
Типові помилки при написанні новин 

ЯКОМОГА МЕНШЕ: 

- «води». Новина повинна бути написана по суті, викладаючи основні моменти і 

висновки заходу або події, яка відбулася. 

- писати про себе. Потрібно враховувати інтереси і цінності інших людей, компаній і 

т. ін. Особливо це важливо, коли захід організовували інші особи, а ми – лише брали участь. 

ЯК ПРАВИЛЬНО ПИСАТИ НОВИНИ: 

Будь-яку новину, якщо її написати грамотно, можна зробити корисною для споживача 

і перетворити у допоміжний інструмент популярності. Для цього досить слідувати 4-м 

простим крокам. 

Крок №1. структура 

Створення будь-якої новини починається з правильної структури. І для всіх новин, без 

винятку, застосовується принцип перевернутої піраміди. Для цього існує три причини: 

Користувач отримує основну інформацію, навіть якщо не дочитує новину до кінця. 

Вказівка основної вигоди залучає користувача до читання, тож можна і звернути його 

увагу на щось ще. 

При використанні принципу перевернутої піраміди людина, яка раніше ніколи не 

заходила на сайт, продивиться поглядом ліди (про те, що це таке лід – трохи нижче), і отримає 

максимум інформації про попередні події новин, тобто хроніка новин працює на популярність 

сама по собі. 

Крок №2. Перший абзац (лід) 

Одна з найважливіших частин новини – це перший абзац, його ще називають лідом (від 

англ. Lead – провідний). Лід найчастіше є найбільшою загвіздкою для багатьох копірайтерів, 

оскільки або ігнорується, або складається неправильно. 

Принципи написання ліда 

Лід повинен містити суть новини в 1-му – максимум 2-х реченнях. 

Лід повинен містити основну вигоду для споживача (бажано спочатку). 

Лід не повинен мати абстрактного початку. 

Лід не повинен містити подробиць. 

Лід повинен викликати у читача бажання дізнатися деталі (інтригувати). 

Лід повинен бути коротким (до 3-4 речень), конкретним і однозначним. 

Крок №3. Заголовок 

Тема навмисно згадана після ліда, оскільки якщо лід сформульований правильно, то у 

автора новини вже на руках є дві важливі речі: 

1. Суть новини 

2. Вигода для споживача (як правило, неактуальна для чисто новинних ресурсів) 

У нашому випадку (найчастіше) заголовок відображає суть новини, тобто новинний 

привід, який цікаво піднесений. 

Крок №4. тіло новини 

Тіло новини розкриває лід у подробицях. При цьому намагайтеся більше додати фактів, 

цитат, зображень, можна також використовувати аудіозапис (з дозволу організаторів), повинні 

бути висновки і вигода для читача. 
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