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Заняття № 6 на тему:  

 



Визначення Джерело 

Плагіат – це оприлюднення (опублікування), повністю 
або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є 
автором цього твору 

ЗУ «Про авторське право 
і суміжні права» від 
23.12.1993 №3792-ХІІ 

Плагіат – це привласнення авторства на чужий твір 
науки, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи 
раціоналізаторську пропозицію, а також використання 
у своїх працях чужого твору без посилання на автора. 

«Великий тлумачний 
словник української 
мови» 

Плагіат – це коли чужі ідеї і слова видаються за свої 
власні. При цьому не має значення ні джерело (книга, 
журнал, газета, Інтернет і т. д.), ні їх обсяг, ні той факт, 
дослівно вони відтворені, перекладені або переказані. 

Бланк «Plagiatserklärung» 
кафедри слов’янських 
мов Регенсбурзького 
університету (Universität 
Regensburg) 

Плагіатом є:  
1) крадіжка ідеї чи слів іншої людини і видача їх за 

власні;  
2) використання результатів праці іншої людини без 

вказівки джерела запозичення;  
3) крадіжка літературного твору.  

 
Словник Merriam-Webster 
(інтернет-ресурс про 
плагіат сайт TurnItIn) 



Види плагіату 

 

Залежно від виду діяльності та сфери 

застосування (І.В. Порало): 

• професійний; 

• освітньо-науковий; 

• соціальний; 

• нормативний; 



Види плагіату 

Відповідно до усвідомлення вчинення плагіату  

(Г.О. Сляднєва): 

• навмисний (копіпаст, рекламний чи диверсійний плагіат); 

• ненавмисний (наслідування, стилізація, випадковий 

плагіат, «плагіат, що тиражується»); 

• завуальований (копіпаст, рерайт). 
 

 

Залежно від обсягу привласненого матеріалу  

(Г.О. Сляднєва): 

• повний; 

• частковий. 
 

 



Види плагіату 

За видом мотиву                                           

(згідно з О. Сичивицею): 

• ординарний; 

• «сором’язливий»; 

• «джентельменський»; 

• «критиканський»; 

• примус до співавторства; 

• компіляції (некритичного характеру). 



• Я вчусь критично мислити! 

• Я збільшую рівень своїх знань! 

• Я відкриваю щось нове! 

• Я правильно оформлюю свої  
думки! 

• Я здатен це зробити! 



• Тема має бути цікавою не керівнику, а  
студенту 

• Тема має бути новою та актуальною 

• Тема має бути конкретною 

• Тема має бути спрямована на  
розв’язання практичного 
завдання 

• Тема має містити проблему 

• Тема має бути перспективною 



• Зроби календар і чітко слідуй йому 

• Збирай матеріал з першого дня 

• Починай якомога раніше писати 

• Не зупиняйся 

• Консультуйся з керівником 

• Залишай час на внесення правок 



• Читай кілька разів 

• Виділяй головне 

• Збирай факти 

• Порівнюй 

• Аналізуй 

• Критикуй 



 

• Пиши коротенькі анотації 

• Записуй головні тези 

• Пиши невеличкі конспекти 

• Намагайся писати власними  
словами 

• Не забувай вказувати сторінки під  
час конспектування 



7. План: як 

структурувати? 

• Не забувай, що тема повинна 
включати теорію та емпіричне  
дослідження 

• Розбивай розділи на підрозділи 
• Не повторюйся 
• Консультуйся з керівником 



8. Основний текст: як 

писати? 

• Не плагіюй! 

• Умовно розбий матеріал на  
маленькі частини 

• Слідуй структурі: теза–аргумент–  
висновок 

• Логічно зв’язуй тези й аргументи 



9. Теоретична частина: як писати? 

• Не плагіюй! 

• Ніхто не чекає від тебе нової теорії 

• Порівнюй думки авторів 

• Шукай проблему та описуй її 

• Надавай різні підходи 

• Дотримуйся хронологічної  
послідовності 



10. Практична частина: як писати? 

• Не плагіюй! 
• Зроби власне дослідження 
• Правильно опиши етапи та результати  

експерименту 
• Не фальсифікуй і не фабрикуй  

результати дослідження 
• Порівнюй з результатами інших  

досліджень 
• Зроби правильні висновки свого  

дослідження 



11. Основний текст: як 

переписувати? 

• Вчасно здавай розділи на  
перевірку 

• Щоб керівник надав корисні поради, 
пиши грамотно 

• Якщо чогось не розумієш, краще  
перепитай 

• Будь самокритичним 

• Уважно виправляй зауваження 

• Будь готовий до наступних зауважень 



12. Вступ: 

• Сформулюй актуальність 
• Правильно визнач мету 
• Узгоджуй завдання з розділами 
• Правильно визнач об’єкт і предмет 
• Опиши методи, які використовував 
• Охарактеризуй джерела та стан  

дослідження 



13. Висновки: 

• Відповідай на поставлені завдання 

• Вказуй на проблеми 

• Обов’язково називай свій внесок у  
вивчення проблеми 

• Вказуй перспективи подальшого  
дослідження 



14. Основний текст: 

• Оформлюй відповідно до  
методичних матеріалів 

• Звертай увагу на оформлення  
складових елементів роботи 

• Правильно цитуй 

• Правильно оформлюй посилання 



15. Бібліографія: як оформлювати? 

• Використовуй міжнародний стиль 

• Правильно оформлюй інтернет-  

ресурси 

• Правильно оформлюй джерела 



16. Додатки: 

• Додатки – це не зображення та  
документи, які тобі сподобались 

• Доцільно в додатках надавати  
власні таблиці, діаграми, детальні  
результати власного експерименту 

• Вказуй джерела запозичених  
додатків 



17. Апробація: навіщо писати статті? 

• Результати дослідження мають  
оприлюднюватись 

• Стаття потрібна тобі, а не  
керівнику 

• Стаття – це твій внесок у науку 

• Намагайся публікуватися в  
наукометричних базах 

• Не забувай про самоплагіат 



18. Підготовка до захисту: чи потрібно  

боятись перевірки на плагіат? 

• Якщо писав самостійно, не бійся 

• Якщо використовував різні  
джерела, не бійся 

• Якщо робив посилання, не бійся 

• Якщо цитував, не бійся 

• Якщо боїшся, перевір свій текст  
на унікальність, роби цитування та  
посилання 



19. Підготовка до захисту: як 

виступати? 

• Обов’язково підготуй презентацію 

• Зосередь свою увагу на представленні  
результатів дослідження 

• Під час виступу намагайся  
розповідати, а не читати 

• Будь впевненим у собі 



20. Підготовка до захисту: як 

захищати? 

• На запитання відповідай чітко і  
конкретно 

• Наводь приклади 

• Захищай власну думку, але  
погоджуйся з критикою 

• Вказуй на перспективність  
подальшого дослідження 



Матеріали презентації підготовлено із 

використанням матеріалів Віктора Дроздова, 

доцента кафедри української і всесвітньої 

історії та культури,  

начальника навчально-методичного відділу 

Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету  

 



Дякую за Вашу увагу! 


