
Теоретична частина. 

Якщо у вас є хобі, значить ви займаєтесь не своєю справою… 

(невідомий автор) 

Люди створюють блоги з різних причин. Хтось піддається впливу моди, хтось хоче 

ділитися своїми думками з друзями та близькими (чи не друзями і не близькими), а хтось 

обирає бізнес-підхід до ведення блога. І саме ці, треті, найчастіше потрапляють у пастку 

„вибору тематики”. Адже спробуйте прочитати будь-який посібник зі створення блога, і ви 

майже напевне натрапите на фразу: „Перш, ніж створити власний блог, оберіть тему, про яку 

ви будете писати”. 

І все було б не так складно, якби перед людиною від самого початку не стояла 

розумова установка: „Блог – це бізнес. А бізнес повинен приносити гроші. Отже й тему 

потрібно обирати таку, яка матиме потенціал для генерування прибутку…” Так? 

Ні! 

Гроші – це поганий мотиватор 

Тобто, звісно, гроші мають велике значення! І в бажанні людини отримувати 

прибуток від ведення блога немає нічого поганого. Ось тільки „потенціал для генерування 

прибутку” мають не ті теми, які знаходяться найвище за показниками ключових слів у 

пошукових системах, і не ті, за які пропонується найвища плата у системах контекстної 

реклами, а ті, які цікаві автору.  

Інакше кажучи, прибутковим може стати блог на будь-яку тематику за умови, що 

ця тематика близька і цікава авторові. 

Спокуса створити черговий блог про нерухомість, інвестування чи автомобілі – 

достатньо висока. Я навіть розумію мотивацію авторів, які обирають подібну тематику. Але 

чому ж такі блоги живуть у кращому випадку кілька місяців, а потім роками „припадають 

пилом” у архівах інтернету, аж поки не закінчиться термін реєстрації домена і вони не 

зникнуть назавжди? 

Справа, очевидно, у тім, що будь-яка, навіть найпопулярніша тема, вимагає значних 

інвестицій часу та зусиль, перш ніж вона стане прибутковою. Дарма сподіватися, що 

створивши блог на фінансову тематику, ви миттєво залучите на нього десятки тисяч 

відвідувачів і почнете заробляти тисячі доларів на контекстній рекламі. Потрібен час, щоб 

читачі дізналися про ваш блог, почали довіряти йому, а пошукові механізми – 

проіндексували і вивели ваші матеріали на перші позиції. Якщо тема висококонкурентна – 



цього можна чекати дуже і дуже довго. При цьому – в жодному разі не можна скидати темпів 

– лише нарощувати їх. 

Але як це зробити, якщо тема була обрана не через справжній інтерес до неї автора, а 

тільки тому, що вона видавалася прибутковою? А потім виявилося, що прибутки з’являться 

через багато місяців, а працювати потрібно зараз. Багато і наполегливо. З душею… а душі то 

немає… Є тільки матеріальний інтерес! Але й він не мотивує після кількох місяців роботи і 

відсутності будь-якого прибутку.  

Інтерес – це найкращий мотиватор 

І зовсім інша річ, коли тема обирається з точки зору цікавості та близькості до 

інтересів автора. При цьому прибуток може залишатися таким-само вагомим фактором, як і у 

першому випадку. Але з’являється ще один дуже важливий аспект! Усвідомивши одного 

дня, що ведення блога – це зовсім не секрет до раптового збагачення – ви не 

зневіряєтесь у своїй справі, а навпаки – починаєте працювати зі ще більшим запалом. 

Адже тепер блог для вас – це не тільки джерело прибутку, але й джерело інтересу. 

Робіть те, що вам подобається – і ви ніколи не відчуєте втоми! Фізичне виснаження, 

яке приходитиме до вас о другій-третій годині ночі, коли ви все ще сидітимете перед 

монітором (так, як робив це я, пишучи гру на Flash) – здаватиметься дрібною перешкодою. 

Але іноді воно все-таки звалюватиме вас до ліжка, щоб наступного ранку ви з захопленням 

прокидалися і розуміли – нарешті можна знову взятися за улюблену справу. 

