
Тема: РЗМ.  Написання контрольного твору-роздуму  на  морально-етичну  тему 

 

1. Опорний конспект. 

Твір – це  робота  над  висловлюванням  особистої  думки, яка  спирається  на  

необхідну  кількість  даних.  

Щоб  правильно  висловити  власну  думку потрібно визначити  стиль  і  тип  

мовлення,  вміти  послідовно  висловлюватися  відповідно  до  теми. 

     

Стилі  мовлення                          Типи  мовлення 

1.    Розмовний                                      1. Розповідь 

2.    Художній                                        2. Опис 

3.    Публіцистичний                             3.  Роздум 

4.    Науковий 

5.    Офіційно-діловий     

 

2. Словник термінів (записати у зошит) 

 

1) Роздум – це  висловлювання  про  причини  якостей,  ознак,  подій.  

2)  Твір-роздум складається із частин: теза – аргументи  − висновки. 

3)  Основні  вимоги  до  твору-роздуму: чітке  формулювання  тези,  добір  чітких  і  

вичерпних  аргументів  на  її  підтвердження  або  спростування,  логічність  і  

послідовність  викладу  думок,  точність  висновків.   

4) Мораль – це  система  норм  і  принципів поведінки  людей  у  ставленні  один  до  

одного   та  до  суспільства. 

Етика – наука  про  мораль,  її  походження,  розвиток   і  роль  у  суспільному  та  

особистому  житті  людей;  норми  поведінки,  сукупність  моральних  правил  певної  

соціальної  групи.) 

2. Практична робота. 

Завдання: Обрати одну з рекомендованих тем та написати твір-роздум: 

 Цінуйте кожну мить життя. 

 Помилка – шлях до самовдосконалення. 

 Чого сьогодні не вистачає українцям? 

 Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії?\ 

 Що нам потрібно відроджувати. 

 

 

 

 

 



Послідовність роботи 

 

Написання роботи треба розпочати з осмислення запропонованої вчителем (або 

самостійно вибраної) теми та визначення меж теми. Потрібно з’ясувати, що саме треба 

сказати чи написати, щоб розкрити тему, що для розкриття теми є найважливішим, що 

менш важливим, але все ж бажаним, від чого слід відмовитися через несуттєвість чи 

неактуальність. 

Після цього обміркувати головну думку майбутнього твору — висновок, який 

має випливати з усього сказаного чи написаного. 

Наступний етап — це добір відповідного фактичного матеріалу та його 

систематизація. Джерелом фактів для розкриття теми може служити досвід автора 

майбутнього твору, інформація, одержана ним від учасників або свідків певних подій, 

статистичні дані з довідників, підручників, періодики. Авторові не слід нехтувати 

також власною уявою. 

Систематизувати ретельно зібраний фактичний матеріал найкраще у вигляді 

плану твору. 

Після складання плану переходимо до наступного етапу — створення тексту. 

Вимоги до твору: 

 чітке формулювання тези; 

 добір чітких і вичерпних аргументів на її підтвердження або спростування; 

 логічність і послідовність викладу думок; 

 точність висновків. 

 
ПАМ’ЯТКА  

«Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі» 

 

1. Продумати тему твору та його зміст. 

2. Опрацювати необхідну літературу. 

3. Визначити основну думку твору. 

4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних 

особливостей (вступ, основна частина,, висновок). 

5. Самостійно скласти план висловлення. 

6. Обрати стиль викладу. 

7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми. 

8. Бути уважним до вживання мовних засобів у творі. 

9. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі. 

 

 
Примітка. Твір-роздум  переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER. 

Роботи бажано надрукувати (для швидкої перевірки). 

Бажаю успіхів!!! 

 

mailto:nataliznachur88@gmail.com

