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ПЕРЕДМОВА 
 
Інформація здавна відігравала вирішальну роль у житті 

людства від початку його існування. На першому етапі буття 
пізнання, збирання та упорядкування інформації про навколишній 
світ допомогли людини елементарно вижити. Саме здатність 
отримувати знання, тлумачити і робити висновки, передавати 
інформацію відрізняє інтелект людини від тваринного. Згодом з 
досвідом і набуттям людиною різноманітних навичок інформація 
змінювалася, доповнювалася, даючи змогу людству зробити 
черговий крок назустріч цивілізації. Знання не тільки законів всесвіту, 
а й осмислення життєвих цінностей, вивчення математики, фізики, 
літератури, архітектури, мистецтва крок за кроком удосконалювали 
людину. 

Нині у ХХІ ст. інформація – визначальний чинник у житті 
людства. Що більшим обсягом навичок і знань володіє людина, що 
краще вона вміє користуватися ними, то успішнішою вона є. 
Водночас набуває великого значення інформаційна компетентність, 
формування якої передбачає розвиток навичок мислення: 
спостереження, аналізу, логічного міркування, підсумовування, 
вміння доходити висновків. Не менш важливою навичкою є вміння 
грамотно і доступно викласти свої думки так, щоб це було цікаво і 
корисно. Знаходити і оцінювати інформацію, не губитися і 
розбиратися в  достовірності будь-яких фактів – запорука впевненості 
людини і спосіб запобігти різного роду помилкам і маніпуляціям.  

У цьому збірнику наведено досвід і поради різних фахівців ‒ 
науковців, мовознавців, психологів, журналістів, письменників тощо, 
які допоможуть ефективно працювати з інформацією: набувати 
знання і закріплювати їх на практиці; підвищити рівень 
загальномовної підготовки відповідно до вимог нової редакції 
«Українського правопису»; удосконалити вміння писати і 
переконливо доносити до читача свою позицію, ідею; навчитися 
дотримуватися інформаційної гігієни тощо. 

Сподіваємося, що ці знання стануть для вас в пригоді у багатьох 
професійних і життєвих випадках та дозволять в усьому бути на крок 
попереду. 
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ЯК УЧИТИСЯ ЕФЕКТИВНО I З КОРИСТЮ.  
РАДЯТЬ ПРОФЕСIОНАЛИ 

 
Безграмотними у ХХІ сторіччі 
будуть не ті, хто не вміє читати  
та писати, а ті, хто не вміє 
вчитися, довчатися та перевчатися. 

 
Елвін Тоффлер, американський 

соціолог 
   

 

Світ навколо нас стрімко змінюється, і люди вже давно 
зрозуміли: щоб сьогодні гармонійно і впевнено почуватися в 
суспільстві, професії, спілкуванні, недостатньо академічних знань, 
отриманих один раз і назавжди. Американський есеїст, поет і 
філософ  Ральф Волдо Емерсон (1803-1882) стверджував: «Те, чого ми 
навчалися в школах і університетах, – не освіта, а тільки спосіб 
отримати освіту»1. 
 У ХХІ столітті концепція освіти впродовж усього життя набула 
найважливішого значення. Неперервна освіта – це умова становлення 
людини, її особистісного розвитку, загалом це і є спосіб повноцінного 
життя. Уміти вчитися – це та навичка, яка є основою для засвоєння 
надважливих нині soft skills: критичного мислення, емоційного 
інтелекту, уміння спілкуватися, приймати рішення тощо. 
  

 
1 Emerson R. W. The American Scholar / R.W. Emerson // Essays and Poems by Ralph Waldo Emerson / with 
an Introduction and Notes by P. Norberg. New York : Barnes & Noble Classics, 2005.  P. 50-66. 

Учитися сьогодні ‒ не проблема, є безліч джерел  
і способів отримання якісних знань, які можуть 
задовольнити найвибагливішу особу.  
Але як мотивувати себе до самоосвіти і зробити  
її ефективною, як зробити процес отримання 
 знань таким, що приносить задоволення, як його 
вдосконалити? 

Як
 у

чи
ти

ся
 е

ф
е
кт

ив
но

 і 
з 

ко
р
ис

тю
. Р

ад
ят

ь 
пр

о
ф

е
сі

о
на

ли
 



5 

Для чого ми вчимося? 
 
Американський дослідник Ульрих Бозер у своїй книжці «Як 

навчитися вчитися» [1, с.10] спробував сформувати правильне 
уявлення про те, як поліпшити процес отримання знань у тій чи 
іншій галузі або з того чи іншого предмета. «Навчання, – пише 
Бозер, – процес, метод, система розуміння. Це діяльність, що вимагає 
зосередженості, планування та аналізу, і коли люди розуміють, як саме 
слід учитися, вони набагато ефективніше опановують необхідні знання та 
навички» [1, с.10]. 
 Сучасний світ диктує свої умови для ефективного навчання, за 
яке відповідає наш мозок та його певні особливості. Використання 

різноманітних гаджетів 
суттєво полегшує наше 
життя, але й призводить до 
того, що мозок не витрачає 
зусиль на запам’ято-
вування, адже інформацію 
вже збережено на цифро-
вому приладі. Інший 

висновок, який робить Бозер, послуговуючись даними низки 
досліджень, свідчить про те, що в Цифрову епоху факти самі по собі 
набувають меншого значення. Важливим є те, що вони примушують 
нас мислити, як саме їх використати і ефективно опанувати нові для 
нас навички [1, с. 12]. «Факти, ‒ стверджує Бозер, ‒ і сьогодні відіграють 
важливішу роль. Знання слугують основою навчання. … від того, що саме 
ви знаєте, як і раніше, багато в чому залежить те, чого ви здатні 
навчитися… Але знання фактів – лише початок».  
 Ульрих Бозер упевнений: «Ми маємо зрозуміти, що в 
інформаційному світі, де факти і цифри ллються потоком, де навіть 
машини вже їздять самі по собі, нам слід навчитися опановувати нові 
форми майстерності швидко і ефективно. Уміння вчитися – наш 
«головний інструмент виживання», один з найважливіших талантів 
сучасної епохи. Ця навичка має панувати над усіма іншими. Якщо ви 
знатимете, як вчитися, ви зможете навчитися практично всього, а з 
позиції суспільства загалом нам потрібні більш розвинені форми освіти, 

«Навчання ‒ процес, метод, система 
розуміння. Це діяльність, що вимагає 
зосередженості, планування та 
аналізу, і коли люди розуміють, як 
саме слід учитися, вони набагато 
ефективніше опановують необхідні 
знання та навички» 
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де інформація і знання зміцнюють навичку розв’язання задач – мабуть, 
найважливішу в нашому житті» [1, с.15]. 
 Ульрих Бозер пропонує нам набір основних етапів процесу 
навчання від ставлення мети до переосмислення головних ідей. 

Спочатку потрібно 
визначити цінність 
тих знань чи навичок, 
яких ми маємо набути. 
В усьому має бути сенс 
і важливість. Щоб 
досягти успіху у засво-
єнні нових знань, ма-
ють бути чіткі цілі, 
строки і стратегії. 
Сформулюйте свої 

прагнення якомога конкретніше. Водночас слід мати на увазі, що ціль 
має бути досяжною, але для цього потрібно докласти певних зусиль. 
Є сенс намагатися зробити щось складніше, ніж ви вже вмієте, або 
пізнати щось зовсім нове, незнайоме. 
 Процес навчання має бути усвідомлений, кожен його етап слід 
зафіксувати і проаналізувати. Головне – зрозуміти, що те, чого ви 
навчаєтесь, є важливим саме для вас.  

Починаючи навчатися, пам’ятайте, що просте перечитування, 
навіть багаторазове, є пасивною формою навчання, краще 
намагатися саме пригадати вже вивчене, пояснити самому собі 
незрозумілі місця, застосовувати інші активні освітні стратегії. 
 Дуже важливим є зворотний звˊязок, коли можна обговорити 
з кимось свої дії й здобутки під час навчання і зрозуміти – що ми 
робимо правильно, а що треба змінити, щоб поліпшити результат. 
 Слід розвивати свої знання і навички, шліфувати їх і докладати 
зусилля до поліпшення результатів. Практикуватися – це означає 
розвиватися в обраній галузі. Водночас розширюйте сферу навчання, 
виходячи за рамки вже вивченого. 
 Корисно під час навчання спробувати передати свої знання 
комусь іще. Французький письменник Жозеф Жубер (1754-1824), 
тонкий знавець мистецтва, літератури, життя, автор численних 
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оригінальних афоризмів, писав: «Навчати – означає подвійно вчитися»2. 
І справді, пояснюючи, даючи інструкції комусь, люди краще 
засвоюють більший обсяг інформації.  
 Людина отримує мотивацію до подальшого навчання, 
емоційно задоволена, коли може виміряти свій прогрес, його 
темпи і отримати заохочення. Прогрес у навчанні можна виміряти, 
відповідаючи на запитання для самоперевірки, наведені після кожної 
теми у посібнику, або в будь-який інший доступний спосіб. 
 Завжди слід шукати взаємозв’язок між фактами, намагатися 
зрозуміти загальну систему, покладену в основу певної царини 
знань. Запитуйте себе, як можна використати отриману інформацію 
з максимальною користю. Будуйте гіпотези для того, щоб краще 
зрозуміти матеріал. Бозер стверджує: «Практично для кожного з нас 
сьогодні основне значення мають не самі дані, а те, як вони допомагають 
нам краще мислити. Точніше – як більш ефективно опановувати нові 
навички? Як краще впоратися зі складними завданнями? Коли має сенс 
зберігати інформацію в голові, а коли краще довіритися комп'ютеру?»  
[1, с.12]. 

 Повертаючись до 
аналізу вивченого, слід 
чітко оцінювати сту-
пінь того, як саме ви ро-
зумієте засвоєні знан-
ня. І знов на допомогу 
прийде оточення, ті, 
хто має спосіб мис-
лення, який відріз-
няється від вашого. 

Спілкуючись з людьми, які мають різний досвід, інші погляди, ми 
вчимося краще та швидше. 
 Рефлексія, самопізнання дадуть відповідь на запитання, що 
саме ви вивчили, як отримані знання змінили вас, як об’єднати їх у 
систему, і найголовніше – чого саме ви бажаєте навчитися далі? 
  
  

 
2 URL : http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%C6%EE%E7%E5%F4%20%C6%F3%E1%E5%F0 

«Практично для кожного з нас сьогодні 
основне значення мають не самі дані, а 
те, як вони допомагають нам краще 
мислити. Точніше – як більш ефективно 
опановувати нові навички? Як краще 
впоратися зі складними завданнями? 
Коли має сенс зберігати інформацію  
в голові, а коли краще довіритися 
комп'ютеру?» 
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Учимося вчитися 
 
Темі «Як навчитися вчитися» (Learning How to Learn)  

присвячено і найпопулярніший у світі онлайн-курс професора 
Оклендського університету Барбари Оклі та фахівця в галузях 
нейробіології, психології, когнітивних наук, інформатики та 
інженерії, доктора Теренса Сейновскі. Цей курс зібрав понад 5 млн 
слухачів у світі і доступний українською мовою на платформі 
«Prometheus». В анотації до курсу читаємо: «Український переклад 

найпопулярнішого в світі онлайн-курсу 
“Навчаймось вчитись!” ‒ це можли-
вість одержати доступ до неоціненних 
навчальних методів від провідних 
експертів у математиці, літературі, 
природничих науках, музиці та спорті. 
Разом ми дізнаємось, як наш мозок 
використовує два абсолютно різні 
способи навчання та як групує 
інформацію. Ми обов’язково поговоримо 
про ілюзії в навчанні та ефективні 
способи запам’ятовування інформації. 
Опануємо мистецтво не гаяти час та 
зануримось у наукові дослідження 
стосовно найефективніших способів 
вивчення складних тем. Завдяки цьому 
курсу ви зрозумієте, як покращити ваші 

навички навчатися нового, а, значить, і все своє життя!» [2].  Ви можете 
у будь-який час пройти цей курс і отримати величезне задоволення, 
користь і досвід.  
 У курсі йдеться про інструменти для засвоєння нових знань, 
практичні поради та настанови, які допомагають знайти правильний 
шлях до опанування нових навичок. Багато в чому тези курсу 
підтверджують справедливість дослідження Ульриха Бозера. В 
основу курсу покладено книжку Барбари Оклі «A minde for numbers: 
How to Excel at Math and Science» (в українському перекладі 
«Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну») [3]. 
Цікаво, що сама Барбара, від природи гуманітарій, яка з 

Барбара Оклі. Автор фото: John Meiu, 
http://www.oakland.edu 
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упередженням ставилася до точних наук, нині – професор інженерної 
справи, доктор технічних наук, член ради Американського інституту 
медичного і біологічного машинобудівництва. А все почалося з того, 
що Барбара вирішила вивчити ще одну мову, а після цього на вимогу 
життєвих обставин і нової професії крок за кроком розпочала 
вивчати… алгебру. 

Перевчивши свій мозок, вона здобула ступінь магістра з 
електротехніки і комп’ютерної техніки, а згодом – докторський 
ступінь з інженерних наук. Барбара охоче ділиться у своїх книжках, 
статтях, лекціях власним досвідом навчатися та досвідом колег-
викладачів, провідних професорів, як навчати студентів ефективно.   

 

Як працює наш мозок? 
 
Для початку нам потрібно зрозуміти, як працює наш мозок під 

час навчання. Однією з ключових ідей, яку розглядає Барбара Оклі, є 
те, що мозок людини працює в двох режимах: сфокусованому та 
розсіяному [3, с. 26].   

