
Інструкція щодо розміщення електронного портфоліо конкурсанта 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»  

на офіційному веб-сайті www.ur.gov.ua 

 

1. Розміщення відео-презентації «Візитна картка конкурсанта»  

на сервісі http://www.youtube.com/  

1.1. Створити обліковий запис конкурсанта (реєстрація) на сервісі 

http://www.youtube.com/ (Рис.1, Рис.2) 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

Ввести дані до облікового запису: 

 Ім’я, Прізвище 

 Вибрати ім’я користувача Google (вводити дані маленькими (строковими) англійськими літерами) 

 Пароль  

(користувач отримає електронну поштову скриньку:  вище зазначене ім’я@gmail.com  

Дані e-mail  і пароль необхідно зберегти ). 

 Дату народження 

 Стать 

 Мобільний телефон  

 Альтернативну електронну поштову адресу конкурсанта 

 Пройти перевірку - ввести символи, зображені на пропонованому малюнку (CAPTCHA) 

 Вказати своє місцезнаходження - Україна 

 Прийняти «Загальні положення та умови» Google  

 

1.2.  Після створення облікового запису необхідно повернутися до YouTube та 

натиснути кнопку «Завантажити» (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3 

1.3.  Завантаження відео-файлу з комп’ютера. 

Після виконання дій пункту 1.2. Вам буде запропоновано вибрати відео-

файл на вашому комп’ютері. Після вибору файлу почнеться завантаження, 

зверху з’явиться надпис  «Ваше відео буде опубліковано за адресою» 

www.youtu.be/....../ (у кожного відео-файлу воно буде своє), це гіперпосилання 

треба скопіювати та зберегти. 

Під час (або після) завантаження в полі «Назва» необхідно ввести 

прізвище, ім’я конкурсанта та область, а в полі «Опис» - назву конкурсу та 

номінацію. 

http://www.ur.gov.ua/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtu.be/....../


Справа в полі «Категорія» вибрати – «Освіта» (Рис. 4). 
 

Гіперпосилання відео-презентації (необхідно скопіювати та зберегти) 

 

                                                                                     Обов’язково зберігайте зміни 

Рис. 4 

Після виконання вище зазначених дій, відео-презентація «Візитна картка 

конкурсанта» з’явиться в Інтернеті на сервісі YouTube. 

1.4.  Підписання на канал Конкурсу на сервісі YouTube. 

В формі для пошуку на сервісі YouTube необхідно ввести:  

назву «Конкурс «Учитель року-2013» (Рис. 5) або гиперпосилання каналу 

Конкурсу http://www.youtube.com/user/urgovua/. 

 
   В формі для  пошуку введіть «Конкурс «Учитель року-2013»   

 

Логотип Конкурсу  Назва «Конкурс «Учитель року 2013»  є гіперпосиланням  

   за якою треба перейти на канал Конкурсу 

Рис. 5 

В полі «Назва» 

введіть 
прізвище, ім’я 

конкурсанта та 

область 

 

 

 

В полі «Опис» 

- назву 

конкурсу та 

номінацію 

http://www.youtube.com/user/urgovua/


 

Після пошуку сервіс YouТube видасть результати. Канал Конкурсу Ви 

можете впізнати за логотипом та назвою «Конкурс «Учитель року - 2013». 

Здійснивши перехід на канал Конкурсу (натиснути на назву ««Конкурс 

«Учитель року - 2013»), Ви зможете підписатися на нього, натиснувши кнопку 

«Підписатися». 

 
 

2. Розміщення електронного портфоліо конкурсанта Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2013» на офіційному веб-сайті www.ur.gov.ua 

На головній сторінці сайту Конкурсу знаходиться відповідний розділ. 

 

 
  

Необхідно вибрати та перейти до відповідної номінації, в якій буде змагатися 

конкурсант. За наданою формою електронного портфоліо ввести данні: 

 
 Номінація  

 Прізвище, ім’я та по батькові 

 Дата  народження 

 Е-mail 

 Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)  

 Педагогічний стаж роботи 

 Кваліфікаційна категорія 

 Звання 

 Ваше педагогічне кредо 

 Проблема (тема), над якою працюєте 

 Надати адресу відео-презентації у формі гіперпосилання на сервісі http://www.youtube.com/ (п.1.3.) 

 Завантажити опис власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює 

вчитель з посиланням на список використаної літератури. 

 Завантажити кольорову фотографію конкурсанта – портрет. 

 Надати згоду щодо надання персональних даних для обробки та розміщення на сайті конкурсу 

"Учитель року", згідно  Закону України "Про захист персональних даних". 

 

Після виконання всіх пунктів інструкції електронне портфоліо надійде до 

адміністратора сайту Конкурсу для перевірки та розміщення на сайті. 

http://www.ur.gov.ua/
http://www.youtube.com/


 

 

 

Для довідки: 

 

1. Найбільш надійний спосіб завантажити відео на YouTube – скористатися 

веб-переглядачем (браузером), який використовує найновіші технології та дозволяє 

відновлювати завантаження, якщо сталася помилка. 

Браузери – Opera, Google Chrome, Firefox 4, Internet Explorer з увімкненим 

компонентом Silverlight можуть надійно завантажувати файли і відновлювати 

завантаження, якщо сталася помилка. 

 

2. Вразі не завантаження відео, причиною перешкоджання зв’язку може 

бути Ваше антишпигунське, антивірусне чи схоже програмне забезпечення. 

Отже, під час завантаження відео необхідно тимчасово вимкнути 

вищезазначене забезпечення. 

 

3. Радимо завантажувати відео в оригінальному форматі та найвищій 

можливій якості. 

Формати відео, які підтримуються YouTube 

 

 Файли WebM – відеокодек Vp8 і аудіокодеки Vorbis 

 Файли .MPEG4, 3GPP і MOV – зазвичай підтримують відеокодеки h264, 

mpeg4 й аудіокодек AAC 

 .AVI – формат, який використовується багатьма камерами, зазвичай 

підтримує відеокодек MJPEG і звук PCM 

 .MPEGPS – зазвичай підтримує відеокодек MPEG2 та звук MP2 

 .WMV 

 .FLV – відеокодек Adobe-FLV1, звук MP3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо у Вас виникають питання щодо розміщення електронного портфоліо конкурсанта  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» на офіційному веб-сайті www.ur.gov.ua,  

будь-ласка звертайтесь за тел. 0939816149 або 0957403208 – Лещик Надія Всеволодівна 

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=1672758
http://www.google.com/chrome
http://www.silverlight.net/
http://www.silverlight.net/
http://www.ur.gov.ua/

