
Правила ведення блогу в інтернеті 

Ведення власного блогу сьогодні — дуже популярне заняття, що дозволяє людям 

спілкуватися, ділитися досвідом, заробляти, просуваючи свій бізнес в Інтернеті. Блог, в 

перекладі з англійської, означає, журнал або щоденник подій, який користувач веде в 

Мережі, регулярно додаючи невеликі записи. Не дивлячись на можливість заробітку 

на рекламі, яка розміщується в блогах, більшість користувачів все-таки вважають, що 

основна функція блогосфери — комунікативна. І «читачі» блогів, і «письменники» 

відзначають, що в першу чергу їх приваблює спілкування з цікавими людьми, 

можливість поділитися враженнями від поїздок і подій, обмінятися думками на певні 

теми. 

Читайте раніше у нас на сайті: 

 Як створити блог в інтернеті; 

 Як заробляти на блозі. 

Навіть, якщо блог створюється з метою отримання додаткового доходу, в перші місяці 

не варто розраховувати на великі заробітки. Ресурс необхідно зробити цікавим для 

читачів, а для цього слід дотримуватися таких правил ведення блогу в інтернеті 

1. Отже, в першу чергу, блог необхідно створити. Зробити це не складно, оскільки 

безліч сайтів містять докладний опис і послідовність дій. Але ось придумати гарне і 

ємне назву потрібно ще на етапі створення. Бажано, щоб воно було простим з 

написання, зрозумілим за змістом, та ще й тематику блогу відображало. При виборі 

тематики, слід орієнтуватися на свої власні уподобання та інтереси. Ведення блогу в 

інтернеті має подобатися, насамперед, самому його творцеві. Тільки знання теми 

дозволить зробити блог цікавим і відвідуваним. 

2. У перший час слід утриматися від великої кількості реклами. Замість планованої 

комерційної вигоди, розміщення зайвої нав’язливої реклами може дати протилежний 

ефект. Заходячи на сайт, відвідувачі хочуть отримати корисну інформацію на цікаву 

для них тему, прочитати відгуки і думки інших користувачів. І, якщо блог виявиться 

захоплюючим, читачі звідси вже не підуть. Якщо ж користувач побачить тільки рекламу і 

не знайде тієї інформації, за якою приходив, то, швидше за все, він сюди більше не 

повернеться. 

3. Ще одна важлива умова — це дизайн. Створити оригінальний дизайн — завдання 

не з легких. Але це якраз та «одяг», за якою зустрічають. Загалом-то, перше враження 

про блозі складається з його назви і зовнішнього оформлення. Оригінальність, 

відмінна промальовування всіх елементів, правильна колірна гамма — ось основні 

складові, на які слід звернути увагу. Продумати стоїть і шрифт — текст слід набирати 

стандартним шрифтом, який дозволяє легко читати і сприймати інформацію, а ось 

для заголовків можна вибрати щось незвичайне. 

4. Важлива складова успіху — шанобливе та уважне ставлення до гостей сайту. З 

людьми необхідно постійно спілкуватися, відповідати на їхні запитання та коментарі. 

Блогер повинен намагатися бути цікавим своїм співрозмовникам. Для цього постійно 

потрібно вникати, «вгризатися» в тему. 



5. Вести свій блог в інтернеті — значить бути завжди готовим до постійної, копіткої 

роботи. Щодня необхідно писати нові статті. Якісний, оновлюваний матеріал нікого не 

залишить байдужим. Можна поділитися особистим досвідом або написати про свої 

досягнення. Гумор і жарти завжди відмінно сприймаються читачами, тому навіть 

серйозну статтю не завадить розбавити невеликою кількістю іронічних зауважень. Нові 

статті, думки, коментарі привертають увагу читачів, змушуючи їх щодня відвідувати 

блог. 

6. Ще одне важливе правило — постійна співпраця з іншими блогерами. Слід 

спілкуватися, коментувати їх статті. Колеги — блогери не забаряться з відповіддю. Не 

останню роль в просуванні сайтів грають різні інтернет-форуми і групи в соціальних 

мережах. Тут можна розміщувати анонси своїх статей і подій з посиланням на свій 

блог. 

