
Стаття в газету 

на морально-етичну тему

«Булінг – це духовна та фізична 
слабкість чи

демонстрування сили?»



– Назвіть риси характеру людини, які, на 

вашу думку, складають поняття 

«мораль».

– Як ви вважаєте, чи є серед названих 

рис застарілі, не актуальні для 

сьогодення?

Мозковий штурм



 Про відсутність яких моральних якостей у сучасній людині 

потрібно, на ваш погляд, турбуватися сьогодні?

 Яких людей сьогодні більше - чуйних чи байдужих?

 Чи потрібно сучасній людині милосердя? У чому воно 

проявляється?

 Ви, напевне, неодноразово чули слово «булінг»? Що воно 

означає? 

 Чи спостерігали ви прояви булінгу в школі, за її межами?

 Якою була ваша реакція на такі дії?

Комунікативний практикум



Стаття в газету 
на морально-етичну тему 



Науковий або публіцистичний твір 
невеликого розміру в збірнику, журналі, 
газеті і т.ін.

 Самостійний розділ, параграф у юридичному 
документі, описі, словнику і т.ін.

 Розділ у документі, бюджеті, який містить 
назву джерела доходу або обґрунтування 
видатку.

СТАТТЯ - це



 це мова газет, журналів, радіо і телебачення, він розрахований на

велику аудиторію.

 Визначальна риса – вдале поєднання логіки викладення з емоційно-

експресивним забарвленням, які повинні бути взаємно врівноважені.

Публіцистичний стиль повинен бути одночасно і впливовим, і

інформативним. У публіцистичному стилі потрібно не тільки

подати інформацію, а й пояснити її з певних позицій, переконати

читача в правильності цих позицій. Його призначення – формування

громадської думки. Цей стиль тісно пов’язаний із суспільно-

політичним життям народу, з поширенням періодичних видань.

Публіцистичний стиль



 ХТО МОЖЕ БУТИ ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ?

 ХТО ВИСТУПАЄ АГРЕСОРОМ?

 ХТО ЩЕ МОЖЕ БУТИ ХОЧ І ПАСИВНИМ, АЛЕ 

УЧАСНИКОМ БУЛІНГУ?

 ХТО З НИХ СТРАЖДАЄ ВІД БУЛІНГУ? 

 ЯКІ Ж ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БУЛІНГУ?

Бесіда-підготовка 
до написання статті



ЯК ЖЕ ПРОТИСТОЯТИ БУЛІНГУ? 



Робота в групах

 булінг – це духовна та 

фізична слабкість  булінг – це 

демонстрування сили





 1. Правильний заголовок. Заголовок повинен привернути увагу

читача і змусити його читати текст далі, не покидаючи сторінку.

Саме по заголовку читач визначає, чи варто йому читати статтю

і чи отримає він корисну (або цікаву) інформацію.

 2. Вступ: утримує увагу читача і сприяє продовженню читання.

Повинен містити інформацію про головну думку і короткий

виклад її змісту.

 3. Виклад основного тексту статті або безпосередньо

подробиці, які зацікавлять читача. При написанні основного

тексту слід суворо дотримуватися теми та головних принципів:

 лаконічність; грамотність; аргументованість.

Правила написання статті



 4. Статтю потрібно писати простими реченнями – так 

інформація є більш доступною читачеві для розуміння чи

запам’ятовування.

 5. Потрібно поділяти текст на абзаци. Для зручного

читання слід використовувати не більше 5-10 речень в 

одному абзаці.

 6. Щоб слідкувати за темою, використовуйте план, де 

перераховані два-три переконливі аргументи для 

головної частини, і кілька фраз для переконливого

висновку.

Правила написання статті



 7. Дотримуємося логічної послідовності. Важливо плавно

робити перехід від одного абзацу до іншого, не втрачаючи

при цьому основної думки та не забуваючи про акценти,

які привертають увагу до необхідних моментів.

 8. При написанні статті слід дотримуватись літературної

мови і стилю, уникаючи народних висловів та жаргонів,

якщо того не вимагає аудиторія або стиль статті.

 9. Намагайтеся при викладенні тексту уникати слів,

значення яких може бути незрозуміле читачеві.

Правила написання статті



 10. Не варто зловживати сполучниками «але», «і», «а»

на початку речення.

 11. Обов’язково перевіряйте текст на наявність

орфографічних та пунктуаційних помилок.

 12. Висновок статті повинен бути її логічним

завершенням та містити ключові позиції статті, які читач

може взяти за інформативну основу.

Правила написання статті



 заголовок – коротке, лаконічне, інформативне речення;

 вступ –2-3 речення про зміст і цілі статті (не більше 10%

усього тексту);

 головна частина – розглянута в логічній послідовності суть

досліджуваного питання (близько 80% тексту);

 висновок – кілька речень, у яких автор підводить підсумок

досліджуваного питання (не менше 10% загального тексту)

Структура тексту статті



Практична робота –

написання статті

Булінг – це 

духовна та 

фізична слабкість 

чи 

демонстрування 

сили?



Домашнє завдання

Допишіть 

статтю в газету, 

дібравши 

переконливі 

аргументи.