Взагалі, бажання прокидатися зранку – це дуже хороший індикатор того, чи 

займаєтесь ви своєю справою і чи отримуєте справжнє задоволення. Ніколи не помічали, як 

легко прокидатися вранці (особливо – на вихідні), коли вас очікує цікава зустріч, давно 

запланована приємна подія, омріяна поїздка чи щось подібне. Якщо ж таке саме рвіння 

виникає у вас і стосовно роботи – значить ви займаєтесь тим, чим повинні. І при такому 

підході гроші – це тільки питання часу. 

Поняття блогу та різновиди блогів  

Блог – скорочена назва від англійського сполучення Web Log. Блогом вважається 

певний різновид сайту, що час від часу наповнюється текстом та мультимедійною 

інформацією, а останні записи блогу (їх прийнято називати постами) відображаються у 

зворотньому хронологічному порядку – найновіші є найостаннішими. Проте слід розуміти це 

поняття досить ширше.  

Блог має декілька головних принципів, котрі, однак, не є обов’язковими. Блог 

повинен час від часу оновлюватись Блог може бути як авторським (його веде одна особа), 

так і колективним (кілька авторів) Кожне блог-повідомлення може будь-хто прокоментувати, 

що передбачає діалог між автором блогу та його читачами.  

http://nub.com.ua/2010/11/match-insanity-my-first-flash-game/


Найчастіше блоги розділяють за тематикою – персональні, в яких головним чином 

ведуться записи про особисте життя автора, його розповіді та спостереження, – та тематичні, 

де прослідковується чітка тематика, наприклад, блог про подорожі, книги, музику або 

політичний блог. У наші дні блог перетворився у певний жанр. Саме завдяки тематичним 

блогам набувають широкої популярності. Адже тепер блог – це не тільки сукупність кількох 

записів або медіафайлів, а й потужний ресурс, що здатен виступити у ролі ЗМІ.  

Секрет популярності блогів у тому, що для того, аби "залишити" слід на сторінках 

інтернету, не треба багато вмінь чи технічних знань, особливо якщо користуватись 

спеціальними блог-сервісами.  

Зараз загальна кількість блогів в Україні становить більше 200 тисяч, і ця цифра 

подвоюється щороку. 

Різновиди блогів 

За автором (авторами):  

 Особистий (авторський, персональний) блог — ведеться однією особою (як правило 

– його власником);  

 «Примарний» блог — ведеться від імені чужої особи невизначеною персоною;  

 Колективний або соціальний блог — ведеться групою осіб за правилами, які визначає 

власник;  

 Корпоративний блог — ведеться усіма співробітниками однієї організації;  

За наявністю /виду мультимедіа:  

 Текстовий блог — блог, основним контентом якого є тексти;  

 Фотоблог — блог, основним контентом якого є фотографії;  

 Музичний блог — блог, основним контентом якого є музичні файли;  

 Подкаст і блогкастинг — блог, основний контент якого надиктовується та 

викладається у вигляді MP3-файлів;  

 Відеоблог — блог, основним контентом якого є відеофайли;  

За особливостями контенту:  

 Контентний блог — блог, який публікує первісний авторський контент;  

 Мониторінговий блог — блог, основним контентом якого є відкоментовані посилання 

на інші сайти чи блоги;  

 Цитатний блог — блог, основним контентом якого є цитати з інших блогів;  

 Сплог — спам-блог;  

За технічною основою:  

 Stand-alone блог — блог на окремому хостингу та движку (CMS);  



 Блог на блог-платформі — блог, який ведеться на потужностях блог-служб 

(LiveJournal, LiveInternet та ін.);  

 Моблог — мобільний веблог, який містить контент, котрий розміщується в мережі з 

мобільних чи портативних пристроїв; 

4. Практична робота 

Інструкція 1. "Створення блогу"   

 Виконавши це завдання ви будете вміти створювати блоги та публікувати дописи. 

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.  

Створити акаунт на Google  

Завантажте браузер та відкрйте сайт https://www.blogger.com/start 

  

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

Натисніть на кнопку Створити блог   

Ви перейдете на сторінку Створити акаунт Google. Заповніть поля, запропонованої вам 

форми:  

 При заповненні вкажіть свою власну справжню електронну адресу.  

 Відразу запишіть свій логін та пароль у свій блокнот, 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


 

  

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. 

Створити перший блог  

На сторінці назвіть Ваш блог заповніть поля, запропонованої вам форми.  