  
За сфокусованого режиму люди думають про щось конкретно, 

виконують звичні та зрозумілі для себе алгоритми: знайти дім на 
мапі, зробити обчислення тощо. Рух думки за такого режиму 
Барбара порівнює з рухом кульки в автоматі для гри в пінбол  – 
кулька постійно наштовхується на перепони, розташовані близько 
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одна від одної, і летить далі [3, с. 27]. Перепони – це патерни (в 
інформатиці – ефективні способи розв’язання характерних задач), які 
виникають завдяки нашому попередньому досвіду. Якщо ми 
навчаємося чогось нового, то наші думки вертаються до тієї 
інформації, яку ми добре знаємо. За сфокусованого режиму думка 
легко рухається знайомим маршрутом і ми швидко знаходимо 
рішення. 
 Коли знань про щось недостатньо,  вмикається розсіяний режим 
мислення. У випадку аналогії з автоматом для гри в пінбол кулька 
летить повільно, зрідка натикаючись на перепони, які достатньо далеко 
розташовані одна від одної [3, с.31]. За розсіяного режиму думки 
випадкові, спонтанні. Такий режим годиться для пошуку нових ідей, 
нестандартних рішень. Шаблони заважають думати про щось нове. 
Розсіяний режим не дає готового рішення, але він допомагає дійти 
цікавої думки, обрати курс, точку, з якої почати пошук рішення у 
сфокусованому режимі. Так ми вмикаємо креативність, народжуємо 
ідею. Ми живемо, не помічаючи, як змінюємо ці режими у 
повсякденному житті. Барбара Оклі пропонує навчитися 
перемикатися з одного режиму на інший, чергуючи їх, під час 
навчання. Перемикаючи режими, ми робимо навчання ефективним. 
Водночас це допомагає нам позбавитися так званого «ефекту 
установки», коли вже добре відомі нам знання, стандартні рішення 
перешкоджають пошуку кращої ідеї щодо розв’язання задачі [3, с. 30]. 
 Коли ми вчимося чогось нового – створюємо нейронні звˊязки. 
Доктор медичних наук, професор неврології Марина Трещинська 
пояснює, що саме вони допомагають різним ділянкам головного мозку 
обмінюватися даними, тим самим забезпечуючи життєво важливі 
процеси: формування пам'яті, продукування і розуміння мови, 
управління рухами власного тіла3. Група дослідників під керівництвом 
Стівена Сміта з Центру функціональної магнітно-резонансної 
томографії головного мозку Оксфордського університету зˊясувала в ході 
дослідження: що більша кількість нейронних зв'язків є  в головному 
мозку людини, то більш «позитивною» вона є, якість її життя вище [4,5].  
 Наталія Кадя, фахівець з нейроменеджменту, менеджер з 
управління бізнес-процесами зауважує: «Від народження мозок 

 
3 https://nv.ua/ukr/project/use-shcho-potribno-znati-pro-neyronni-zv-yazki-i-chomu-voni-vazhlivishi-
za-lyubovni-mizhnarodni-ta-finansov 
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кожної людини має безліч нейронів і лише обмежену кількість 
зв’язків між ними. Далі ці зв’язки формуються на основі досвіду 
взаємодії людини із зовнішнім світом, які вона отримує щосекунди. 
Таке налаштування «персональної системи координат» починається 
з моменту народження. Будь-який досвід, що приносить 
задоволення, мозок записує в систему «збудників задоволення». 
Кожного разу, коли нам щось не вдалося або ми відчули 
розчарування, страх чи сором – мозок записує це в категорію – 
«загроза». Сформовані зв’язки роблять нас тими, ким ми є» [6]. 

Проте тільки нових знань недостатньо. Потрібна практика, яка 
зміцнить нейронні звˊязки і дозволить використовувати  ці знання 
довгостроково. 
  

З чого почати? 
 
Барбара Оклі рекомендує перед початком вивчення чогось 

нового (наприклад, тексту глави книжки) наперед передивитися 
малюнки, таблиці і діаграми, прочитати підзаголовки, висновки, 
ознайомитися з питаннями в кінці глави. Так ми отримаємо загальне 
уявлення про те, що вивчаємо, і створюємо «нейронні гачки», які 
сприятимуть засвоєнню інформації. 

Рисунок з сайту https://www.linkedin.com.  
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 Над матеріалом краще 
працювати невеликими порці-
ями, роблячи перерви на активні 
дії, спорт, прогулянку, щоб 
зміцнити нейронні зв’язки, 
впорядкувати отриману інфор-
мацію. Порція – це мінімальна 
одиниця інформації, яку ми 
можемо зрозуміти і засвоїти. 
Слід сфокусувати свою увагу на 
порції інформації, намагатися зрозуміти її, попрактикуватися, щоб 
закріпити свої знання і найголовніше – побачити місце цієї частини 
в загальній картині. Вивчати матеріал краще регулярно, щодня і 
потроху, щоб побудувати міцні нейронні структури. Приклади, 
метафори під час навчання дуже потрібні. Приклади спрощують 
застосування теорії на практиці, вони виконують роль зразка. 
Метафори і аналогії допомагають наочно уявити, про що йдеться під 
час навчання, відчути теоретичний матеріал, слугують містком між 
старим матеріалом і новим. 

 

Два типи пам’яті 
 
Тут важливо згадати про те, що людина має дві важливі системи 

пам’яті: оперативну і довготермінову [3, с. 51]. Оперативна 
пам’ять – працює з тим, що саме в цей момент свідомо обробляє наш 
мозок. Вважають, що 
оперативна пам’ять 
утримує лише близько 
чотирьох фрагментів ін-
формації. Коли ми нав-
чаємося чогось нового, 
оперативна пам’ять бу-
дує набори зв’язків, які 
переходять у довгостро-
кову пам’ять. 

Зафіксувати інформацію в оперативній пам’яті краще за все 
повторенням. Пригадування, як вже зазначалося раніше, – кращий 

i i

i i
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спосіб навчатися, ніж перечитування матеріалу або підкреслювання 
основних тез. Саме тільки перечитування дає нам ілюзію того, що ми 
знаємо матеріал, нам здається, що він уже відклався в пам’яті. 
Перечитування є ефективним, коли між ним є тривалі часові 
проміжки [3, с. 69].  

Пригадуючи, ми створю-
ємо так звану бібліотеку 
фрагментів пам’яті. Для трену-
вання Барбара Оклі радить, 
наприклад, розв’язати задачу від 
початку до кінця, потім ще раз це зробити, звертаючи увагу на 
головні процеси. Потім слід зробити перерву, зайнятися іншою 
справою. Добре трохи поспати, а перед сном ще раз розв’язати 
задачу. Наступного дня треба повернутися до розв’язання задачі ще 
раз. Тепер розуміння стає глибшим. Слід сфокусуватися на 
найскладніших моментах. Таке тривале зосередження на складному 
матеріалі називають «умисним повторенням» [3, с.111]. Це може 
дещо втомити, але є важливою умовою продуктивного навчання. 
Після слід почати розв’язувати нову задачу в такий самий спосіб. Так 
створюється наступний фрагмент пам’яті. Повторіть попередні 
кроки і перейдіть до наступної задачі. Вже сформовані фрагменти 
пам’яті значно підвищать рівень засвоєння інформації. Повторювати 
можна, щодня збільшуючи обсяг інформації, кількість виконуваних 
вправ.  

Корисно покроково пригадати розв’язання під час фізичної 
активності. Так формується уміння видобувати з пам’яті основні тези, 
коли виконуєте завдання або складаєте іспит [3, с. 111]. Але слід 
пам’ятати, що тривале виконання однотипних дій, коли все вже 
зрозуміло, не має сенсу. Потрібно йти далі. 

Може статися так, що в певний момент навчання вам 
здаватиметься, що в голові все перемішалося і втратило зв’язки і  
логіку. Так буває, коли мозок починає структурувати знання і 
намагається впоратися з вивченим. Після такого складного періоду 
ви помітите, що зробили крок уперед і значно підвищили рівень 
своїх знань. 

Пригадування ‒ кращий спосіб 
навчатися, ніж перечитування 
матеріалу або підкреслювання 
основних тез 
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Добре також конспектувати матеріал, від руки робити записи 
на полях. Так ми вмикаємо руховий тип пам’яті. «Записування 
допомагає глибше закарбувати в пам’яті (тобто перетворити на нейронні 
структури) те, що ми намагаємося вивчити», ‒ зазначає Оклі [3, 153]. 
Можна записувати інформацію на спеціальних картках, де з одного 
боку буде запитання, а з 
іншого – стисла відповідь. 
Спочатку потрібно ознайо-
митися із змістом картки, 
через деякий час при-гадати, 
про що в ній йшлося. Якщо 
запам’ятали швидко – переходьте до іншого питання, якщо ні – 
повторюйте дії з певними інтервалами. Малювати прості рисунки – 
ілюстрації того, що ви вивчаєте, також корисно. 

Створюйте свої скорочення та словесні комбінації з певним 
значенням, спрощуйте інформацію, вигадуйте сюжетні історії з 
асоціативними фразами, промовляйте інформацію вголос та 
чергуйте все з фізичними вправами – все це допоможе закріпити в 
пам’яті інформацію і створити логічні зв’язки [3, с. 166]. 

Довготермінову пам’ять Барбара Оклі порівнює із складським 
приміщенням. Там зберігаються наші базові знання і навички, які ми 
використовуємо впродовж жит-
тя. Потрібно регулярне «на-
відування» до довготермінової 
пам’яті, щоб її вміст був 
доступним.  

Саме повторювання матері-
алу з інтервалами допомагає 
переміщувати його з опера-
тивної пам’яті в довготермінову, 
а закріплення його на практиці ‒ 
з легкістю залучати його для 
вирішення будь-якого завдання. Наприкінці XIX століття німецький 
психолог Герман Еббінгауз визначив практичним шляхом, як саме 
інформація з оперативної пам’яті потрапляє в довготермінову. Він 
вирахував закономірності, з якими працює пам'ять, і запропонував 
певний алгоритм для ефективного повторення вивченого: перше 

«Записування допомагає глибше 
закарбувати в пам’яті (тобто 
перетворити в нейронні структури) 
те, що ми намагаємося вивчити» 
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повторення – відразу після отримання нової інформації; друге – через 
20-30 хвилин після першого повторення; третє – через один день; 
четверте – через 2-3 тижні; п’яте – через 2-3 місяці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей процес можна порівняти з навчанням водіння автомобіля. 

Спочатку ми маємо набір окремих навичок: крутимо кермо, 
натискаємо на педалі, далі – формується фрагмент знань, 
звільняється оперативна пам’ять, ми дивимося на дорогу, бачимо 
пішоходів та інші машини, а потім починаємо бачити знаки. Для 
формування фрагмента потрібно зосередитися, виокремити суть, 
зрозуміти загальну картину [7]. 
 Розуміння – це той «клей», який з’єднує окремі фрагменти. Але 
саме по собі розуміння не дає знання й майстерності. Потрібно 
навчитися звикнути використовувати на практиці сформований 
фрагмент знань у різних контекстах. 
 Навчаючись, дуже добре змінювати обставини, умови під час 
вивчення матеріалу. Вивчаючи матеріал в одному й тому самому 
місці, ми звикаємо до такої ситуації, і зміна атмосфери може вибити 
з колії, коли ми складаємо іспити, проходимо тестування. Корисно 
пригадувати інформацію в різних місцях, тоді її можна краще 
засвоїти і звернутися до неї у будь-який момент. 
 Для ефективного опанування матеріалу дуже важливі методи 
«знизу вгору» (тобто фрагментація) та «згори донизу» (узагальнення)  

Перше повторення – 
відразу після отримання 
нової інформації 

Друге повторення – через  
20-30 хвилин після першого 
повторення 

Третє повторення – 
через один день 

Четверте повторення –  
через 2-3 тижні 

П’яте повторення – 
через 2-3 місяці 
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[3, с. 75]. Погляд на тему згори допоможе побачити її загалом і місце 
кожного фрагмента в ній.  

Барбара Оклі радить починати навчання зі складних завдань. 
Вони, зазвичай, потребують багато часу для осмислення і вирішення. 
Якщо рішення не спадає на думку одразу, потрібно переключитися 
на інше завдання. Так завдання завантажується в мозок, а потім увага 
переходить на щось інше. Запускається розсіяний режим мозку, в 
якому може з’явитися рішення. Техніка «спочатку важке, потім 
просте» примушує мозок працювати ефективно. 

У сфокусованому режимі люди часто припускаються помилок. 
Тому варто перевірити свою роботу, щоб поглянути на неї ширше і 
виявити хибні місця [3, с. 211]. 

 

Тестування ‒ це навчання  

 
Пригадуючи, прокручуючи в пам’яті фрагменти інформації, ми 

ніби вдаємося до самотестування. Загалом тестування після 
вивченого – це не тільки перевірка знань, це потужний інструмент 
навчання. Оклі вважає, що, 
якщо не оцінювати і не 
враховувати результати тесту-
вання, у студента не буде 
страху перед тестом, пройти 
його буде набагато простіше, а інформацію пригадати легше. Під час 
тестування вивчити і зрозуміти можна набагато більше, ніж під час 
традиційного навчання. Так знання набувають сенсу, стає зрозуміло, 
як їх застосовувати. Прочитав, згадав, застосував на практиці – так 
формується фрагмент пам’яті. 

Тест «…”збагачує” ваші знання, значно розширюючи 
можливості щодо утримання матеріалу в пам’яті», ‒ впевнена 
Барбара Оклі. 

Таке зростання рівня знань після складання тесту називають 
ефектом тестування [3, с. 116]. Барбара запевняє, що ефект 
тестування корисний навіть тоді, коли його результати погані.  

 

Тест «…”збагачує” ваші знання, 
значно розширюючи можливості 
щодо утримання матеріалу  
в пам’яті» 
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«Вибудовуючи власну внутрішню бібліотеку фрагментів пам’яті 

за допомогою великої кількості активної практики й пригадування 
матеріалу, тестуючи самих себе, ви використовуєте один з 
найкращих можливих методів глибокого та ґрунтовного навчання», ‒ 
підсумовує Оклі [3, с. 116]. 

Барбара зазначає, що надзвичайно важливими під час навчання 
є ті зусилля, які ми докладаємо на підготовку до тестів та іспитів, 
зокрема застосовуючи 
самотестування. Тестування 
Оклі вважає потужним 
способом концентрації мис-
лення [3, с. 214]. Готуватися 
до тестування Барбара 
радить із підготовки 
контрольного переліку пи-
тань і звіряння з ним. Знову 
ж, пригадуємо, що починати 
потрібно зі складних питань. Важливо прислухатися до реакцій свого 
тіла і інтерпретувати їх пози-тивно: не «Я боюся і у мене нічого не 
вийде», а «Тест мобілізує мене для того, щоб я краще показав свої 
знання». Паніки позбавляйтеся, виконуючи дихальні вправи. 
Перевірте себе після завершення випробування [3, с. 214]. 

 

Спати обов’язково! 
Для пам’яті і навчання життєво важливим є 

сон. Під час сну засвоюється нова інформація, 
мозок очищується від токсичних речовин, з 
пам’яті видаляються несуттєві деталі і  
підсилюються важливі, будуються нові нейронні 

«Вибудовуючи власну внутрішню 
бібліотеку фрагментів пам’яті  
за допомогою великої кількості 
активної практики й прига-
дування матеріалу, тестуючи 
самих себе, ви використовуєте 
один з найкращих можливих 
методів глибокого та 
ґрунтовного навчання» 

Так формується фрагмент пам’яті 

Прочитав Згадав Застосував
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зв’язки [3, с.54]. Під час сну ми часто отримуємо рішення важливого 
завдання, глибше пізнаємо те, що вивчили, закріплюємо та 
повторюємо важливі частини вивченого матеріалу. «Люди з досвідом у 
самоосвіті підтвердять, що коли мозок добре відпочив, година читання дає 
кращі результати, ніж три години із «втомленим» мозком», ‒ зазначає 
Барбара Оклі [3, с. 55]. 