7. Ведення блогу в інтернеті неможливо без грамотного і унікального тексту. Писати 

необхідно простою, доступною мовою. Якщо блог не присвячений якійсь 

вузькоспеціалізованої тематики, краще відмовитися від складних термінів. Текст не 

повинен містити безглуздих, розлогих пропозицій. Людям зручніше читати коротку, але 

інформативну статтю, ніж довге оповідання «ні про що». Тому великі обсяги 

інформації стомлюють читача, змушують переключити увагу на інші інтернет — 

ресурси. 

Для зручності читання та систематизації вмісту текст необхідно розбивати на абзаци, 

виділяти підзаголовки. Не варто забувати, що грамотний, без помилок текст — 

показник освіченості власника сайту. Репутація грамотного і серйозного 

співрозмовника — головний чинник, що примушує людей знову і знову повертатися 

на полюбився сайт. Кожен пост повинен бути унікальним, але при цьому відповідати 

тематиці блогу. Відмінний ефект дає перелінковка сайту, дозволяючи зв’язати пости 

перехресними посиланнями. Хороші фото та ілюстрації підвищать інтерес до 

опублікованого матеріалу і залучать більше читачів. 

8. І наостанок — «ложка дьогтю»! Власникам блогів, крім стандартних правил 

поведінки в Мережі, варто ознайомитися з вимогами законодавства. На блогерів 

тепер покладено відповідальність за перевірку достовірності розміщується ними 

інформації. Публікації та повідомлення не повинні містити екстремістських закликів та 

ненормативної лексики. Як і будь-який ЗМІ — видання, блогери сьогодні зобов’язані 

вказувати знаки вікової приналежності. Всі ці вимоги корисно знати, тому їх 

недотримання може призвести до адміністративної відповідальності і штрафів. 

Деякі висновки 

  

1. Створити цікавий привабливий дизайн, що відповідає віковим особливостям 

учасників блогу. 

2. Пам’ятайте, що кожен відвідувач блогу може висловити свою точку зору, не боячись 

здатися “білою вороною”. 

3. Розміщуйте у блозі лише актуальні питання і проблеми, що викликають інтерес і 

зворотній зв’язок. 



4. Усі коментарі потрібно розглянути, прочитати і за необхідності  реалізувати на 

сторінках блогу. 

5. Будуйте дискусію конкретно, грамотно, толерантно. 

6. Постійно оновлюйте інформацію та перевіряйте посилання. 

7. Не публікуйте матеріали без згоди автора. 

8. Думайте про конкретність у висловлюваннях на адресу учасників. 

9. Перевірте своє повідомлення перед публікацією. 

10. Залучайте до співпраці дітей і батьків. 

11. Порадьтеся з батьками перед публікацією дитячих фотографій. 

12. Уникайте мовних та граматичних помилок. 

13. Будьте коректними із тими з ким спілкуєтеся. 

14. Подбайте про те, щоб інформація була не тільки корисна, але й захоплива. 

  

Додаткові правила ведення блогу 
«Правила ведення блогу». Інколи можна почути думку, що не існує жодних правил 

ведення блогу, що блог це щось таке, що не підпадає під правила, і успіх кожного 

окремого блогера це індивідуальний шлях.  Проте насправді можна виділити декілька 

порад, які допоможуть Вам вести свій блог. 

Три правила щодо контенту 

1.     Перш ніж про щось писати, необхідно перевірити інформацію, її правдивість та 

адекватність сучасним реаліям. Дуже часто блогери стають жертвами інтернет-

маркетологів, які розповсюджують неправдиві матеріали, а блогосфера підхоплює їх. 

Розміщуючи неперевірені дані Ви втрачаєте довіру своїх читачів. 

2.     Важливо не лише хто пише, а також і те, де він це робить. Адже, для кожних слів 

існують свої місця, і що припустимо в звичайній розмові, може бути некоректним 

наприклад при публічному виступі. Те саме ми маємо і з блогами. Треба 

враховувати той факт, де знаходиться ваш блог і хто його читачі. 