 

Крок 1. Введіть назву. 

Назвіть ваш блог. Це може бути, наприклад, така назва — «Соціальні сервіси в моєму 

житті»  Примітка. Ви потім зможете змінити назву свого блогу. 

Крок 2. Введіть адресу блогу. 

Коли ви введете Адресу блогу (латиницею), натисніть на посилання і перевірте доступність 

адреси . Якщо така назва блогу вже існує (створена іншими), змініть назву. Проте важливо, 

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


щоб назва була пов’язана з темою, змістом блогу. 

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

створили. Наприклад :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.  

 

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  

 

Далі ви можете продовжити роботу щодо публікації дописів (вибрати 

кнопку Початок введення блогів) або завершити сеанс роботи (вибрати посилання Вийти). 

Створити перше повідомлення (допис)  

Перше повідомлення повинно містити інформацію про призначення вашого блога (за 

бажанням можете розмістити інформацію про себе). 

http://web2service.blogspot.com/


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

вкладку Надсилання дописів. 

 

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

допису. Наприклад: «Тематика блога» «Деякі терміни, що використовуються в блогах», 

або «Для чого мені потрібні соціальні сервіси», або…. 

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 Мітки для цієї публікації. Наприклад, для блогу «Соціальні сервіси в 

моєму житті» мітка (тег, ярлик) може бути така: Словник для повідомлення с заголовком 

«Деякі терміни, що використовуються в блогах». Тег Словник вказує, тему, яка 

висвітлюється в даному повідомленні, однак в ньому ж розкривається тема блоги, тому 

краще вказати дві мітки: Словник та Блоги. 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. 

 

З’явиться напис Допис вашого блога успішно опубліковано. Далі Ви можете: 

o Переглянути блог (у новому вікіні)  

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



o 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. 

Завершити сеанс роботи  

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

Інструкція 2 "Управління блогами" 

 Виконавши це завдання ви будете вміти: 

 переглядати та коментувати дописи в блогах ваших товаришів,  

 налаштовувати доступ до вашого блога та коментарі,  

редагувати дописи та додавати до них зображення.  

Переглянути дописи  

Для того, щоб переглянути публікації в блогах, слід у рядок адреси браузера ввести 

адресу потрібного блогу . У вікні, що відкрилося, ви можете побачити останні публікації. 

Кожна публікація супроводжується наступними даними: дата, тема, вміст, автор, кількість 

коментарів. 

Перегляньте дописи у власному блозі та блогах інших учасників навчального курсу. 

Залишіть коментарі в блогах учасників навчального курсу  

Для того, щоб залишити коментарі до повідомлення в блозі інших користувачів 

сервісу слід вибрати посилання коментарі (розташовано внизу допису). У вікні, що 

відкрилося, слід: 

 у поле Залишити коментар ввести необхідний текст  

 у поле Перевірка словом ввести запропоновані символи  

 вибрати перемикач Google/ Bloger та ввести в поля Ім‘я користувача та Пароль 

необхідні дані  

 вибрати кнопку Опублікуйте свій коментар.  

Перегляньте коментарі у власному блозі. 

Розпочати новий сеанс роботи  

Відкрийте браузер та завантажте сайт https://www.blogger.com/start. 

Для того, щоб розпочати новий сеанс роботи, необхідно у спеціальну форму ввести логін і 

пароль та вибрати кнопку Увійти. 

https://www.blogger.com/start


Ознайомитися з можливостями вікна Панель інструментів  

 

При повторному входженні в систему відкриється вікно Панель інструментів, яке 

містить список ваших блогів та посилання, які роблять роботу з блогами більш зручною й 

простою. 

Розглянемо основні об’єкти вікна Панель інструментів їх призначення: 

Створити блог - створити новий блог 

Довідка - отримати відповіді на запитання щодо роботи в середовищі 

Нова публікація - додати новий допис до блогу 

Редагувати дописи - переглянути весь список дописів, видалити окремі дописи або додати 

нові 

Налаштування - змінити назву та опис, задати глобальні параметри 

Макет - налаштувати зовнішній вигляд блогу 

Редагувати профіль - переглянути або змінити дані про користувача середовища 

Налаштувати коментарі  

У вікні Панель інструментів виберіть посилання Налаштування. 

