
 1 

Настанова щодо організації роботи в блогах (із журналу «Комп’ютерні технології») 

Блог (скорочене від web log, Веб-журнал) це простий у використанні веб-сайт, де можна публікувати 

свої роздуми, спілкувалися, обговорювати та коментувати роздуми інших користувачів та користуватися 

іншими функціями.  

Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів 

блога.  

Приклади дискусій у рамках спільнот, пов'язаних з освітою і мережевими технологіями, можна 

подивитися в таких спільнотах: 

 Проблеми навчання та навчальних систем http://community.livejournal.com/edu_rabbits 

 Спільнота проекту Летописи.ру http://community.livejournal.com/letopisi/ 

 Електронне навчання http://community.livejournal.com/ru_elearning 

 Веб 2.0. ― технології в освіті http://community.livejournal.com/web2_edu 

 Гіпертекст(и) http://community.livejournal.com/ru_hypertext/  

 Віртуальні Інтели http://community.livejournal.com/vintel/ 

 Шкільна рада http://community.livejournal.com/ru_schools/ 

 Вільна дискусія викладачів http://community.livejournal.com/ru_tutor/ 

 Спільнота програми Навчання для майбутнього http://ippo-intel.blogspot.com/  

Створення блогів 

Крок 1 - авторизація сеансу роботи. 

Завантажте веб-оглядач, відкрийте сайт www.blogger.com  (рис 1.)  Для авторизації сеансу роботи (здійснюється 

кожного разу при вході до середовища) необхідно ввести ім‘я користувача та пароль (рис 1).  

 

 

 

Крок 2  

Після успішної реєстрації/авторизації ми переходимо власне до створення блогу.   

Для цього  активізуйте посилання Создайте свой блог (рис. 2).  

 

Рис. 2 

Крок 3 

Клацніть тут  
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Далі необхідно заповнити відповідні поля - назва та адреса блога (рис. 3).  

 

Рис. 3 

Крок 4 

Далі  необхідно вибрати шаблон оформлення (рис. 4). У разі правильного виконання дій, система видасть 

повідомлення про успішне створення блогу (рис.5). 

    

  Рис. 4         Рис. 5 

 

Додавання та зміна дописів  

Для внесення нових дописів до власного блогу необхідно або натиснути кнопку Начать публікацію (рис 5) або 

активізувати посилання Нова публікація (рис 6).  

 

 

Рис. 6. 

В будь-якому випадку,  відкривається вікно вбудованого редактора (рис. 7 ). Перед публікацією допису радимо 

скористатися можливістю попереднього перегляду. 
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Рис.  7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

Закінчення роботи 

Для коректного закінчення роботи в середовищі необхідно активізувати посилання Вийти.   
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