3.     Необхідно постійно коментувати події та виражати своє ставлення. Ви можете 

відкладати на потім розміщення якось матеріалу, але Ви не можете відкладати відгук 

про сучасні події в темі, на яку Ви пишете. Адже, коли читачі дізнаються про неї, вони 

першим ділом підуть на Ваш блог, щоб побачити Вашу оцінку. 

Три правила щодо взаємодії 

1.     Необхідно вести листування з користувачами, не ховаючись за бюрократичні 

форми, а будучи живою людиною. Відповідати так, як би Ви відповіли своєму 

знайомому. 

2.     Потрібно постійно будувати партнерську мережу з експертів, інших блогерів, 

журналістів тощо. Розшукувати їх інтернет-представництва, писати їм, коментувати їх 

записи. Для блогера, так само, як і для журналіста, важливі його зв’язки. 



3.     Шанобливо ставтесь до чужої праці. Розміщуючи інформацію, іншого блогера, 

завжди вказуйте посилання на його ресурс. 

Три правила щодо особистості блогера 

1.     Готовність сприймати критику. Гарний блогер готовий сприймати критику. 

Критика переслідує будь-яку діяльність, в інтернеті вона зашкалює і значний її шмат 

припадає саме на блогерство. Завжди буде хтось більш професійний, хтось більш 

радикальний, ліберальний, освічений. Принаймні він буде себе таким вважати. І цей 

хтось обов’язково буде критикувати Ваш блог, вас особисто, те про що ви пишете та 

те як ви пишете. І до цього треба бути готовим. Не можна закривати блог для 

коментування, і дуже не бажано видаляти критичні коментарі, і дуже обережно слід 

обирати стиль реакції на коментар. 

2.     Гарний блогер готовий витрачати час та ресурси на досягнення своїх цілей. 

Блогінг, як і будь яка інша робота потребує зусиль, щоб був результат. Витрачаючи 

лише декілька хвилин на блог, ви нічого не досягнете. Блог буде займати частину 

Вашого часу, особливо на початку, і Ви маєте бути готовим витрачати цей час. 

Пам’ятайте навіть відомі люди, чия популярність дуже велика витрачають час на 

ведення блогу. 

3.     Будьте людиною. А точніше самим собою, непотрібно втрачати себе, 

підлаштовуючись під мінливу цікавість читачів блогу. 

  



Правила поведінки на сайті 
"Наша планета СШ №31" - місце для спілкування й пошуку інформації для тих, кого 

цікавлять питання освіти в Україні або закордоном. Будь-яка інформація, що надійшла 

від зареєстрованого користувача, повинна відповідати таким вимогам: 

 Відповідати обраній рубриці. 

 Не містити ненормативної лексики. 

 Не ображати інших користувачів порталу. 

 Не містити закликів до насильства й расової нетерпимості. 

При невиконанні перерахованих вимог адміністратор має право вжити такі 

застережні заходи щодо порушника: 

 Надіслати попередження. 

 Блокувати доступ до розділу. 

 Закрити доступ до акаунту взагалі. 

" Наша планета СШ №31" зобов'язується зберігати конфіденційність Вашої приватної 

інформації у випадках, якщо Ви не дали згоду на перегляд її користувачами та за 

умов, що не перечать чинному законодавству України. 

" Наша планета СШ №31" залишає за собою право надсилати користувачам 

повідомлення електронною поштою пов'язані з розвитком та функціонуванням 

порталу. 

Технічні вимоги 
Для повноцінного користування сайтом " Наша планета СШ №31" Ви маєте дозволити 

Cookie та JavaScript у лаштунках програми перегляду веб-сторінок. В більшості 

випадків, вони дозволені за замовчуванням, проте якщо є сумніви, спитайте свого 

системного адміністратора. 

Реєстрація нового персонального акаунту на сайті " Наша планета СШ №31" 

передбачає паралельну реєстрацію на форумі сайту, проте авторизація на форумі 

окрема, незалежно від того авторизувались Ви на сайті чи ні. Всі зміни внесені в 

профайл на форумі, не будуть застосовані до Вашого персонального акаунту на 

порталі, проте зміни зроблені в профілі Вашого акаунту на порталі будуть внесені в 

профайл форуму - зважайте на це. 