На вкладці Налаштування натисніть посилання Примітки. 

 

Налаштуйте ті параметри приміток, які вам потрібні. 

Обов’язково пропишіть власну електронну адресу для сповіщення про коментар. І тоді 

інформація про всі записи, які зробили відвідувачі в вашому блозі, будуть надсилатись на 

вашу поштову скриньку. Ви зможете слідкувати за публікаціями в блозі, не відкриваючи 

його в Інтернеті, вчасно редагувати чи видаляти непотрібне від «непрошенных гостей». До 

вас надійде не сам текст, а лише повідомлення про нього. 



 

Налаштувати доступ читачів до свого блогу  

На вкладці Налаштування натисніть посилання Дозволи. 

В розділі Дозволи в залежності від того, кому ви даєте право читати свій блог, позначте один 

із варіантів: 

 «Будь хто» - надати дозвіл читати всім. Рекомендується для всіх учасників 

навчального курсу. Тоді читати, переглядати ваш блог зможуть усі.  

 Лише вибрані мною особи - читати блог можуть лише вибрані Вами люди.  

 Лише автори блогів - в окремих випадках це можуть бути лише автори 

блоґів – ця опція ТІЛЬКИ для особистих щоденників, які ви не хочете щоб читали інші.  

Додати зображення до першого допису  

Під час написання допису або після його публікації Ви можете додати зображення 

(малюнок, фото). 

Для того, щоб вставити зображення потрібно знаходитись в режимі редагування 

(створення) статті. Для цього слід перейти за посиланням Редагувати дописи. У вікні, що 

відкрилося, вибрати відповідне посилання редагувати. 

 

У вікні вбудованого редактора: 

 Натиснути на кнопку Додати зображення.  

 Вибрати з вашого комп’ютера фото чи малюнок та завантажити його на сервер 

Blogger.  

 Після натискання Готово, ваш малюнок з’являється на сторінці допису.  



Ви можете попередньо переглянути, як буде розміщено зображення на сторінці блога, 

натиснувши посилання Попередній перегляд. 

Якщо вас влаштовує розміщення малюнка — натисніть кнопку Опублікувати допис. 

Зачекайте, поки завантажиться сторінка. 

Тепер ви можете Переглянути блог (у новому вікні), додати новий допис або внести зміни в 

створений. 

Увага! НЕ закривайте браузер. Редагування можна продовжити користуючись попереднім 

вікном. (Відкрити вікно редагування конкретного допису дуже зручно, скориставшись 

піктограмою з зображенням олівця, що знаходиться в нижньому правому куточку цього 

допису) 

 

  

Інструкція 3. "Налаштування блога"  

Виконавши це завдання ви зможете зробити свій блог привабливішим та зручнішим. 

Завжди можете змінити вибраний вами макет та його елементи.  

Розпочати новий сеанс роботи  

Відкрийте браузер та завантажте сайт https://www.blogger.com/start. 

Для того, щоб розпочати новий сеанс роботи, необхідно у спеціальну форму ввести логін і 

пароль та вибрати кнопку Увійти. 

Налаштувати елементи сторінки  

Для того щоб змінити шаблон та дизайн оформлення, макет сторінки, слід вибрати 

посилання Макет. У вікні, що відкрилося , для зміни макету слід вибрати 

посилання Елементи сторінки, для зміни шаблону – посилання Вибрати новий шаблон, 

https://www.blogger.com/start


для зміни кольорової палітри шаблону – Шрифти та кольори   

Кожний розділ макету можна редагувати і додавати нові елементи, слідуючи інструкціям. 

 

Змінити шапку блогу  

Крок 1. Виберіть посилання Редагувати у розділі з назвою вашого блогу (в прикладі 

«Соціальні сервіси в моєму житті»). Відкриється вікно Конфігурація шапки.  

 

Крок 2. Заповніть поля. 

Вставте малюнок-емблему вашого блогу, завантаживши його з вашого комп’ютера. (Цей 

малюнок-емблема та текст будуть завжди у частині заголовку блогу.) 

Примітка: Краще за все заповнити поля, 

ввівши опис блогу, не завантажуючи малюнок або 



замість назви і опису підготувати і завантажити малюнок, орієнтовно, розміром 730 на 120 

пікселів. 

Крок 3. Натисніть на кнопку Зберегти. 