 

Не відкладаймо на безрік 
 
Багатьом з нас на заваді успішного навчання стає схильність 

відкладати справи на потім. Як результат – ми все робимо в останній 
момент, для навчання і розуміння матеріалу не залишається часу. 
Коли нам щось не подобається, викликає дискомфорт, мозок 
активізує ділянки, які відповідають за біль. Щоб уникнути 
неприємного відчуття ми відволікаємося на щось інше, що викликає 
тимчасове задоволення: перегляд роликів в ютубі, гортання стрічки в 
соцмережах, читання повідомлень або взагалі нічого не робимо. Цей 
процес називають прокрастинацією. Прокрастинація ‒ це постійне 
відкладання важливих справ, завдань, доручень, яке призводить до 
негативних наслідків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Це тимчасове поліпшення нашого стану, але що більше ми 

поринаємо в цей процес, то більш неприємним стає той предмет, 
якого ми уникаємо (у нашому випадку це навчання), то сильнішою 
стає прокрастинація. По суті прокрастинація – це звичка, яка дуже 
швидко формується, адже за неї ми отримаємо швидку винагороду. 
Вона звільнює нас від нудної реальності і дає тимчасове збудження  
[3, с.89]. Було погано, нудно, не хотілося навчатися, послухав музику, 

PRO-CRASTINUS 
= [лат.] той, що належить завтрашньому дню 
ПРОКРАСТИНАЦІЯ 
= нездорове відкладання завдань та обов’язків 
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погортав стрічку в соцмережі – одразу відчув полегшення. Але це 
дуже небезпечна звичка, поринаючи в неї, можна знизити 
впевненість у собі, позбавитися бажання ефективно працювати, 
впасти в депресію, погіршити свій стан здоров’я, постійно 
перебувати у стані стресу.  

Прокрастинація є різною. Інколи вона шкідлива, коли ми 
приділяємо увагу  менш важливим справам. Інколи вона марна, коли 
ми взагалі перестаємо щось робити. Інколи вона корисна, коли ми 
відволікаємося на важливіші завдання і робимо щось корисне. 

 

Робимо звички корисними 
 
Барбара Оклі називає звичку – «режимом зомбі». Ми діємо 

автоматично, не витрачаючи енергію мозку [3, с.94].  
Звичка має чотири складники. Зачіпка ‒ це те, що переводить 

нас у зазомбований режим (список запланованих справ, 
повідомлення від друга). У відповідь на зачіпку ми виконуємо 
рутинні дії. Рутина – це і є зазомбований режим, тобто звичайний 
стан мозку, в який він входить, отримавши зачіпку. Винагорода. Ми 
отримуємо винагороду, коли переходимо до більш приємного 
заняття, відкладаючи на потім те, чого зараз не хочемо виконувати. 
Але добра звичка теж може мати винагороду. Щоб не відкладати на 
потім неприємні справи, слід знайти спосіб винагородити себе за їх 
виконання. Віра. Ми віримо в те, що ніколи не зможемо позбавитися 
певних звичок і нам стане одразу легше, якщо ми замінимо 
неприємну роботу приємними речами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачіпка Рутина Винагорода Віра 

ЗВИЧКА 
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Змінити звичку можна, змінивши свою реакцію на зачіпку. Ми 
часто автоматично відкладаємо справи, не усвідомлюючи це, 
реагуючи на зачіпку (час, місце, своє самопочуття тощо). Потрібно 
створити нову корисну зачіпку. Це може бути виконання завдання 
одразу після занять, можна на деякий час вимкнути телефон та 
інтернет. Працювати потрібно у такому місці, де ви найменше 
відволікатиметеся від навчання. Слід створити новий для себе 
корисний ритуал. А винагороджувати себе можна за завершення 
найдрібнішої справи. І найголовніше – потрібно повірити, що нова 
система спрацює, хоча для цього потрібен буде час. 

 
Техніка pomodoro 

 
Дуже корисною є концентрація не на кінцевому результаті, а на 

самому процесі. Результат часто викликає побоювання, а процес – 
проста, рутинна дія впродовж невеличких проміжків часу, коли ви 
докладали зусилля і просувалися далі. Допоможе у цьому техніка 
pomodoro, коли ми працюємо в рамках заданого відрізка часу. Так 
ми фокусуємося на процесі. Метод pomodoro вигадав у 80-х роках  
ХХ ст. італійський студент-першокурсник Франческо Чирілло, коли 
під час навчання відчув, що не розуміє, на що витрачає свій час. Тоді 

він поставив собі запитання: «Чи 
зможу я навчатися по-
справжньому хоча б 10 хвилин?». 
У пригоді йому став кухонний 
таймер у вигляді помідора. Так 
виникла техніка pomodoro, за 
допомогою якої можна управ-
ляти своїм часом і збільшити 
продуктивність під час навчання. 

Основні цілі цієї техніки 
Чирілло вбачав у підтримці 
рішучості у складних ситуаціях, 
впевненості у досягненні власної 

мети, поліпшенні робочого і освітнього процесів, збільшення 
ефективності праці і навчання. Техніка – це половина успіху, тільки 
інструмент. Головне – ваше бажання.  
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Суть техніки pomodoro полягає в тому, що відрізки часу, на які 
поділяється робота, називають «помідорами». Один помідор – це  
30 хвилин (25 хвилин роботи і 5 хвилин відпочинку). Перед 
вмиканням таймера слід скласти список завдань і розпочати роботу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Працювати слід, не відволікаючись ні на що, зосереджено. Коли 

таймер спрацював – ви впродовж 5 хвилин розслабляєтеся і 
відпочиваєте від роботи – винагороджуєте себе після кожного сеансу 
зосередженої праці. Через 5 хвилин потрібно повернутися до роботи. 
Після таких чотирьох відрізків слід зробити дещо довшу перерву – від 
15 до 30 хвилин. Закінчивши роботу над завданням, ви викреслюєте 
його зі списку і розпочинаєте роботу над іншим. Проаналізувавши 
свою роботу  впродовж дня, можна побачити, скільки «помідорів» ви 
витратили на те чи інше завдання і заздалегідь спланувати свій час на 
майбутнє.  

Вільний час у перервах присвятіть розвитку розсіяного режиму 
мислення. Застосуйте «метод контрастів» ‒ порівняйте свій 
теперішній стан із тим, ким хочете бути, це допоможе змінити вашу 
власну реальність, мотивувати до дій [3, с.99]. Особливо важливим є 
те, з яким настроєм і думками ви розпочинаєте працювати. 
Позитивне мислення, віра у досягнення мети – добре підґрунтя для 
ефективного процесу навчання. Хоча цілком нормальним є те, що 
перед початком роботи ви відчуєте негативні почуття. Важливо те, 
що ви з ними зробите [3, с. 121]. 

Планування завдань допоможе організувати свій час. Ви з 
особливим задоволенням викреслюватимете зі списку вже зроблене і 

мін. 
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натхненно працюватимете з наступними завданнями. Очікування 
відпочинку допоможе уникнути відкладання справ на потім. 
 

«З’їжте жабу зранку» 
 

А розпочинати свій день 
фахівці радять з найсклад-
нішого завдання. Це дуже 
добре ілюструє відомий у 
тайм-менеджменті вираз 
«з’їсти жабу зранку» ‒ зро-

бити найнеприємніше. Про це в своїй книзі «Зроби це зараз.  
21 чудовий спосіб зробити більше за менший час» пише Брайан 
Трейсі, канадсько-американський письменник із саморозвитку, 
оратор-мотиватор, підприємець, бізнес-тренер [8]. 

Він рекомендує, по-перше, записувати всі справи, обов’язкові до 
виконання на наступний день. Поставте перед собою конкретні цілі, 
невизначеність – це ваш ворог. Найпершим має бути пункт 
виконання найнеприємнішої і складної справи. І справу потрібно 
обов’язково довести до кінця і тільки після того переходити до іншої. 
По завершенні похваліть себе. Ви заслуговуєте на довгоочікувану 
нагороду! 

 

Будуємо «палаци пам’яті» 
  

Для успішного навчання важливо розвивати свою пам’ять. 
Барбара Оклі радить навчитися створювати образи, за допомогою 
яких можна запам’ятати інформацію, уявивши її у будь-який 
незвичний спосіб, створивши аналогію. Також вона згадує про 
креативну техніку «Палац пам’яті», за якої, відтворивши в пам’яті 
будь-яке добре знайоме місце (план будинку, дорога додому, 
улюблена кав’ярня), ви створюєте віртуальний блокнот. Ви уявно 
розміщуєте асоціативні емоційні образи, які у вас викликає предмет 
вивчення, у відомому вам місці, скориставшись можливостями 
зорової пам’яті [3, с. 152].  
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Можна скласти пісеньку про те, що ви вивчаєте, мотив якої 
полегшить запам’ятовування, комбінуючи слова з рухами. 
Практикуючись, можна навіть запам’ятати 95% зі списку 40-50 
предметів [9].  

Така креативна техніка допомагає зосередитися і зрозуміти 
матеріал. Водночас цікаве і навіть веселе навчання Барбара Оклі в 
одному зі своїх інтерв’ю [10] називає викликом сучасності. Не все 
можна викладати в ігровій формі і засвоєння знань – не завжди 
легкий і розважальний процес. Навчання потребує завзятості, 
концентрації та посидючості. І завдання викладача – надихнути учнів 
на те, щоб вони самі захотіли подолати усі труднощі. Викладач також 
має вміти пояснити складний матеріал так, щоб усі його зрозуміли. 

 

Правильно сформульоване запитання ‒  
половина відповіді 

 
Коли ви щось не розумієте під час 

навчання – правильно сформулюйте 
питання – це дасть вам ключ до успіху, 
допоможе глибше зрозуміти матеріал.  
Щодо розуміння Барбара Оклі робить 
цікавий висновок: «Вам може здаватися, 
що пояснити щось може тільки той, хто це 
добре розуміє. Але поспостерігайте за тим, 
що відбувається, коли ви просто 
розмовляєте з іншими людьми про предмет 
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вашого вивчення. Дивовижно: розуміння часто з’являється після спроб 
пояснити щось іншим або собі, тобто пояснення не залежить суто від 
попереднього розуміння. Саме тому викладачі часто кажуть, що вперше 
справді зрозуміли матеріал аж тоді, коли почали читати лекції»  
[3, с. 189]. І не забувайте при нагоді, ‒ нагадує Барбара, ‒ подякувати 
людям, які скеровують вас у правильному напрямку, адже для них 
важливо знати, що їхня допомога має значення [3, с. 197]. 

 
 

Своїм шляхом 
Барбара Оклі акцентує увагу на такому важливому аспекті, як 

порівняння себе з іншими. Вона радить не гнатися за тими, хто 
швидко демонструє най-вищий результат. Це може призвести до 

низького самооцінювання, 
змусити опустити руки. 
Потрібно йти своїм шляхом 
із своєю швидкістю. Коли 
щось не виходить – не 
зациклюйтесь на цьому, 
відкладіть справу, перейдіть 
до виконання іншого 
завдання або просто 
відпочиньте. На критику або 
приниження ваших досяг-

нень, що може трапитися з кожним, відповідайте безсторонністю. 
Спілкування з колегами, викладачами, студентами допоможуть 

по-різному сприйняти відповіді на одне й те саме питання, 
сформульовані по-різному. Так народжується свіжий погляд на 
проблему. Але завжди потрібно докладати зусилля. Барбара Оклі 
наводить цитату Білла Зеттлера, доктора наук, викладача біології 
Університету Флориди, наукового консультанта, лауреата нагороди 
«Вчитель року»: «Мій досвід показує, що між високими оцінками і 
кар’єрним успіхом існує майже обернений зв’язок. І справді: багато 
студентів із низькими балами досягають успіху, натомість навдивовижу 
багато «геніїв» із певних причин опиняються за бортом» [3, с. 171]. 
Практика і цілеспрямоване тренування підносять посередній 
інтелект на значно вищий рівень. Талант від природи без практики і 
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завзятості часто не дає високих результатів. «Навчання заради навчання 
є одним з найглибших і найефективніших підходів до освітнього процесу, 
який підвищує здатність незалежно мислити і допомагає впоратися з 
нестандартними завданнями, які часом трапляються на тестах»  
[3, с. 201]. 

Ключовою Барбара Оклі називає здатність самостійно 
опрацьовувати матеріал, принагідно обговорюючи його з іншими  
[3, с. 194]. Колективна співпраця завжди корисна, особливо коли під 
час неї висловлюється конструктивна критика. Але групове навчання 
має бути таким, щоб воно не перетворилося на дружні посиденьки, 
тобто потрібні чітко оговорені час, регламент і тема. Отже, 
спілкуйтеся, практикуйтеся, долайте перешкоди і перетворюйте їх на 
свої переваги. 

 

Переносимо знання 
 
Коли ми вивчаємо певний предмет, потрібно навчитися 

переносити отримані знання для вивчення інших галузей знань. Вже 
сформовані патерни і фрагменти пам’яті добре працюватимуть з 
іншими завданнями та в іншому контексті. Так формується 
професіоналізм і досвід. 
 Барбара Оклі ра-
дить сьогодні усім 
батькам звертати увагу 
саме на заняття мате-
матикою, навіть тоді, 
коли здається, що у 
дитини немає до неї 
хисту. Математика 
серйозно розвиває мо-
зок і корисна для 
виконання інших зав-
дань. Барбара наводить приклад із своїми дітьми, з якими займалася 
математикою 20 хвилин щодня. Діти пручалися, інколи 
висловлювали незадоволення і небажання, але разом вони докладали 
зусилля і долали труднощі. Старша дочка Барбари ненавиділа 
математику, однак, завдяки цим заняттям, вона змогла закінчити 
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медичний факультет Стенфорду. «Вивчення математики, ‒ впевнена 
Барбара, ‒ відчиняє двері для майбутньої успішної кар’єри» [11]. Тому 
впродовж 2020-2021 навчального року, оголошеного роком 
математики в Україні [12], ми маємо докласти багато зусиль, щоб 
привернути увагу суспільства до математичної грамотності і 
формування математичної компетентності належного рівня. 

 

Чого ми навчилися? 
 
Підсумовуючи, Барбара Оклі формулює 10 правил «Як треба 

вчитися» [3, с. 231]. 
1. Поновлюйте в пам’яті вивчене. Пригадуйте матеріал, а не 
перечитуйте його. 

2. Перевіряйте себе завжди і в усьому. 
3. Класифікуйте розв’язки та рішення, створюючи готові 
шаблони, якими у будь-який момент можете скористатися. 

4. Розбивайте на інтервали свій навчальний час. 
5. Виконуйте завдання різного типу, щоб уникнути механічного 
наслідування того, що ви вже робили раніше. 

6. Робіть перерви. 
7. Ставте запитання, шукайте прості аналогії. 
8. Не відволікайтеся. Працюйте зосереджено і старанно. 
9. Робіть найважче на самому початку. 
10.  Створюйте в уяві контрасти, порівнюючи сьогодення з 
перспективами майбутнього, щоб мотивувати себе. 