Ви можете: 

 зареєструвати персональний акаунт; 

 увійти на сайт як зареєстрований користувач; 

 повернутись на головну сторінку сайту. 

  



ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА САЙТІ 

Загальні правила поведінки на сайті: 

Почнемо з того, що на сайті спілкуються сотні людей, різних релігій і поглядів, і всі вони 

є повноправними відвідувачами нашого сайту, тому якщо ми прагнемо щоб це 

співтовариство людей функціонувало нам і необхідні правила. Ми настійно 

рекомендуємо прочитати дані правила, це займе у вас усього хвилин п'ять, але 

збереже нам і вам час і допоможе зробити сайт більш цікавим і організованим. 

Почнемо з того, що на нашому сайті потрібно поводитися шанобливо до всіх 

відвідувачів сайту. Не треба образ стосовно учасників, це завжди зайве. Якщо є 

претензії - звертайтеся до Адмінів або Модераторів (скористайтеся особистими 

повідомленнями). Образа інших відвідувачів вважається в нас одним із самих тяжких 

порушень і строго карається адміністрацією. У нас строго заборонений расизм, 

релігійні й політичні висловлення. Заздалегідь дякуємо вам за розуміння й за бажання 

зробити наш сайт більш ввічливим і дружелюбним. 

На сайті строго заборонено: 

 повідомлення, що не стосуються до змісту статті або до контексту обговорення 

 образа й погрози на адресу відвідувачів сайту 

 у коментарях забороняються вирази, що містять ненормативну лексику, що 

принижують людську гідність, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу 

 спам, а також реклама будь-яких товарів і послуг, інших ресурсів, ЗМІ або 

подій, що не ставляться до контексту обговорення статті 

Давайте будемо поважати один одного й сайт, на який Ви й інші читачі приходять 

поспілкуватися й висловити свої думки. Адміністрація сайту залишає за собою право 

видаляти коментарі або частину коментарів, якщо вони не відповідають даним 

вимогам. 

При порушенні правил вам може бути дане попередження. У деяких випадках може 

бути даний бан без попереджень. З питань зняття бана писати адміністраторові. 

Образу адміністраторів або модераторів також карають баном - поважайте чужу 

працю. 

Спілкування на Сайті будується на принципах загальноприйнятої моралі і мережевого 

етикету, поваги честі та гідності учасників, неприпустимості дискримінації за будь-

якою ознакою, взаємоповаги, рівності можливостей користувачів Сайту. 

Користувач може коментувати існуючі розділи Сайту. 

Заборонено: 

1) реєстрація логіну, схожого на вже існуючий, що може призвести до введення в 

оману інших учасників; 

2) використання в якості логіну адреси Інтернет-ресурсів (це буде прирівняне до 

небажаної реклами, спаму); 

3) використання аватарів, що містять непристойні зображення, а також 

зображення, які можуть бути образливими для інших користувачів Сайту; 

4) використання в підписі картинки, стрічки новин тощо; 



5) посилання на сторонні ресурси (не пов’язані зі змістом Стратегії) і реклама в 

підписі; 

6) неодноразова реєстрація одного користувача, не залежно від мети, з якою 

така реєстрація проводиться; 

7) використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, незалежно від того, 

в якому вигляді й до кого вони були адресовані; 

8) "підміна" букв символами; 

9) будь-яка реклама; 

10) публікація дописів (повідомлень) на Форумі; 

11) обговорення дій модератора. 

При цитуванні чужих повідомлень залишайте тільки те, що потрібно для розуміння 

Вашої відповіді. Уникайте надлишкового цитування. При цитуванні прибирайте 

посилання на картинки та відео. Відповідаючи на останнє повідомлення - не цитуйте 

його. 

Якщо Ви не виявляєте активність в Форумі протягом довгого часу, Ваш обліковий запис 

може бути видалений на розсуд Адміністрації. 
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