відмітити і обрати відповідні опції в розділах Автори блогу та Читачі блогу. 

 

 

3. Зміна розташування елементів макету, додавання додаткових 

елементів (гаджетів) до макету блогу. 
Для зміни елементів макету блогу в режимі редагування перейдіть на закладку Макет . 

Клацнувши на відповідний елемент макету ви можете переміщувати його,  редагувати 

та видаляти. 

 

Для додавання додаткового елемента (опитувальника, списку гіперпосилань, 

зображення, відео тощо) клацніть на Додати гаджет . Оберіть відповідний гаджет, 

клацнувши на + та виконайте запропоновані вказівки. 

 
 

 