Водночас Барбара радить не припускатися таких помилок: 
пасивно перечитувати матеріал, багато підкреслюючи, що створює 
ілюзію знання; розглядати розв’язану задачу як ознаку того, що ви 
вже все знаєте; навчатися в останні хвилини; виконувати багато вправ 
того типу, який ви вже добре знаєте; ходити на колективні заняття, 
які перетворюються на дружні посиденьки; не читати підручник 
перед виконанням завдання; не консультуватися із колегами, 
викладачами та однокурсниками з незрозумілих моментів; 
опановувати матеріал, постійно відволікаючись; не спати перед 
іспитами або тестуванням  [3, с. 233]. 
 Все, про що пише Барбара Оклі, як вона сама зізнається, 
свідчить про парадоксальність природи навчання. Концентрація 
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уваги – важлива умова навчання, але її надмірність може призвести 
до ускладнення пошуку розв’язку задачі. Наполегливість дуже 
потрібна, але інколи призводить до того, що ми марнуємо свої 
зусилля безрезультатно. Запам’ятовування – основа нагромадження 
знань, але за дрібницями інколи можна не побачити головного. 
Метафори допомагають, але можуть сприяти хибному сприйняттю 
явища тощо [3, с. 230]. Поєднувати всі ці парадокси – це і є шлях до 
істини. Навчитися бачити просту сутність явищ, збагнути, як саме 
працює наш мозок під час навчання допоможе досягти суттєвих 
результатів і уникнути розчарування.  
 Навчатися – далеко не просто, але для початку потрібно 
спробувати зрозуміти і полюбити цей процес. Прямуйте назустріч 
новим знанням, але не забувайте, що самі по собі знання не зроблять вас 
успішними, якщо ви не застосовуватимете їх практично. Власний 
досвід – ось ваш головний учитель. Навчайтеся, опановуйте нові 
навички, не втрачайте мотивацію та змінюйте  своє життя на краще. 
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Завдання для закріплення матеріалу 
1. Сплануйте виконання певного завдання за технікою «pomodoro». 
Порахуйте, скільки «помідорів» ви витратили на те чи інше завдання 
і сплануйте свій наступний день. 

2. Побудуйте власний «Палац пам’яті».  
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УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. ЩО НОВОГО? 
 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від  
22 травня 2019 року № 437 затверджено нову редакцію «Українського 
правопису». Український педагог, мовознавець, доцент Київського 
університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко у своєму 
посібнику4 виклав основні правописні нововведення у формі таблиць, 
винісши в ліву частину колишнє формулювання правила (чи 
інформацію про його відсутність), а в праву — зміни, що відбулися в 
новій редакції правопису. Ми наводимо зміст правої частини 
таблиць. 

Міністерство освіти і науки України встановило перехідний 
період для впровадження нової редакції правопису в закладах освіти 
України. З 1 вересня 2019 року в школах України учні мають 
навчатися згідно з новою редакцією правопису. Протягом п’яти років 
учителі мають виправляти написання за попередньою редакцією 
правопису, проте не вважатимуть їх за помилку, а в завданнях тесту 
ЗНО Український центр оцінювання якості освіти 
використовуватиме лише ті норми правопису, які не зазнали змін 
(наказ МОН України від 29.07.2019 № 1033; лист МОН від 23.08.2019 
України №1/9-530).  

 
4 Авраменко О. Було – стало: зміни  в правописі. Київ : Видавництво Даринка. 2019. 40 с. 

Пошук балансу між системними параметрами 
сучасної мови, з одного боку, й різночасовими 
прикметами української мовної традиції, з 
другого боку, ‒ найскладніше із завдань, що 
поставали перед творцями національного 
правопису на кожному з етапів його розвитку. 
Нова редакція правопису є кроком до 
розв’язання цього завдання з позицій історичної 
й етнографічної соборності української мови 
й української нації. 

Українська національна комісія 
з питань правопису [1] 
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Уживання і, и на початку слова 

На початку слова звичайно пишемо і відповідно до вимови: 
Іван, ідол, ікона, ікання (вимовляння і замість и), ім’я, індик, 
інший, інколи. 
И пишемо на початку: 
а) вигуку (частки) ич, дієслова ѝкати (вимовляти и замість і) 
та похідного від нього іменника йкання; 
б) деяких назв іншомовного походження: ийбéн, ир, Ич-оба, 
Кім Чен Ин. 
Увага! Паралельне написання з і та и мають слова ірій та ірод: 
ірій і ирій, ірод і ирод. 

 

Літера Ґ 
Буква ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений 
приголосний: 
1. В українських та в давно запозичених і зукраїнізованих 
словах: аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, 
ґеґати, ґедзь, ґелґотати, ґерґелі, ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, 
ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґонт(а), ґрасувати, 
ґрати (іменник), ґратчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, 
ґуля, ґуральня, джиґун, дзиґа, дзиґлик дриґáти і дрѝґати, 
ремиґати та похідні від них.  
2. У власних назвах – топонімах України: Ґорґани (гірський 
масив), Уґля (село на Закарпатті), у прізвищах українців 
Ґалаґан, Ґалятовський, Ґеник, Ґерзанич, Ґердан, Ґжицький, 
Ґиґа, Ґоґа, Ґойдич, Ґонта, Ґриґа, Ґудзь, Ґула, Ломаґа  

Примітки: 
1. Звук [g] та близькі до нього звуки, що позначаються на пись-
мі буквою g, звичайно передаємо буквою г: Гольфстрим, 
Гренландія, Люксембург, Фольксваген, Чикаго. 
2. У прізвищах та іменах людей допускається передавання 
звука двома способами: 
- шляхом адаптації до звукового ладу української мови — 
буквою г: Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, 
Гуллівер та ін.; 
- шляхом імітації іншомовного — буквою ґ: Верґілій, Ґарсія, 
Ґегель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер та ін. 
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Суфікси на означення осіб жіночої статі 
(фемінітиви) 

 
За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін. від іменників 
чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. 
Найуживанішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними типами 
основ: авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, 
студентка, фігуристка та ін. 
Суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед до основ на -ник: 
верстальник — верстальниця, набірник — набірниця, порадник 
– порадниця, а також на -ень: учень — учениця. 
Суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на -ець: кравець — кравчиня, 
продавець — продавчиня, а також на приголосний: майстер — 
майстриня, філолог — філологиня, бойко — бойкиня, лемко — 
лемкиня.  
Суфікс -ес- рідковживаний: дияконеса, патронеса, поетеса. 
 
 

 
За допомогою 

суфікса -ш- означують 
дружин чоловіків 
відповідних посад і звань, 
порівняйте: директорка 
(жінка на посаді 
директора) – директорша 
(дружина директора), ге-
нерал (жінка, що має вій-
ськове звання генерала) – 
генеральша (дружина ге-
нерала). 

  
                                                          
 

 
  

ЗАУВАЖТЕ! 

Не від усіх іменників чоло-
вічого роду можна утворити 
назви осіб жіночої статі: мер, 
екстрасенс, математик, ака-
демік та ін. У такому разі для 
означення жіночої статі 
використовують слово пані, 
форми дієслів минулого часу 
та інші мовні ресурси: пані 
посол; мер повідомила; 
математик Красовська 
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Правопис складних слів 
 

Святвечір, людинодень, тоннокілометр  
(було Свят-вечір, людино-день, тонно-кілометр) 

РАЗОМ пишемо слова з першими регулярно вживаними 
іншомовними частинами на голосний та приголосний: авіа-, 
авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, 
екстра-, електро, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, макро-, мета-, 
метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, 
радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, 
турбо-, фоно-, фото-, абро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, 
аудіо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, дендро-, еко-, 
економ-, етно-, евро-, нарко-, онко-, пан-, пара-, поп-, прес-, 
фіто-, фолк- (фольк-) та ін.: аброморфема, аерометод, 
акватехніка, алкотест, артринок, астрокорекція, аудіоальбом, 
бодибілдинг, бодіарт, вебсторінка, дендропарк, екопродукти, 
економклас, етногурт, еврозона, наркобізнес, онколікарня, 
панамериканський, параолімпієць, попмузика, пресконференція, 
фітотерапія, фолкгурт, фолькмузика; так само слова з питомими 
(власне українськими) компонентами іно- (іншо-, інако-), 
лже-: іновірець, іншовірець, інакодумець, іншодумець, лжепророк. 
Примітка. Якщо такі іншомовні частини приєднані до 
власного імені, то їх пишемо 3 ДЕФІСОМ: пан-Європа, псевдо-
Фауст. 
РАЗОМ пишуть слова з першою іншомовною частиною, що 
визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або 
слабкий, швидкий і т. ін.) вияв чого-небудь: архи-, архі-, бліц-, 
гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, 
нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: 
архіскладний, архидиякон, бліцновини, гіпермаркет, екстраклас, 
макромолекула, максіодяг, мідіодяг, мікрохвилі, мінідиск, 
мультимільйонер, нанокомпˊютер, полісахариди, преміумклас, 
супермаркет, топмодель, ультразвук, флешінтервˊю. 
Примітки: 
1. У частинах максі-, міді- кінцевий і в позиції перед приголосним 
наступного слова не переходить в и: мідіспідниця, максімода. 
2. Частина топ- із числівниками не поєднувана! 
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РАЗОМ пишуть слова з першою іншомовною частиною анти-, 
віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабе-, унтер-: антивірус, 
віцепрем’єр, експрезидент, контрадмірал, лейбмедик, обермайстер, 
штабскапітан, унтерофіцер. 
 

Примітки: 
1. Із власного назвою (прізвищем) такі частини пишемо з 
дефісом: «Анти-Дюринг», екс-Югославія. 
2. У частини анти- кінцевий и в позиції перед голосним 
наступного слова не переходить в і: антиелектрон, 
антиурядовий. 

 
Написання пів окремо і разом 

 

Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з 
наступним іменником – загальною чи власною назвою у формі 
родового відмінка однини пишемо ОКРЕМО: пів аркуша, пів 
відра, пів години, пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука, пів 
ящика, пів Європи, пів Києва.  
Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка 
становить єдине поняття й не виражає значення половини, то 
їх пишемо РАЗОМ: піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, 
півострів. 

Простіше можна сформулювати правило так: пів пишемо разом 
лише тоді, коли його НЕ МОЖНА замінити на іменник половина, 
порівняйте: північ, півострів (половина ніч, половина острів – набір слів) 
і пів ночі, пів острова (= половина ночі, половина острова) 

 

ЗАУВАЖТЕ! 

Півлітра – пляшка з горілкою або іншою випивкою 
ємкістю 0,5 літра:  
Принесли із собою півлітру. 
Пів літра – половина від одиниці об'єму літр: 
Налити пів літра води. 
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Уживання великої літери 

У назвах історичних подій, епох, календарних періодів і 
свят з великої букви пишемо перше (або єдине) слово і власні 
назви: епоха Бароко, [вилучено Свято Перемоги і Вітчизняна 
війна]. 
Примітка. У назвах свят День Незалежності України, День 
Соборності України, День Конституції України з великої літери 
пишемо всі слова. 

У назвах таких найвищих державних установ України, як 
Верховна Рада України, Верховний Суд України. Конституційний 
Суд України, Кабінет Міністрів України, з великої літери пишуть 
всі слова. 

Раніше не було інформації про написання слів Бог, Господь як 
часток і розмовних зворотів з малої букви. 
Примітка. В усталених словосполученнях, які передають емо-
ційну оцінку та використовуються в розмовному спілкуванні, 
на зразок: бог зна що (невідомо що), бог зна коли (невідомо коли), 
господь з тобою, бог з ним (з тобою) або є емоційними вигуками: 
боже, господи, господи боже мій, боже збав, їй-богу, слова бог, господь 
пишемо з малої букви, крім випадків, коли слова Боже, Господи 
є звертанням до Бога. 

Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви 
(твіттер, гугл), назви сайтів з родовим словом пишемо з великої 
букви та в лапках (мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія»); 
назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої 
букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндексу). 

Назви спортивних нагород пишемо з малої букви: золота 
(срібна, бронзова) медаль, олімпійська медаль. Так само: закінчити 
школу із золотою (срібною) медаллю. 
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Назви виробничих марок технічних виробів (машин, 
приладів тощо) беремо в лапки й пишемо з великої букви: 
автомобілі «Ніссан» («Вольво», «Фольксваген»), літак «Боїнг 777», 
трактор «Слобожанець». Але назви самих виробів беремо в 
лапки й пишемо з малої букви: «ніссан», «вольво», «фольксваген» 
(автомобілі), «боїнг» (літак), «слобожанець» (трактор). 

З великої букви пишемо перше слово офіційних назв 
найвищих державних посад та посад керівників 
міжнародних організацій: Генера́льний секрета́р ООН, 
Президе́нт Украї́ни, Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Президе́нт 
Сполу́чених Шта́тів Аме́рики, Прем’є́р-міні́стр Кана́ди. 
Примітки 
1. Назви посад, звань, наукових ступенів тощо пишемо з малої 
букви: президе́нт, ка́нцлер, прем’є́р-міні́стр, мер, голова́, дека́н, 
дире́ктор, міні́стр, ре́ктор, секрета́р; академ́ік, генера́л-
лейтена́нт, заслу́жений дія́ч мисте́цтв, наро́дний арти́ст 
Украї́ни, лауреа́т Держа́вної пре́мії Украї́ни в га́лузі архітекту́ри, 
член-кореспонде́нт, до́ктор нау́к. 
2. З малої букви пишемо також назви титулів, рангів, чинів: 
баро́н, ге́рцог, короле́ва, імпера́тор, князь, коле́зький асе́сор, 
коро́ль, принцеса, цар, шах. 
3. Назви посад міністрів, послів, президентів академій тощо в 
офіційних документах, а також для підкреслення урочис-
тості можна писати з великої букви: Міні́стр осві́ти і нау́ки 
Украї́ни, Посо́л Респу́бліки По́льща, Президе́нт Націона́льної 
акаде́мії нау́к Украї́ни. 

Назви порід тварин, видів і сортів рослин 
1. Назви порід тварин пишемо з малої букви: вівча́рка, спаніє́ль, 
доберма́н (собаки), го́нтер, муста́нг, (коні), кохінхі́н, плімутро́к 
(кури), мерино́с, лако́н (вівці). 
2. У неспеціальних текстах назви сортів рослин беремо в лапки 
і пишемо з малої букви (зокрема й власні назви): пшени́ця 
«золотоколо́са», груша «парижа́нка», троя́нда «гло́рія-дей», 
мали́на «гера́кл».  
3. У спеціальній літературі в назвах сортів рослин перше слово 
(і всі власні назви) пишемо з великої букви: сморо́дина 
Софії́вська, тюльпа́н Ре́мбрандта, карто́пля Серпа́нок, сли́ва 
Зарі́чна ра́ння. 
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Правила переносу 
 

Коли корінь починається на голосний, то перенос 
здійснюємо довільно: ро-зорати, роз-орати, розо-рати; бе-зупинно, 
без-упинно, безу-пинно, але коли на приголосний, то від кореня 
його не відриваємо: до-зрівати (а не доз-рівати), ви-правдання (а не 
вип-равдання). 

За збігу однакових приголосних одну літеру залишаємо, а 
другу переносимо в наступний рядок: закон-ний, розріс-ся.  
В іменниках з подовженим приголосним можливий 
подвійний перенос: зна-ння і знан-ня; жи-ття і жит-тя. 