При цьому зверху вікна з’явиться повідомлення  

 

Натисніть посилання Переглянути блог  

Якщо вас влаштовує такий зовнішній вигляд блога, закрийте вікно Конфігурація 

навігаційної понелі та вікно перегляду. 

  

Додати гаджети  

Ви можете додати до блогу: Опитування, Список, Малюнок, Список посилань, Текст, 

канал RSS, HTML/JavaScript, слідуючи інструкціям або будь-який гаджет, що буде корисним 

для ваших потреб. 

Організовуємо експрес-опитування  

Гаджет Опитування дозволяє з'ясувати думку відвідувачів вашого блогу та побачити 

кількість вибраних ними варіантів відповідей, на поставлені Вами запитання. 

 

Крок 1. Виберіть посилання Додати гаджет  

Крок 2. У вікні Додати гаджет виберіть елемент Опитування натисніть на кнопку «+». 

Крок 3. У вікні Створити опитування пропишіть запитання, на яке ви хочете отримати 

відповідь та варіанти відповіді .  

Наприклад: Які соціальні сервіси вам найбільше подобаються? WikiWiki, блоги, YouTube, 

Picasa. 



 

 Дозвольте відвідувачам обирати кілька відповідей.  

 Пропишіть дату завершення опитування. Після цієї дати опитування 

автоматично буде закрите.  

Крок 4. Натисніть на кнопку Зберегти. 

Крок 5. Протестуйте елемент Опитування. Спробуйте дати відповідь на запитання, щоб 

перевірити, як працює цей елемент. 

  

Збираємо коло друзів  

Гаджет Прихильники дозволяє побачити постійних читачів вашого блога. 

Крок 1. Виберіть посилання Додати гаджет   

Крок 2. У вікні Додати гаджет виберіть елемент Прихильники, натисніть на кнопку «+». 

 

Крок 3. У вікні Налаштувати список прихильників введіть назву, налаштуйте 

кольорову палітру та виберіть кнопку Зберегти 



 

Крок 4. Перегляньте блоги учасників навчального курсу та станьте постійними 

читачами   

 

Налаштувати шрифти та кольорову палітру елементів сторінки  

Ви можете налаштувати шрифти та кольори всього макету, натиснувши на Шрифти 

та кольори  

  

 

Налаштуйте, за бажанням, всі елементи сторінки, що з’явиться. Обов’язково натисніть 

кнопку Зберегти зміни. 

Клацніть Дивитися блог для перегляду того, як блог відтепер виглядатиме в Інтернеті. 

Бажаємо успіхів! 

;-)  

  



 

Інструкція 4. "Перегляд та коментування дописів"   

Виконавши це завдання ви будете вміти створювати колективні блоги  

Розпочати новий сеанс роботи  

Відкрийте браузер та завантажте сайт https://www.blogger.com/start. 

Для того, щоб розпочати новий сеанс роботи, необхідно у спеціальну форму ввести логін і 

пароль та вибрати кнопку Увійти. 

Створити новий блог  

Крок 1. У вікні Панель інструментів виберіть посилання Створити блог. 

Крок 2. У вікні Назвіть ваш блог введіть назву, адресу блога та виберіть 

кнопку Продовжити. 

Крок 3. Задайте макет та виберіть кнопку Продовжити. 

Крок 4. Виберіть кнопку Початок ведення блогів 

Запросити співавторів блогу  

Запросіть двох-трьох учасників навчального курсу стати авторами вашого блогу; 

Ви, як адміністратор блогу, можете додавати або вилучати авторів блогу (учасників-

дописувачів). 

На складці Налаштування виберіть посилання Дозволи 

 

Натисніть на кнопку Додати Авторів  

 

Введіть з клавіатури або виберіть з списку контактів адреси електронної пошти тих 

людей, які можуть писати у ваш блог . 

В даному розділі додайте послідовно трьох осіб. 

https://www.blogger.com/start


 

Натисніть на Запросити, і тоді вказані дописувачі отримають на свою поштову 

скриньку відповідне повідомлення. 

Створити допис  

Тепер у вашому блозі основні повідомлення можете робити не тільки ви самі, але й 

ваші друзі, колеги. 

5. Підсумок уроку. 

6. Домашня робота. Ведення блогу 

 


