
 

Інструкція 

з користування платформою http://euroquiz.org.ua 
 

Шановні учасники мереж ЄС! 

 

Вітаємо Вас на сайті http://euroquiz.org.ua 

Для плідного використання всіх можливостей, які надає Вам Представництво ЄС, 

презентуємо Вам інструкцію з користування платформою. 
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1. РЕЄСТРАЦІЯ. 

 

Для реєстрації на сайті http://euroquiz.org.ua потрібно здійснити наступні кроки: 

 

Крок 1: Зайти за посиланням http://euroquiz.org.ua/network-eu/register,  та зареєструватися 

як координатор мережі, натиснувши на кнопку “Реєстрація через email”. 

 

 
 

Крок 2: Ввести всю необхідну інформацію у форму: 
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Крок 3: Адміністратор сайту надасть Вам права адміністратора мережі протягом 2 робочих 

днів. Якщо Вам потрібні права адміністратора швидше, Ви можете написати листа на 

ask@euroquiz.org.ua, повідомивши, що Ви зареєструвалися на сайті euroquiz.org.ua в 

якості адміністратора. 
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2. ДОДАВАННЯ НОВИН 

 

Щоб додати новину Вашої мережі потрібно бути зареєстрованим координатором мереж на 

сайті (Див. Розділ Реєстрація Крок 2). Для додавання новина на сайті 

http://euroquiz.org.ua потрібно здійснити наступні кроки: 

 

 

Крок 1:  Зайти за посиланням http://euroquiz.org.ua/network-eu/news/all та натиснути кнопку 

у верхньому правому кутку “Додати новину”. 

 

Крок 2: Заповнити форму з додавання новин та  натиснути кнопку “Відправити новину”. 

http://euroquiz.org.ua/
http://euroquiz.org.ua/network-eu/news/all


 

Звертаємо Вашу увагу! Для того, щоб новина виглядала інформативно та 

відображалася на платформі коректно зверніть, будь ласка, увагу на обов’язкові 

параметри для заповнення: 

Назва новини – в даному полі Ви даєте назву  події. Наприклад: Як пройшов форум «Формат: 

ЄВРОПЕЄЦЬ» 

Короткий опис новини – в даному полі Ви відповідаєте на питання – коли (відбулася подія), де 

(місто, місце), що (яка подія),  хто (не обов'язково, прийняв участь). Інформацію викладаєте стисло, 

в одному - максимум в двох реченнях. Наприклад:  6 червня 2016 року в м. Київ пройшов 

Всеукраїнський форум «ФОРМАТ: Європеєць» від Представництва ЄС в Україні. Захід став 

фінальним акордом інформаційного проекту «ЄС: вибір української молоді». 

Детальний опис новини – в даному полі ви детально описуєте новину та даєте інформацію, яку 

хочете донести до читача. Будь ласка, вставляйте ті самі речення, які Ви вводили в попередніх 

пунктах.  

Ви можете також прикріпити фото та надати лінки. 

УВАГА!!! У випадку використання символіки ЄС, будь ласка, зверніть увагу на наступне положення 

прапора/лого ЄС! 

 

Крок 3: Адміністратор сайту опублікує новину на сайті протягом 1 робочого дня. Якщо Вам 

важливо, щоб новина була опублікована раніше / Вас було повідомлено про помилку при 

публікації / Вам здалося, що новину не було надіслано - Ви можете написати листа на 

ask@euroquiz.org.ua, повідомивши, що Ви опублікували новину на сайті euroquiz.org.ua. 
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3. ДОДАВАННЯ БЛОГІВ\ВІДЕОБЛОГІВ 

Для додавання блогів\відеоблогів не потрібно бути зареєстрованим координатором мереж 

на сайті  http://euroquiz.org.ua та потрібно здійснити наступні кроки: 
 

Крок 1:  Потрібно зайти за посиланням http://euroquiz.org.ua/network-eu/blogs/posts та 

натиснути кнопку у верхньому правому кутку “Додати пост”. 

 
 

Крок 2: Заповнити форму та додати у вордівському документі Ваш пост та фото за 

бажанням. Якщо Ви додаєте блог вперше, потрібно також додати Ваше фото, яке буде 

відображатися на сайті поруч з Вашим постом. 
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Поради зі створення відеоблогів можна знайти за посиланнями:  

● http://euroquiz.org.ua/data/other_f/Video_Blog_Guidance.pdf  

● https://www.youtube.com/watch?v=HkVlTgjZ7VU 

● https://www.youtube.com/watch?v=VCZJRHzj99s  

 

Крок 3: Адміністратор сайту опублікує блог на сайті протягом 1 робочого дня. Якщо Вам 

важливо, щоб новина була опублікована раніше / Вас було повідомлено про помилку при 

публікації / Вам здалося, що блог не було надіслано - Ви можете написати листа на 

ask@euroquiz.org.ua, повідомивши, що Ви опублікували новину на сайті euroquiz.org.ua. 
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4. ДОДАВАННЯ ПОДІЙ ДО КАЛЕНДАРЯ 

Для додавання подій до календаря не потрібно бути зареєстрованим координатором 

мереж на сайті http://euroquiz.org.ua та потрібно здійснити наступні кроки: 

 

Крок 1:  Потрібно зайти за посиланням http://euroquiz.org.ua/network-eu/calendar та 

натиснути кнопку у верхньому правому кутку “Додати подію” 

. 

Крок 2: Заповнити форму. 

 

Крок 3: Адміністратор сайту опублікує подію в календарі протягом 1 робочого дня. Якщо 

Вам важливо, щоб подію було опубліковано раніше / Вас було повідомлено про помилку 

при публікації / Вам здалося, що подію не було надіслано - Ви можете написати листа на 

ask@euroquiz.org.ua, повідомивши, що Ви опублікували новину на сайті euroquiz.org.ua. 
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5. ПОШУК КОНТАКТІВ 

Для пошуку контактів мереж ЄС на сайті http://euroquiz.org.ua потрібно здійснити 

наступні кроки: 

 

Крок 1:  Потрібно зайти за посиланням http://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts.  

 

Крок 2: Можна відфільтрувати потрібну Вам мережу та регіон, де вона знаходиться, за 

допомогою фільтрів, які розташовані згори, під написом Контакти Мереж ЄС. 

 
 

 

 

Якщо Ваших контактів не було знайдено: Вам потрібно зареєструватися на сайті в 

якості адміністратора (Див. Реєстрація - Крок 2.) 

 

Якщо Ваші контакти невірні: напишіть, будь ласка, лист із Вашими новими контактами 

на ask@euroquiz.org.ua, або зателефонуйте за номером (063) 786 45 94. 
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6. ПЛАТФОРМА СПІВПРАЦІ 

Для обміну думками, планами та історіям успіхів з іншими мережами ЄС на сайті 

http://euroquiz.org.ua потрібно здійснити наступні кроки: 

 

Крок 1:  Потрібно зайти за посиланням на сторінку платформи 

http://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts.  

 

Крок 2: Авторизуватися за допомогою мереж:  

1. Disqus 

2. Facebook 

3. Twitter 

4. Gmail 

 

Крок 3: Ділитися дописи на платформі із пропозиціями, побажаннями, історіями успіху. 
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