Не розриваємо під час переносу односкладові префікси 
перед приголосними: над-мірний, най-більший (а не  
на-дмірний, на-йбільший). Кількаскладові префікси під час 
переносу можна розривати: пе-ре-працювати, пе-ред-гроззя. 

Технічні правила переносу 
1. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці 

попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що 
належать до них: Т. Г. Шевче́нко (а не Т. Г. // Шевче́нко), гр. Іване́нко 
(а не гр. // Іване́нко), акад. (доц., проф.) Гончаре́нко (а не акад. (доц., 
проф.) // Гончаре́нко), п. Гнатю́к (а не п. // Гнатю́к). 

Примітка. Якщо імена, звання тощо подаємо повністю, то 
прізвища (а також по батькові) можна переносити: Тара́с Григо́рович 
Шевче́нко й Тара́с // Григо́рович Шевче́нко, акаде́мік // Агата́нгел 
Кри́мський і т. ін. 

ЗАУВАЖТЕ! 

Розрізняйте подовжені приголосні (взуття, півріччя, 
маззю, люттю, спросоння, ллю) і подвоєні літери 
внаслідок збігу на межі значущих частин слова:  
від + дати = віддати, юн(ий)+ натураліст) = юннат,  
осінь + н = осінній, тряс + ся = трясся. 
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2. Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких 
вони належать: 2008 р. (а не 2008 // р.), 150 га (а не 150 // га), 20 см³ або 
20 куб. см (а не 20 // см³ або 20 // куб. см), 5 г (а не 5 // г). 

3. Граматичні закінчення, з’єднані з цифрами дефісом, не 
можна відривати й переносити: 2-й (а не 2- // й), 4-го (а не 4- // го),  
10-му (а не 10- // му) й т. ін. 

4. Не можна розривати умовні (графічні) скорочення на зразок 
вид-во, і т. д., і т. ін., та ін., т-во тощо. 

5. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки 
(крім тире), дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а 
також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті 
лапки. 

 
Правопис закінчень відмінюваних слів 

 

II відміна (іменники чоловічого роду) 
Родовий відмінок однини 

 
Закінчення -а, -я у родовому відмінку однини мають іменники 
чоловічого роду, що позначають: 
- назви населених пунктів із суфіксами -ськ-, -цьк-, -ець-, 
елементами -бург-, -град- (-город-), -піль- (-поль-), -мир-, -
слав-: Бердянська, Луцька, Трускавця, Піттсбурга, Вишгорода, 
Борисполя, Житомира, Ярослава; 
- назви населених пунктів з наголосом у родовому відмінку на 
кінцевому складі та з суфіксами присвійності -ів- (-їв-), -ин- 
(-ін-), -ач-, -ич-: Бика, Дніпра; Львова, Києва; Батурина, Пирятина; 
Бахмача, Галича, лише в окремих випадках з наголосом на корені 
іменника: Бреча, Довжика, Малого Куяльника, Смотрича. 
Решта назв населених пунктів можуть мати варіантні закінчення 
а (-я) і -у (-ю): Амстердама і Амстердаму, Гомеля і Гомелю, Лондона 
і Лондону, Чорнобиля і Чорнобилю. 
Примітка. Закінчення -у, -ю наявне у складених назвах 
населених пунктів, другою частиною яких є іменник, що має 
звичайно в родовому відмінку закінчення -у, -ю: Давидового 
Броду, Зеленого Гаю, Кривого Рогу та ін. 
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Назви віртуальних (соціальних та ін.) мереж мають у 
родовому відмінку закінчення -у (-ю): інстаграму, телеграму, 
фейсбуку, ютубу та ін. 

Родовий відмінок множини 
Род. відм. множини: татів (множина тати) і татів (множина 
тати). 

Кличний відмінок однини 
Ігорю, Олеже і Олегу 
 

III відміна (іменники жіночого роду на приголосний) 
Родовий відмінок однини 

 
У родовому відмінку однини іменники третьої відміни мають 
закінчення -і: ванілі, галузі, герані, гідності, крові, любові, моці, 
незалежності, нехворощі, ночі, Оболоні, осені, Русі, солі, фальші. 
Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, 
осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть 
набувати як варіант закінчення -и: гідности, незалежности, 
радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, 
Руси, Білоруси. 

 
Правопис слів іншомовного походження 

 
Іншомовний звук [h] 
Звук [h] переважно передаємо буквою г: гандбол, гінді, гербарій, 
госпіс; Гарвард, Гельсінкі, Гейне, Горацій, Люфтганза. 
За традицією в окремих словах, запозичених з європейських та 
деяких східних мов, [h] і фонетично близькі до нього звуки 
передаємо буквою х: хобі, хокей, хол, холдинг, брахман, харакірі, 
шахід, Аллах, Ахмед, Мухаммед і т. ін. 
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Звук [θ] у словах грецького походження 
Звук [θ] у словах грецького походження передаємо звичайно 
буквою т: антологія, аптека, Прометей, Таїсія. У словах, 
узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна 
варіативність на зразок: анафема і анатема, дифірамб і дитирамб, 
ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і логаритм, міф і міт, 
міфологія і мітологія, Агатангел і Агафангел, Афіни і Атени, 
Борисфен і Бористен, Демосфен і Демостен, Марфа і Марта, 
Фессалія і Тессалія та ін. 

 
Звук [j] 
Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного 
слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] 
буквами є, ї, ю, я: буєр, конвеєр, плеєр, флаєр, круїз, феєрверк, 
ін’єкція, проєкт, проєкція, траєкторія, фоє, Гаїті, Гоя, Савоя, 
Феєрбах, Ісая, Йоганн, Соєр, Хаям, Хеєрдал, Юнона. 

Буквосполучення аu 
У словах, що походять із давньогрецької і латинської мов, 
буквосполучення au звичайно передається через ав: автен-
тичний, автомобіль, автор, лавра, Аврора, Мавританія, Павло. 
У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку 
традицію передавання буквосполучення аu шляхом 
транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: 
аудієнція і авдієнція, аудиторія і авдиторія, лауреат і лавреат, пауза 
і павза, фауна і фавна. 

Буквосполучення сk 
Буквосполучення сk, що в англійській, німецькій, шведській та 
деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською 
буквою к: Дікенс, Дікінсон, Текерей, Букінгем. 
Примітка. Подвоєння kk зберігаємо у власних назвах 
кельтського походження, де формант Мас, Мс поєднується з 
основою, що починається на [k], у тих випадках, коли за 
традицією їх пишемо як одне слово: Маккартні, Маккензі, 
Маккена, Маккінлі, а також у похідних загальних назвах: 
маккартизм і т. ін. 
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Зверніть увагу! 
У межах одного тексту чи книжки слід послідовно вживати один 

із варіантів транслітерації: або з т (ортограма, катедра, Тома) або з  
ф (орфограма, кафедра, Фома). До часто вживаних слів, що мають 
орфографічні варіанти, окрім згаданих, належать такі: апотеоза – 
апофеоз, аритметика і арифметика, Атанасій і Афанасій, Атена і 
Афіна, Атос і Афон, Вартоломей і Варфоломей, Гетсиманія і 
Гефсиманія, Голгота і Голгофа, Голіат і Голіаф, Демостен і 
Демосфен, Доротей і Дорофей, Ітіопія і Ефіопія, ітіопський і 
ефіопський, маратон і марафон, Марта і Марфа, Методій і Мефодій, 
мітичний і міфічний, Саваот і Саваоф, ортограма і орфограма, 
ортографія і орфографія, ортоепія і орфоепія, патос і пафос, 
Партенон і Парфенон, Пітагор і Піфагор, Тадей і Фадей, Текля і 
Фекля, Теміда і Феміда, Теодосія і Феодосія, Теофан і Феофан, 
Тимотей і Тимофій, Тома і Фома. 

 

Несистемні зміни 
 

Було Стало 

священик священник 
Донской, Трубецкой Донський, Трубецький, але Толстой 
Ігорович, Лазарович Ігорьович, Лазарьович 
архієрей, архімандрит, 
архістратиг 

архієрей і архиєрей, архімандрит і 
архимандрит, архістратиг і архистратиг 

Україна і Вкраїна Україна  
Примітка. Вкраїна ‒ тільки в поезії. 

хабара хабаря 

ЗАУВАЖТЕ! 

У новій редакції правопису колишнє чергування у з в та і 
з й називають не чергуванням, а «позиціями вживання 
прийменників і префіксів у та в»; «позиціями вживання 
сполучників і часток і, й та і, й на початку слова». 
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Також додано нове правило й примітки. 
Після букв й, я, ю, є, ї вживаємо єднальні сполучники і або та, 

пор.: Неподалік вони побачили зелений гай і широку долину і Неподалік 
вони побачили зелений гай та широку долину; Теорія і практика перекладів 
і Теорія та практика перекладів; Студенти вивчили морфологію і 
синтаксис і Студенти вивчили морфологію та синтаксис; Висловити свої 
найпотаємніші мрії і обережні прогнози і Висловити свої найпотаємніші 
мрії та обережні прогнози. 

Примітка. Трапляються відхилення від правил уживання у, в та 
і, й, що спричинено вимогами ритму або мовними вподобаннями 
автора. 

Примітка. Після слова, що закінчується на голосний, у деяких 
словах перед в пишемо префікс в-: Дослідниця вважає експеримент 
успішним; Гості ввійшли до зали; Діти ввічливі; Дитина вві сні 
всміхається. 

 

Пунктуація 
 
У новій редакції «Українського правопису» з’явилася скісна 

риска (/) як розділовий знак. Скісну риску ставимо в кількох 
позиціях. 

1. В офіційно-діловому та науковому стилях як розділовий 
знак між однорідними членами речення в значенні як єднального (=і), 
так і розділового сполучника (=або): складна інтонація оклику / 
питання; тенденції до синтетизму / аполітизму; системність / 
несистемність мовних явищ; на позначення року, що не збігається з 
календарним, напр.: у 2018/2019 навчальному році (без відступів до і 
після скісної риски). 

Уживаються також комбіновані єднально розділові сполучники 
і/або, рідше та/або (без відступів до і після скісної риски): порушення 
авторського і/або суміжних прав; підвищення кваліфікації голів і/або членів 
правлінь. 

2. На позначення співвідношення яких-небудь величин, па-
раметрів: співвідношення курсу гривня / долар. 

3. У графічних скороченнях (без відступів до і після скісної 
риски): 

а) замість словосполучень та інших сполучень слів і складних 
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слів (іменників і прикметників): п/в (поштове відділення), р/р 
(розрахунковий рахунок), х/к (холодного копчення); к/т (кінотеатр), 
т/к (телеканал), с/г (сільськогосподарський) та ін. 

б) у позначеннях складених одиниць виміру: км/год (кілометрів 
за годину), Ф/м (фарад на метр) та ін. 

 
Література до розділу 
1. Український правопис. URL : 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-
onovl-pravo.pdf 
2. Авраменко О. Було – стало: зміни  в правописі. Київ : Видавництво 
Даринка. 2019. 40 с. 
3. Авраменко О. Тищенко О. Українська мова: Правопис у таблицях, 
тестові завдання. Київ : КНИГОЛАВ. 2020. 200 с. 
 
Завдання для закріплення матеріалу 
Перевіряйте свої знання за допомогою онлайн-тренажера з 
правопису української мови https://webpen.com.ua/, який поєднує 
теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню 
граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. 
Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну 
інформацію.  
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ЯК ПИСАТИ ПРОСТО І ЦІКАВО 
 

 

Перед багатьма з нас рано чи пізно постає проблема — 
написати статтю в газету, журнал, зробити допис в соцмережах. Не 
всі можуть під шелест крил натхнення сісти і зльоту написати 
«шедевр», або хоча б просто цікавий і змістовний текст, який 
приверне увагу читача і триматиме її до кінця. Для декого це майже 
виклик. І ось саме тут виникає страх перед пустим полем екрана або 
чистим аркушем. З чого почати?  

Слід зазначити, що далі мова піде не про статті у наукових 
фахових виданнях. До них є чіткі вимоги, у них є порядок 
оформлення, їх пишуть за певною структурою. Розроблено 
рекомендації з підготовки журналів для зарубіжних наукометричних 
баз даних (Web of Science, Scopus тощо). Але це тема іншої розмови. 

Зоя Нікітюк, українська журналістка, редактор, координатор 
школи медіапрофесій «Новий журналіст» у своїй книзі «Живая муха. 
Учимся писать просто и нескучно» ділиться професійними 
секретами, як здійснити свою мрію — писати легко, невимушено і 
так, щоб запам’ятали [1]. На сторінках цього видання багато порад і 
від відомих журналістів. 

Починаючи працювати, треба скласти план статті і відповісти 
на чотири запитання: 

1. Для кого ви пишете? 
2. Що саме хочете сказати? 
3. Як ви говоритимете? 
4. Навіщо це читачеві? [1, с. 24]. 
 

Цей розділ ‒ спроба систематизувати поради
фахівців (мовознавців, журналістів, копірайтерів, 
редакторів), щоб полегшити життя тим, кому
потрібно написати новину, інформаційну або
науково-популярну статтю у видання з широким
колом читачів, зробити цікавий допис у
соцмережах. 
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Слід чітко розуміти, хто ваш читач, який він, чим цікавиться, що 

його турбує. Важливими чинниками є вік, освіта, професія.  Уявіть 
собі людину, для якої ви пишете, яким може бути діалог з нею. Коли 
ви це зрозумієте, то у своїй статті дасте відповіді на актуальні 
запитання саме для свого читача. 
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Юрій Марченко, головний редактор незалежного інтернет-
журналу про інновації та культуру PLATFOR.MA, радить писати, 
начебто ви розмовляєте з друзями, головне – знайти історію і 
розповісти її так, щоб вона була цікавою [1, с. 34].  

Тема і стиль викладення матеріалу підкажуть, у якій саме 
тональності спілкуватися із своїм читачем. Тоді хиткий місток 
початкової цікавості між вами зміцніє за допомогою довіри, поваги і 
відкритості. 

«Пишіть просто і доступно, – з цього починає свою лекцію про 
те, як писати цікаві статті, Роман Кульчинський, головний редактор 
TEXTY.org.ua [2]. – Такий принцип – запорука успіху будь-якого 
продукту, який поширюється в медіапросторі». 

Визначте, про що ви писатимете, і намагайтеся правильно 
обрати кут зору на проблему. Потрібно добре вивчити тему, яку ви 
обрали, дізнаватися про факти, набирати якомога більше 
інформації. Фахівці радять читати статті інших авторів на аналогічну 
тему, будь-які словники, тим самим урізноманітнюючи свою мову. 
Це розвиває, народжує ідеї, збагачує не тільки словарний запас, а й 
загальну ерудицію [1, с.59]. 

Шукайте для статті унікальний матеріал, який по-новому 
розкриє всім відому тему. Слід уміти підбирати слова, цитати, 
діалоги, зрозумілі читачеві [1, с.25]. 

Обов’язково вказуйте джерела інформації, яку викори-
стовуєте. Це стосується  фотографій і малюнків, якими ви ілюструєте 
статтю, якщо це не ваші особисті світлини. 

Писати потрібно конкретно, наводячи дані – порівнювати їх, 
аналізувати. Просто наведена цифра ні про що не скаже читачеві. 
Якщо в тексті багато цифр – краще зробити цікаву інфографіку, яка 
тільки прикрасить ваш текст [2].  

Вам особисто має бути цікаво працювати над матеріалом. 
Галина Тимченко, головний редактор сайту meduza.io, впевнена, 
якщо автору нецікаво писати статтю, нікому не буде цікаво це читати 
[1, с. 47]. Чесність і об’єктивність, наведені в тексті різні позиції 
зіграють вам на руку. Шукайте підтвердження своїх особистих думок 
у експертів та професіоналів. 

У кожному дописі має бути зміст. Читач без зайвих роздумів 
має зрозуміти, навіщо він витрачає час на читання: він дізнається про 
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щось до того невідоме, він побачить давно відоме під іншим ракурсом 
тощо. Цінуйте час вашого читача! [1, с. 25]. 

Розшифруйте терміни, уникайте діалектизмів, жаргонізмів та 
іноземних слів, якщо не наводите їх значення. Ніколи не завадить 
зайвий раз зазирнути у словник, але надто «зарозумілий» текст 
швидко стане нецікавим.  

Обов’язково розшифровуйте абревіатури. Коли мова йде про 
людину – пишіть повністю ім’я і прізвище – поважайте свого героя. 

Уникайте довгих речень і складних конструкцій. Читач (й автор, 
до речі) має пам’ятати з чого починалося речення, про що у ньому 
йшлося і чим усе закінчилося. Так само і з начебто порубаними, 
занадто короткими реченнями. Вони неприродні і примушують 
читача робити  зайві паузи. 

Не зменшуйте значення пунктуації. Правильно розставлені 
акценти, паузи тільки спряють сприйняттю написаного, логічно 
пов’язують частини речення. Грамотно написаний текст викликає 
повагу до автора. 

 
Канцеляризми 

 
Є тексти нецікаві, які зовсім не викликають бажання дочитати їх 

до кінця. Часто у цьому винні мовні «паразити» – канцеляризми. 
Копірайтер і редактор Тетяна Логінова у своїй статті «Що таке 
канцеляризм і як його позбутися – на прикладах» зазначає, що 
канцеляризми — це слова і вислови, характерні для офіційного 
ділового стилю. Вони доречні у ділових паперах, але інші тексти 
роблять нецікавими і сухими. Написана канцелярською мовою 
корисна інформаційна стаття стає важкою для сприйняття і читання. 
Довгі, майже безкінечні речення важко розплутати, щоб насамкінець 
дізнатися, про що йшла мова [3].  

Канцеляризми настільки увійшли в наше життя, що у читача 
з’являється відчуття «дежа вю» — це все він десь уже бачив і нічого 
нового для себе не відкриє. Так відбувається навіть тоді, коли автор 
намагався поділитися цікавою інформацією і вклав душу в свою 
роботу, готуючи статтю. 

Приклади поширених канцеляризмів, які, крім нудьги, нічого 
не викликають: даний, певний, в якості, залежно від, значний, 
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вищевикладене, впродовж, забезпечувати, який-небудь, будь-який, будь-
чий, надавати, здійснювати, функціонувати, з метою, тривалий, крім 
того, має місце, надавати допомогу, ставити питання, озвучити позицію, 
було прийнято рішення, знаходитися у стані, вказаний період, через 
відсутність. 

«Під час круглого столу відбулося обговорення» – далі цих слів 
ніхто не прочитає [2]. Така мова мертва, сповнена штампів і нецікава. 

 

 
 
 
Часто навіть досвідчені автори не завжди бачать мовні 

«паразити» у своїх текстах, настільки вони міцно тримаються у нашій 
свідомості. 

Давайте дещо згадаємо із шкільної програми з української 
мови, щоб розібратися, як зробити речення простими і цікавими. 

Звернімо увагу на іменники, які утворюються від дієслів за 
допомогою суфіксів ання/ення: 

годувати — годування 
виявляти — виявлення 
порушувати — порушення 
зміцнювати — зміцнення 
поліпшувати — поліпшення 
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використовувати — використання 
усувати — усунення. 
Мовознавець, письменник Борис Антоненко-Давидович у своїй 

книзі «Як ми говоримо» наводив такий приклад [4]. 
 
Візьмімо фразу з газети:  

«Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов, 
рішучого зміцнення дисципліни вимагають докорінного поліпшення 
контролю за діяльністю підлеглих, розумного використання 
дисциплінарних прав, усунення помилок в роботі» 

«Усі слова в цій фразі — українські, а разом із тим звучить вона 
не по-українському, — зазначає мовознавець. — Чому? Тому що її 
переобтяжено віддієслівними іменниками: порушення, зміцнення, 
поліпшення, використання, усунення. Таке нагромадження їх з 
одноманітними закінченнями порушує мелодійність звучання 
монотонним «няканням», ускладнює фразу — аж стає важко 
зрозуміти її зміст. 

Українська мова в побудові речення надає переваги дієслову в 
неозначеній формі й різних особових формах, а також 
дієприслівнику над віддієслівним іменником. Ідучи за цією вимогою, 
треба було наведену вище фразу скомпонувати так:  

«Завдання ліквідувати будь-які порушення статутів і настанов та 
рішуче зміцнити дисципліну вимагають докорінно поліпшити 
контроль за діяльністю підлеглих, розумно використовувати 
дисциплінарні права, переборювати помилки в роботі».  

З п’ятьох віддієслівних іменників залишився тільки один, конче 
потрібний, – порушення, вся фраза від того полегшала, стала 
простішою, приступнішою» [4]. 

Ось приклади речень з канцеляризмами, які наводить Тетяна 
Логінова [3]. 

Для збільшення надоїв годування та доїння корів рекомендується 
здійснювати у вказаний час.  

На нараді планується обговорення збільшення обсягів продаж. 

Недовиконання плану продаж призводить до зменшення прибутку 
компанії і, відповідно,  оплати праці менеджерів. 
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Читати такі тексти, як мінімум, нецікаво і важко через засилля 
канцеляризмів. Як їх позбутися? Все просто – повертайте в свої тексти 
дієслова. 

Щоб збільшити надої, слід кормити і доїти корів за графіком. 
На нараді будемо обговорювати, як збільшити обсяги продаж.  
Якщо план продаж не виконати, то прибуток компанії зменшиться 
і зарплата менеджерів також. 
Ще одна біда канцелярських текстів – довгі ланцюжки 

іменників. 

Алгоритми підвищення показників споживчого попиту.  

Процес розвитку руху за поліпшення життя населення країни. 

Скорочення працівників зумовлено вдосконаленням виробництва 
через автоматизацію виробничих процесів. 

Читаючи такий текст, важко дістатися до суті, зрозуміти, про 
що йдеться. Позбутися такого явища можна, спрощуючи текст, доки 
він не стане зрозумілим з першого швидкого читання. 

Працівників скоротили, оскільки стали застосовувати  
автоматичні прилади на виробництві. 

Пасивні обороти не додають текстам легкості, роблять їх 
важкими і недолугими.  

Текст (об’єкт дії) написаний (пасивний стан) мною (виконавець 
дії) за одну ніч. 

Дипломна робота виконана студентами у визначений термін. 

Позбутися пасивних оборотів можна, замінивши їх активними 
формами. 

Я написав текст за одну ніч. 

Студенти виконали дипломну роботу вчасно. 

Складними для сприйняття роблять текст прийменники, 
створені від іменників: за рахунок, в ході, за винятком, в рамках, в 
продовження, на відміну від, внаслідок. 

Коні відстали внаслідок затримки в дорозі через втому. 
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Просто і зрозуміло фраза звучатиме так: 

Коні відстали, оскільки втомилися в дорозі. 

Надає канцелярського відтінку тексту заміна простого 
дієслівного присудка комбінацією «дієслово + віддієслівний 
іменник» 

Наприклад: 
розглянути (справу) — перейти до розгляду 
описати (ситуацію) — дати опис 
усунути (недолік) — почати усунення. 

Суд переходить до розгляду справи про адміністративне 
правопорушення. 

Повертаючи в текст прості дієслівні присудки, ми робимо його 
легким до сприйняття. 

Суд розглядає справу про адміністративне правопорушення [3].  

«Забудьте про штампи і офіційну мову, пишіть вільно… Працюйте 
над словником. Придумуйте метафори»,  – радить Роман Кульчин- 
ський [2]. 

Письменник і журналіст Вільям Зінссер, книга якого «On 
Writing Well» стала настільною для журналістів, юристів, 
маркетологів і всіх, хто має відношення до написання текстів, 
застерігає від використання штампів і кліше, а також надмірних 
ліричних фраз [5]. Все це робить текст, скоріш, фальшивим, ніж 
цікавим. 

Прислівники у тексті не завжди підсилюють текст, інколи, 
навпаки, надають йому відтінку невпевненості або просто є зайвими: 
тривожний факт, детальний аналіз, рішуче відхилити, необхідна умова. 

 
 

Повертайте в свої тексти дієслова. 
Уникайте довгих ланцюжків іменників. 
Не використовуйте пасивні обороти. 
Забудьте про штампи, кліше і офіційну мову! 
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«Беріть інтерв’ю, – радить Зінссер. – Уміння брати інтерв’ю – 
одна з тих навичок, які можна лише розвивати» [5]. Так ви отримаєте 
оригінальну інформацію, пожвавите свою статтю. 

І ще одне. Фахівці радять не  відкладати роботу. Повертаючись 
із заходу, не розгортаючи блокнот, відразу пишіть статтю. Так ви 
поділитеся із читачем тільки найбільш цікавими і важливими 
фактами, діалогами, емоціями. Текст стане живим і викликатиме 
бажання його читати. Пізніше, проглядаючи свої записи, ви 
побачите, що все найцікавіше ви вже написали, залишилося тільки 
звірити дати, цитати, цифри, прізвища, назви [1, с. 28]. 

Додайте в текст трохи гумору там, де це доречно. Влучний жарт 
тільки прикрасить текст. Образність, яскраві барви зроблять навіть 
наукову статтю бестселером. 

 
Структура тексту 

Коли немає структури – виходить 
дуже розумний і незрозумілий текст, 
оскільки автор сам не знає, що він хоче 
сказати, кому і навіщо.  

Головне правило: одна стаття – 
одна тема. Наведіть порядок у голові, 
дайте відповідь на запитання, без яких 
немає сенсу розпочинати роботу над 

текстом, і тільки після цього сідайте писати! [1, с.37; 2] 
 Найчастіше вдалим і прийнятним для читання є динамічний, 
легкий текст з діалогів, абзаців, коротких речень або реплік, де багато 
простору. «Розбавляйте» текст або риторичним запитанням, або 
емоційним окликом. Так радить зробити Олена Скачко, журналіст,  
головний редактор низки популярних видань [1, с. 54]. 
 Оптимальний обсяг речення – важливий чинник того, як 
сприйматиме текст читач.  Дослідження American Press Institute 
(Американського інституту преси) показує, що речення з 8 слів 
читач розуміє у 100 відсотках випадків, а з 28 – лише у п’ятдесяти 
[6, с. 31]. 

Фахівці радять дотримуватися певного темпу, чергуючи довгі 
речення з короткими. Написавши текст, завжди читайте його вголос. 
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Читання викликає задоволення — 
будьте впевнені: у вас вийшов  
цікавий текст. 

Скорочуйте текст після 
редагування мінімум на 10%. 

Позбавляйтеся занадто деталізованих шматків тексту, зайвих речень, 
словосполучень, слів, які не несуть змістового навантаження [2]. 

Працюйте над композицією тексту. Придумуйте креативні 
заголовки, підзаголовки, ефектний фінал. 

Олена Скачко зауважує, що головна роль початку будь-якого 
тексту – зацікавити читача настільки, щоб він не зміг відірватися, не 
дочитавши до кінця. Має бути обов’язково якась інтрига, «гачок». Як 
почати правильно? Правильно – це цікаво! 

«Як не дивно, – ділиться секретом Олена, – інколи корисно 
розпочати з фіналу, який має чіпляти емоційно, розставити усі крапки 
над і, здивувати, або примусити замислитися. 

До речі, останній абзац – найважливіший, його запам’ятовують, 
коментують, він підсилює враження від усього тексту загалом. Фінал – це 
завжди призов до дії». 

Коли текст готовий — настає час для іншої роботи. Слід 
вичитати свою статтю, перевіряючи її на найбільш поширені 
помилки [1, с. 62]: 

 перекручені цитати; 
 некоректні заголовки; 
 помилки в цифрах; 
 орфографічні помилки; 
 неправильно вказані посади, звання; 
 перекручені імена. 
Зоя Нікітюк радить, працюючи над текстом, завжди виділяти 

кольором дати, цифри, факти, які після завершення роботи потрібно 
перевірити. 

Давайте читати свої тексти іншим для 
конструктивної критики, ставте якомога 
більше запитань редактору, беріть інтерв’ю, 
пишіть аналітику – що частіше, то краще. 
Досвід – велика сила! 

Речення з 8 слів читач 
розуміє у 100 відсотках 
випадків, а з 28 ‒ лише   
у п’ятдесяти 
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Нарешті, роботу безпосередньо з текстом завершено. Але не 
менш важливим за його зміст є оформлення. І тут знов у пригоді 
стають поради Зої Нікітюк [1, с.78]. 

 
Заголовок 

 
Це те, що приваблює читача передусім. Здебільшого саме від 

нього залежить, чи читатимуть ваш матеріал. Яким має бути 
заголовок? Викликати інтерес, привернути увагу. Але тут потрібно 
знати міру. Заголовок має інтригувати, щоб зацікавити людину 
прочитати весь текст, і водночас не розкривати усю суть матеріалу і 
не викликати розчарування і почуття ошуканості. 
 Заголовок може бути емоційним, адже найлегше – достукатися 
до серця. Якщо заголовок конкретний, у такому випадку не слід 
забувати про здоровий глузд. Заголовок має бути зрозумілий не 
тільки для самого автора. Уникайте двозначності, найчастіше вона 
небажана. 
 Придумуючи заголовок, вмикайте фантазію і не бійтеся 
експериментів. Які  є заголовки  [1, с.84]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І, звичайно, не слід висловлювали очевидні речі у заголовку. 
 

 
 

 

Десь холодно, а десь спекотно Х 

Незвичні 

Нелогічні Жартівливі 

Незрозумілі 

Такі, що містять 
відому фразу або 

вираз 

Такі, що містять 
запитання 

Заклики 

Іронічні 

Які містять ім’я 
відомої особи 
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На сайті MediaLab — проєкті Львівського медіафоруму — 
опубліковано матеріали Олександра Амзіна «Новостная интернет-
журналистика», де він, зокрема, виклав свої поради щодо створення 
заголовків [6].  

1. Заголовок – це вся новина одним реченням. 
2. Придумуйте заголовок до початку написання статті. 
3. Вводьте у свій заголовок дієслово. 
4. Не робіть кальку з чужих заголовків. 
5. Заголовок не може бути нудним. 
6. У заголовку важливе уточнення, інтрига недоречна. 
Після заголовка настає час ліду. Нехай вас не лякає це 

специфічне слово зі словника журналістів. Хоча інколи лід — штука 
примхлива і підступна. Детально про нього мова піде далі. 
  

Що таке лід і для чого він? 
Лід (від англ. lead — 

керувати, очолювати, зай-
мати перше місце, бути 
попереду) — стислий ви-
клад матеріалу, що його 
розміщують після заго-
ловка й перед основним 
текстом. Існує правило, 

згідно з яким матеріал, довший за 100 рядків, має супроводжувати 
лід [7]. 

Іноді підзаголовок називають лідом чи навпаки. В матеріалі лід 
розміщують відразу після заголовка [1, с. 91]. Лід зазвичай має 
відповіді на найважливіші питання. По суті це весь матеріал в одному 
абзаці або його найцікавіший шматок.  

Не слід обтяжувати лід спеці-
альними термінами і цифрами. Не 
залишайте найцікавіше на потім – 
викладайте його у ліді. Інтригуйте свого 
читача. Іноді достатньо передивитися заголовок, лід і декілька 
перших абзаців, щоб зрозуміти, чи потрібно поглиблено читати 
матеріал [1, с. 93]. Щоб написати лід, потрібно вмістити весь текст 
статті в 25-40 слів.  

Матеріал, довший  
за 100 рядків, має 
супроводжувати лід 
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Внутрішній підзаголовок 
 
Часто у різних виданнях ми бачимо безкінечні статті, майже на 

весь розворот, які візуально лякають одноманітністю і викликають у 
читача сумніви щодо спроможності «осилити» такий текст. Тут, як 
радить Зоя Нікітюк, допоможуть підзаголовки, які зроблять текст 
більш прийнятним. Вони з’єднають окремі за змістом частини статті, 
акцентують на чомусь увагу. 

Передавши факти, автор часто надає додаткову інформацію, 
зв’язану з темою статті, і яка може бути цікавою читачеві. Це так 
званий бекграунд – довідкова інформація, фон, історія які 
передують новині [6].  

 
 

Встигнути за часом 
 

Оскільки нині ми 
маємо справу з «поколінням 
заголовків» — так називає 
більшість сучасних читачів 
журналіст, головний редак-
тор, медіаменеджер Світла-
на Іскрук, — окремо слід 

приділити увагу текстам у соцмережах [1, с.72]. «Поверхневість, – 
вважає вона, – тренд сьогодення. Великі обсяги інформації, поспіх 
призводять до того, що бракує часу читати великі тексти». З цього 
приводу Світлана дає низку простих і корисних порад. 

Основні принципи, які «працюють» у більшості дописів у 
соцмережах, на думку Світлани, такі: 

- діліться своїм власним досвідом та емоціями, пропускайте 
все через себе, адже чесність і відкритість – ось що має 
справжню цінність; 

- пишіть про те, що відбувається тут і зараз. Оперативність – 
те, що примушує нас продивлятися стрічку соцмережі, не 
чекаючи випуску новин; 

- найголовніше у тексті в соцмережах – незалежно від  
довжини і формату стрічки новин — перші 5-7 слів — 
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ударна фраза. Саме ці слова побачать читачі у стрічці 
оновлень, або коли хтось на них відреагує. Придумуйте 
заголовок для кожної замітки або обирайте найбільш 
клікабельні слова для першого рядка; 

- що коротше, то краще. Мікроблог, мініблог і блог – такі 
визначення можна дати формату текстів у соцмережах. 
Поняття мікроблогу справедливо для твіттера, де обсяг 
повідомлення становить 140 символів. У фейсбуці та 
інстаграмі є записи усіх трьох форматів. В інстаграмі голов-
не – не текст, а фотографія або коротке відео. Текст також має 
значення, особливо, якщо в ньому є хештеги – ключові слова 
зі знаком # [1, с.74]. 

Щоб зацікавити читача, у вас є менше хвилини. Якщо 
вдасться  – він читатиме далі, якщо ні – піде на інший сайт [2]. 

Артем Захарченко, укра-
їнський письменник, науковець, 
журналіст, редактор, зазначає, 

що, відкриваючи будь-яку інтернет-сторінку, людина нечасто 
повністю читає весь розміщений на ній текст. Рух погляду, зазвичай, 
нагадує написання літери F: спершу читають заголовок або 
розглядають головну фотографію. Далі дещиця уваги перепадає 
підзаголовку або  заголовку, якщо його розміщено під фото. А потім 
погляд дуже швидко опускається донизу, «чіпляючись» лише за 
перші слова абзаців або за помітні елементи – підзаголовки, 
елементи списку, додаткові фотографії. Рух вертикаллю 
припиняється тоді, коли око перестає ловити цікаві для себе 
елементи [8, с.18]. 

Тексти мають бути зрозумілими з першого разу. Такий самий 
принцип уже давно використовують на радіо й телебаченні: адже там 
споживачі інформації не можуть повернутися назад і прослухати 
ведучого ще раз [8, с.21]. 

Перевіряйте факти! Найголовнішою 
умовою для того, щоб розпізнати фейк, є 
критичне ставлення до інформації, яку ви 
споживаєте. Намагайтеся не приймати на 
віру будь-які повідомлення, не 
переконавшись остаточно в їх 

Перші 5-7 слів — ударна фраза 
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правдивості, особливо у час інформаційної війни, — радять експерти 
проєкту StopFake [8, с.42]. 
  
 

Як роблять новини. Дизайн новини  
 

Новина – це особливий вид статті. 
Її цінність у своєчасності, опера-
тивності, достовірності та стислості. Ось 
декілька порад від Олександра Амзіна, 
як зробити якісну новину [6]. 

Незалежно від формату видання 
тексти мають бути скомпоновані 

найзручнішим способом. Припустимо, новина — це річ, у якої є 
користувачі (читачі). Добра новина як предмет має низку 
властивостей. Якщо цих властивостей немає, їх можна новині надати. 

1. Зробіть її привабливою. Напишіть гарний заголовок. Оберіть 
цікавий привід для новини. 

2. Новина — одноразовий предмет. Читачі не звикли 
використовувати її багаторазово. Добре написане повідомлення 
задовольняє інтерес з першого разу і не вимагає перечитування. 

3. Розділіть текст на зв’язані одна з одною частини. Ніхто не 
вживає новину залпом, одним величезним абзацом або, як говорять 
англійці, «стіною тексту». 

4. Дайте читачу можливість перевірити джерела. Залиште на 
них у тексті додаткові посилання. Широко використовуйте 
гіперпосилання. 

5. Не викладайте новину довгими реченнями. Інформація має 
легко засвоюватися. 
 І знов повертаємося до того, що все починається з правильного 
заголовка, який слід розкрити вже в першому абзаці. Усі подробиці, 
викладення підзаголовка, інші новини викладаємо в другому, в 
третьому абзаці можна починати писати додаткову інформацію 
(бекграунд), а в четвертому — продовжити. 
 6. Уникайте слів і конструкцій-паразитів. 
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Звісно, написання статті – це творчий та індивідуальний процес. 
Пам’ятайте, тільки практикуючись, знаючи і застосовуючи 
універсальні формули та 
принципи створення текстів, ви 
зможете з легкістю спілкуватися 
із читачами на шпальтах різних 
видань, у соціальних мережах, 
листуванні. Будьте впевнені, 
створюйте свій неповторний 
стиль, спираючись на досвід 
інших. 

А найкраща загальна 
порада від усіх професіоналів 
така: заведіть звичку більше 
читати якісних текстів, гарної 
публіцистики, художньої 
літератури і не тільки рідною 
мовою — так ви навчитеся 
писати просто і цікаво. 
 
 
Література до розділу 
1. Никитюк З. Живая муха. Учимся писать просто и нескучно. Киев : 
Медиа Свит, 2017.  24 с. 
2. Кульчинський Р. Як писати цікаві статті. Загальні принципи. 
Лекція. URL : 
https://texty.org.ua/articles/55921/Jak_pysaty_cikavi_statti_Zagalni_pryn
cypy_Lekcija-55921/ 
3. Логинова Т. Что такое канцеляризм и как от него избавиться – в 
примерах. URL :  https://web-copywriting.ru/chto-takoe-kantselyarizm-
i-kak-ot-nego-izbavitsya-v-primerah/ 
4. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. Київ : КМ Academia, 
1994. 254 с. 
5. Лівін М. 15 порад, як писати хороші тексти, з книги «Текс пекс 
шмекс». URL : https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/book-
of-the-week/278681-15-porad-yak-pisati-horoshi-teksti-z-knigi-tekst-
peks-shmeks 

Заведіть звичку більше читати 
якісних текстів, гарної 
публіцистики, художньої 
літератури і не тільки рідною 
мовою  
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6. Амзин А. Новостная интернет-журналистика. Электронная версия 
2/20131006. URL : https://lawbooks.news/jurnalistiki-osnovyi/140-pravil-
internet.html 
7. Что такое лид? URL : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4_(%D0%B6%D
1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D
0%B8%D0%BA%D0%B0) 
8. Захарченко А. П. Інтернет-медіа: інтерактивний навчальний 
посібник для курсу «Підтримка сайту» для студентів відділення 
«Видавнича справа та редагування».  Тернопіль : «Крок». 2014. 198 с. 
 
Завдання для закріплення матеріалу 

1. Складіть план майбутньої публікації. 

2. Спробуйте описати подію, людей, обстановку. 

3. Візьміть будь-який офіційний текст і спробуйте викласти його 
просто і доступно, зберігаючи зміст. 

4. Напишіть цікавий стислий текст для соцмереж про подію у 
вашому закладі освіти. 

5. Візьміть будь-який текст і спробуйте запропонувати своїх пˊять 
варіантів заголовків різного типу. 

6. Розбийте великий за обсягом текст підзаголовками.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА 
 

 
Відповіді на ці питання є, зокрема, в матеріалах онлайн-курсу 

«Фактчек: довіряй – перевіряй» на платформі EdEra. Курс створено за 
участю VoxUkraine — незалежної та незаангажованої аналітичної 
платформи, яку заснувала та очолює команда досвідчених і 
висококваліфікованих економістів і юристів, що працюють в Україні 
та за кордоном. В кінці розділу наведено низку корисних посилань на 
цю тему. 

 
Fake in the air 

 
Фейк — підробка, шахрайство, вигадка, щось несправжнє. 

Часто це слово вживають в інформаційній сфері. Це подання фактів 
у спотвореному вигляді або свідомо неправдивої, неповної 

інформації,  спосіб маніпуляції свідомістю 
людей для того, щоб підштовхнути їх до 
вчинків чи думок, які потрібні маніпулятору. 

Деякі фейки створюють заради 
популярності та підписників. Часом таким 
займаються онлайн-ЗМІ заради більшої 

кількості кліків, а отже, грошей від реклами. Може так статися, що 
сторінка, на яку ви підписалися завдяки фейку, почала просувати 
якогось політика або товар. Але ви завжди можете від неї 
відписатися. 

Інформація, що оточує нас, стала такою самою
невід’ємною частиною нашого життя, як вода і
повітря. І так само вона може бути як корисною та
цілющою, так і «отруїти» людину, ввести в оману і
зашкодити. Як розпізнати правду і відрізнити її від
фейків, як не потрапити на гачок сумнівних джерел 
і впевнено почуватися в інформаційному просторі? 
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У глобальному масштабі фейки здатні змінювати життя цілих 
країн, призвести до справжньої ворожнечі та людських смертей. Тоді 
вони стають небезпечними і перетворюються на зброю. 

Але чому ж люди схильні довіряти фейкам?  
Група вчених з університетів Темпл та Вілланова ще у 1977 році 

виявила, що люди схильні ідентифікувати інформацію як правдиву, 
якщо вже чули її кілька разів. Це явище назвали ефектом ілюзії 
правди або ефектом повторення. Отже, що більше інформаційного 
галасу, то вища ймовірність, що люди в це повірять. 

А ви ніколи не опинялися 
всередині інформаційної бульбаш-
ки? Вочевидь, всі ми там були. 
Ефект інформаційної бульбаш-
ки [filter bubble] — обмежений 
інформаційний простір, де світ ми 
сприймаємо однобоко та відпо-
відно до наших уявлень.  

Інформаційні бульбашки 
створюють завдяки феномену 
«помилки підтвердження» (confir-

mation bias) —схильності людини знаходити з-поміж усієї інформації 
саме ту, що підтверджуватиме її думку та позицію. 

Ми часто дивуємося, коли у соціальних мережах, наприклад у 
фейсбуці, бачимо багато інформації і тверджень на підтримку 
нашим уподобанням і переконанням. Начебто, мережа читає наші 
думки. Все просто. Ми колись поставили «лайк» якомусь допису або 
прокоментували думку, з якою погоджуємося. Протилежна позиція 
ніби зникає з поля нашої уваги. І навпаки, тепер ми бачимо і 
підсвідомо далі шукаємо ту інформацію, яка підтверджує наші 
судження. Так ми опиняємося у середовищі людей, з думкою яких 
погоджуємося.  

Інформаційні бульбашки — зручне середовище для поширення 
фейків. Якщо фейк потрапив у вашу бульбашку, інформаційний 
простір переповниться неправдивою інформацією. І тому, 
найімовірніше, ви в неї повірите. 

Не дивуйтеся, але фейки можуть змінювати наше минуле та 
спогади! Журналісти видання Slate у 2010 році вигадали п’ять подій з 
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історії США, а потім запитали своїх читачів, чи пам’ятають вони ці 
події. Виявилося, що майже 27% читачів відповіли, що пригадують 
одну з фейкових історій і вважають її справжньою.  

Елізабет Лофтус, психолог з Каліфорнійського університету, 
давно досліджує формування фальшивої пам'яті. Вона — одна з 

авторів концепції «ефекту 
хибної інформації». Цей 
ефект з’являється, коли 
людина намагається щось 
пригадати. Спогади стають 
менш точними, деякі 
епізоди спотворюються, 
тому що з’являється 
інформація після події, 
постфактум. Вона змінює 

наше сприйняття минулого, і, як наслідок, самі спогади. Наша 
піддатливість призводить до того, що нашу пам’ять можуть 
трансформувати інші люди та соціальні очікування, коли ми 
несвідомо підлаштовуємося під вимоги та звички оточення. Людина 
також здатна пам’ятати саму інформацію, але помилятися щодо 
джерела її походження.  

Фейки подібні вірусу, їх 
поширюють у шість разів швид-
ше за правду. Про це йшлося в 
дослідженні, опублікованому в 
березні 2018 року в журналі Science. Тоді проаналізували масив даних 
правдивих та фейкових повідомлень у твіттері за період з 2006 по  
2017 рік. А це — понад сто тисяч історій, поширених 4,5 млн разів. 
Виявилося, що фейкові історії більше подобаються користувачам, їх 
краще поширюють. Головний висновок цього дослідження 
невтішний: правда не може конкурувати з фейковими новинами.  

Люди також активніше поширюють інформацію, що містить 
емоцію негативу, злості. Такого висновку дійшли дослідники 
китайського аналогу твіттеру – соцмережі «Weibo». Вони виявили, що 
поганим новинам частіше надають перевагу. 

Поганим новинам частіше 
надають перевагу 



63 

 
Емоційно упереджена новина ‒ спосіб з нормальної людини 

зробити бездумного споживача інформації. Основне завдання – 
викликати злість і вказати на винного. Використовується емоційна 
лексика: перебільшення, невідповідні або надумані епітети, 
негативно забарвлені слова. Повідомляється про щось надзвичайно 
обурливе [6]. 

 
Телебачення — наше все 

 
Невичерпне джерело фейків – 

телебачення, до того ж воно і досі 
залишається основним джерелом 
інформації для більшості українців. 

За результатами дослідження 
«У-Медіа», яке впродовж 2015-2018 
років проводила організація 

Інтерньюз, у 2018 році частка опитуваних, що використовували 
телебачення як джерело новин, становила 77%. На другому місці — 
онлайн-медіа. Ними користуються 60% респондентів. На соціальні 
мережі припадає 53%.  
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Джерело: https://detector.media/infospace/article/140807/2018-09-06-doslidzhennya-56-ukraintsiv-
vvazhayut-shcho-mozhut-vidriznyty-zamovni-materialy-v-zmi/ 

 
 
Сьогодні порушення журналістських стандартів – явище 

постійне майже на всіх телеканалах. Більшість новинних телеканалів 
зв’язані з політичними силами. Як мінімум, це означає великий 
конфлікт інтересів. На це потрібно зважати, якщо телебачення — 
ваше головне джерело новин.  

Не допускайте, щоб вам брехали з екрана телевізора! У книжці 
«Мова тіла брехунів» психолог Ліліан Гласс зазначає, що людина, яка 
бреше: 

- повторює одні й ті самі фрази та слова, щоб переконати 
слухачів; 

- намагається надати багато непотрібної інформації, щоб 
заплутати слухача; 

- інстинктивно торкається або прикриває свій рот руками;  
- пильно контролює своє тіло, не може розслабитися; 
- вороже ставиться до складних запитань, ухиляється від 

відповіді. 
Просто ігноруйте інформацію від таких осіб! 
Маніпуляція небезпечніша за брехню, адже вона частково 

містить правдиві дані, а отже, люди швидше в неї повірять.  На думку 
фахівців, політики часто маніпулюють, використовуючи такі методи: 
правдиві дані разом з некоректними висновками; некоректні дані 
поряд з правдивими; коректна інформація, в якій бракує важливих 
даних. Щоб уникнути подібних маніпуляцій політиків, вмикайте 
критичне мислення та не вірте їм на слово. 

Кожен зустрічав багато заголовків на кшталт: «Ви не 
повірите...», «Виявилось, що», «СЕНСАЦІЯ», «Читати всім!», «Стало 
відомо», «Шокуюча правда». Трапляється й чимало заголовків, які 

Медіаактивність впродовж місяця 
2015-2018 

Кількість медіаджерел впродовж місяця 
2015-2018 
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емоційно повідомляють про жахливий факт або, навпаки, 
«суперперемогу», на яку довго очікували. Це – маніпулятивний 
заголовок [6]. 

У заголовках такого штибу зазвичай використовують надмірно 
емоційну лексику або обіцяють сенсацію. Головна мета ‒ аби читач 
клікнув на них і відкрив новину. У тексті новини найчастіше жодної 
сенсації немає. 

Є й інша мета, для якої використовують такі заголовки. Новин 
зараз стільки, що не всі відкривають їх, а проглядають тільки 
заголовки. У такому випадку, маніпуляція спрямована на те, щоб 
читач сформував певну думку лише за заголовком, без перегляду 
самої новини ‒ наприклад, гортаючи стрічку новин фейсбуку на 
Укрнеті. У таких заголовках зазвичай повно «зради», в яку читач має 
повірити, не вдаючись у деталі. При цьому текст новини, у деяких 
випадках, може бути цілком збалансованим. 

Ознаки маніпулятивних заголовків: 
- слова написані ВЕЛИКИМИ літерами; 
- використання слів і словосполучень типу «Ви не повірите...», 

«Виявилось, що», «СЕНСАЦІЯ», «Читати всім!», «Стало відомо», 
«Шокуюча правда», «Це підірвало мережу»; 

- повідомлення лише на одному сайті про щось дуже жахливе 
або неймовірно позитивне. 

Підступність маніпулятивного заголовка часто полягає в тому, 
що ви не знаєте, чи є він маніпулятивним, поки не клікнете на нього. 
А якщо ви це зробили ‒ маніпулятор уже частково досяг своєї мети. 
Якщо ж не зробили ‒ то теж програли, адже фальшиве повідомлення 
знайшло місце десь у вашій пам’яті. Можливо, під час якоїсь розмови 
ви згадаєте його (не пам’ятаючи, де саме прочитали), й 
поширюватимете далі. 

Велика проблема багатьох українських ЗМІ — так звана джинса, 
замовна оплачувана інформація, мета якої — створення позитивного 
чи негативного іміджу конкретної людини, політика, партії, товарів 
тощо. Так медіа втрачають довіру і повагу своїх користувачів. Саме 
слово «джинса» виводять від уже напівміфічної історії, коли за 
промо-матеріал фірми джинсів зі ЗМІ розрахувалися джинсами [7]. 

Часто ми довіряємо інформації, яка є результатом того чи 
іншого опитування. Але не варто сподіватися, що на всі опитування 
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можна посилатися.  Так само, якщо хтось посилається на наукове 
дослідження, це ще не означає, що воно правдиве. Завжди ретельно 
перевіряйте джерела. 

 
Шукаємо, звідки «ноги ростуть» 

 
Багато фейкової інформації поширюють невідомі онлайн-

видання. Перевірити їх достовірність допоможуть ці прості поради. 
1. Перевірте інтернет-адресу. Фейкові новини часто 

поширюють маленькі інтернет-ресурси, за якими казна-хто стоїть. 
Якщо ви натрапили на новину з невідомого сайту і готові в неї 
повірити, почніть з назви та адреси ресурсу. Якщо назва схожа на 
назву відомого видання, можливо, це медіа створено,  щоб ввести в 
оману людей, які неуважно читають. Коли назва та дизайн схожі, 
можна й не помітити, що це інший ресурс. 

2. Перевірте власника домену. Це можна зробити, 
скопіювавши адресу сайту і вставивши у відповідне вікно, на таких 
ресурсах:  

https://who.is/ 
http://whois.domaintools.com/  
https://whois.net/  
https://www.netim.com/domain-name/whois-search.html 
https://www.name.com/whois-lookup  
http://www.register.com/whois.rcmx  
https://mxtoolbox.com/whois.aspx  
Так можна подивитися, де було зареєстровано сайт, коли, хто і 

навіть де його купили.  
3. Дізнайтеся, як давно працює сайт. З позиції якості, краще, 

якщо медіа працює багато років. Втім, є і нові медіа, яким можна 
довіряти. Тоді важливу роль відіграють редактори та журналісти 
видання. Якщо вони давно працюють у цій сфері і мають гідну 
репутацію, то найімовірніше, відповідально ставитимуться і до якості 
нового медіа.  
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4. Дізнайтеся про власників сайту. 
Подивіться, чи є розділ «Про нас» і яка там 
інформація. Добре, якщо там є відомості 
про засновників, тих, хто працює на сайті, 
теми видання.  

Після перевірки, якщо ви впевнені, що 
сайту можна довіряти, за матеріалом стоїть 
конкретна людина, а інформація пройшла хоча б базову перевірку – 
фактчек, можна поділитися нею з іншими.  

 
Довіряйте перевіреним джерелам 

 
Під час роботи нам потрібно використовувати різного роду 

дані. Зазвичай, варто довіряти офіційним джерелам, вітчизняним та 
зарубіжним, що мають великий кредит довіри.  

З-поміж рейтингів є декілька основних, які часто згадують та 
використовують журналісти та аналітики: Doing Business, 
Глобальний індекс інновацій, Індекс сприйняття корупції, Світовий 
індекс свободи преси.  Щодо міжнародних даних, фахівці радять такі 
якісні бази даних: The World Factbook, база Міжнародного Валютного 
Фонду та World Bank Open Data від Світового банку.  

 
Не вір очам своїм 

 
Декілька слів про те, як розпізнати фейкові фото і відео. 
Уважно придивіться до фотографії. Оцініть її візуально, 

визначте, якої вона якості, чи усі її частини виглядають однаково, 
збігаються за кольором і світлом. Можна спробувати  пошукати ім’я 
фотографа. Так ви дізнаєтеся, чи він взагалі існує. 

Найпростіший спосіб перевірити зображення — пошукати 
його на сайті images.google.com. Такий пошук ще називають 
реверсивним (або оберненим), адже ми шукаємо у зворотному 
порядку. Крім того, можна скористатися іншими онлайн-сервісами: 
Image Edited, який дозволяє перевірити, чи файл редагували, а також 
отримати дані про фотокамеру;  fotoforensics.com показує, які 
частини фото однорідні, а які значно відрізняються, отже, 
найімовірніше, їх було відредаговано; інструмент exifdata.com 
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покаже метадані фотографій: дату та час знімання, витримку, 
роздільну здатність, камеру, на яку зробили фото, інші технічні 
параметри.  

Інструментів для перевірки відео нині небагато, тут допоможе, 
здебільшого, логіка та уважність. Якщо у вас виникли сумніви щодо 
правдивості відео, зверніть увагу на його якість. Підозріле відео може 
мати різні формати. Варто звернути увагу й на озвучування. Адже 
текст, який супроводжує відео, може суттєво впливати на наше 
сприйняття.  

Важливо дізнатися, хто автор каналу, на якому опубліковане 
відео. Краще не довіряти відео, якщо канал виглядає підозріло. 
Наприклад, немає аватарки конкретної людини або організації, 
опису каналу, посилань на офіційний сайт чи інші соціальні медіа. 
Якщо ви натрапили на популярне відео, але вагаєтеся, чи воно 
справжнє, зверніть увагу на коментарі. Можливо, що хтось вже його 
спростував. Також можна пошукати ролик за ключовими словами і 
побачити, чи є інші варіанти відео.  Пам’ятайте, що будь-яке відео — 
це набір світлин. Отже, можна робити скріншоти й перевіряти їх як 
фото. 

За допомогою такого інструменту, як invid-project, можна 
проаналізувати скріншоти, подивитися метадані, авторські права, 
пошукати аналогічне відео в твіттері або ютубі. Youtube DataViewer; 
youtube.github.io/geo-search-tool/search.html допомагають перегля-
нути відео за географічною локацією і багато чого дізнатися про це 
відео. 

 
Як відрізнити фейк від правди? 

 
Для перевірки будь-якої інформації використовуйте такі прості 

правила.  
1. Визначте джерело інформації, яке видання першим 

написало про ту чи іншу подію.  Якщо у вас є сумніви, спробуйте 
перевірити інформацію у великих інформаційних агенціях або 
виданнях: Інтерфакс, УНІАН, Укрінформ, Українські новини. Також 
новини публікують великі онлайн-видання. Якщо новину написано 
на основі анонімних джерел, перевірити цю інформацію буде важко. 
Тому не поширюйте, поки офіційні джерела не підтвердять її.  
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2.  Друге правило стосується емоцій у тексті. Якщо лексика 
надто емоційна, викликає обурення або, навпаки, 
позитив — ймовірно, що перед вами фейк! Що більше емоцій 
викликає заголовок або текст, то більша ймовірність, що вам 
намагаються нав’язати недостовірну інформацію або маніпулювати.  

Якщо ви бачите дуже скандальну і напрочуд цікаву новину на 
одному сайті, а на великих і якісних ЗМІ її немає, дуже ймовірно, що 
це проблемна новина.  

Зверніть увагу на словосполучення «На думку експертів». Якщо 
журналіст спілкувався з експертами, то обов’язково наведе їхні 
цитати та імена. Думки в журналістських матеріалах можуть давати 
тільки експерти.  

Пам’ятайте, хороші експерти завжди обережно роблять 
висновки, намагаються навести всі можливі позиції та беруть до уваги 
всі можливі чинники, які впливають на подію або показник. Вони 
працюють зі складними даними і точно не припустяться 
категоричності у судженнях. Тому що найкращий експерт — 
обережний у висновках і розуміє, що несе відповідальність за свої 
висловлювання, адже вони можуть вплинути на життя багатьох 
людей. 

Журналіст може висловити власну думку лише в авторській 
колонці, але не в статті, навіть якщо вона аналітична.  

Критично оцінюйте достовірність матеріалу, якщо у тексті 
багато лапок та оцінювань у судженнях, деяка інформація виглядає 
занадто неймовірною та нереальною. 

3. Авторство. Якщо ви бачите ім’я журналіста під публікацією, 
то можна знайти його профілі у соцмережах. Можна дізнатися, чи 
має він журналістські відзнаки. Можна знайти попередні статті цього 
автора. Якщо стаття підписана неіснуючим ім’ям або взагалі не 
підписана, найімовірніше, ви читаєте фейк або замовну статтю.  

4. Дата публікації. Часто під виглядом новини нам подають 
«нафталін» – новини, які були актуальними багато років тому. 
Можливо, навіть в іншій країні. 

5. Наявність фактів, даних та думок. Гідна стаття має містити 
дані та факти. І там майже не має бути авторської думки.  

Для виявлення фейків у пригоді вам також стануть ресурси, які 
є в Україні. Сайт StopFake.org публікує статті, відео та подкасти, 
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аналізує і спростовує неправдиві повідомлення. VoxCheck — 
фактчек-проєкт VoxUkraine — перевіряє твердження українських 
політиків та публікує їх з позначкою «правда», «неправда» або 
«маніпуляція». 

Погодьтеся, сьогодні ми живемо в цифровому світі, який 
диктує, як нам спілкуватися, та впливає на те, як ми сприймаємо 
навколишнє середовище. Думайте критично, аналізуйте, 
перевіряйте, щоб не стати жертвою чи джерелом неякісної 
інформації або неправдивих відомостей! Дотримуйтесь 
інформаційної гігієни: не лайкайте, якщо не прочитали матеріал, і не 
поширюйте сумнівну інформацію. Якщо ви припустилися помилки, 
варто її визнати, сказати про це і написати правду. Тоді епідемія 
брехні та маніпуляцій ніколи не загрожуватиме вам. 
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Завдання для закріплення матеріалу 

1. Уявіть, що ви побачили новину на маловідомому сайті, але вона 
здається правдивою. Ваші дії? 

2. Перевірте достовірність цієї світлини   

(тестове завдання з курсу VOXU-EdEra: Фактчек: довіряй-перевіряй) 
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rd Altmann</a> с сайта <a href="https://pixabay.com/ru/?utm_source=link-
attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3685928">Pi
xabay</a> 
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