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Академічна доброчесність
у письмових роботах



це оприлюднення (частково або повністю) наукових 
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 
результатів власного дослідження (творчості) та/або 
відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів 
мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Плагіат —



Види академічних письмових робіт: 

реферат

доповідь

презентація

есе

анотація

рецензія

проєкт



в додатку офлайн

https://create.kahoot.it/details/2/74a5f4d5-04a2-4307-ac00-ee8d4ee5611a


Алгоритм структури реферату:

основна частина розкриває суть чи проблематику теми; точка зору автора
підкріплюється посиланнями на результати досліджень чи думки фахівців

висновки містять узагальнення, ідеї, думки, результати виконаної роботи,
певні пропозиції

список використаної літератури
додатки
наводять формули, таблиці, схеми, якщо вони суттєво полегшують
розуміння роботи

зміст
вступ передбачає обґрунтування теми та її актуальність



Алгоритм тексту доповіді:

основна частина
обґрунтування основної ідеЇ автора через
аргументи, факти та виклад теорії

підсумкова частина
висновки і рекомендації

вступ 
визначення проблемної ситуації, яка зумовила
потребу публічного виступу



Коли формуєте зміст доповіді, варто врахувати, що за 
10 хвилин людина може прочитати матеріал, 
надрукований на чотирьох сторінках машинописного 
тексту (через два інтервали). 
Повідомлення, виступ може бути обсягом 1-2 сторінки.
Доповідь для школярів не перевищує 4-5 хвилин.



Microsoft
PowerPoint

Apple
Keynote

OpenOffice
Impress



Структура власного висловлення:

доказ
переконливі пояснення, подані в аргументах
пояснення
ілюстрація доказів у прикладах

теза
чітка позиція, висловлена в тезі

висновок
підсумок, який підтверджує або спростовує 
тему власного висловлення



Аспекти змісту в анотації:

результати роботи
нові результати і дані довгострокового значення,
важливі відкриття,
висновки, які спростовують існуючі теорії, 
дані, які мають практичне значення

предмет, тема, мета роботи
вказуються, якщо вони не зрозумілі з заголовку статті

висновок
можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками,
пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті



Гаррі взяв на себе завдання дуже таємниче, 
сповнене небезпек, яке, здається, неможливо 
виконати. Він ще ніколи не відчував себе настільки 
самотнім, а його майбутнє, здається, повинне бути 
вельми похмурим, похмурим, як ніколи.

Ця остання книга відомої на весь світ «поттеріани» 
Дж. К. Ролінг відкриє багато загадок. Несподівані 
повороти сюжету швидко захоплюють, а легка та 
цікава манера письма авторки перенесе у казковий 
світ, щоб читачі мали змогу пройти непростий шлях 
разом із Гаррі до кінця.

Анотація до книги «Гаррі Поттер і смертельні реліквії»



відгук, оцінка художнього (літературного, театрального, 
музичного, кінематографічного та ін.), наукового або 
науково-популярного твору.
Рецензент (людина, яка пише рецензію) не повинен 
переказувати зміст прочитаного чи переглянутого. 

Рецензія —



Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць,
В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с.

Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний
науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.



Інфографіка з серії «Зрозуміло про академічну доброчесність»

https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/


Інфографіка з серії «Зрозуміло про академічну доброчесність»

https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/
https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/


Інфографіка з серії «Зрозуміло про академічну доброчесність»

https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/
https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/


Інфографіка з серії «Зрозуміло про академічну доброчесність»

https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/
https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/


Інфографіка з серії «Зрозуміло про академічну доброчесність»

https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/
https://saiup.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/


Прізвище, ініціали автора або авторів (напр.: Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М.). 
Основна назва (напр.: Фізика). Відомості про видання (напр.: 2-ге вид.) / Редактори або 
упорядники (напр.: за ред. М. П. Бутко або за заг. ред. В. І. Галана; уклад. Ж. В. Удовенко). Місце 
видання: Видавництво, дата видання. Кількість сторінок (напр.: 256 с).

Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної 
думки : навч. посіб. Київ, 2015. 476 с.

Бібліографічний опис книги можна подати так:

Приклад:



Основна назва (напр.: Фізика) / Ініціали, прізвище першого автора та ін. Відомості про 
видання (напр.: 2-ге вид.). Місце видання : Видавництво, дата видання. Кількість 
сторінок (напр.: 256 с).

Основи охорони праці / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с.

Запис чотирьох і більше авторів: 

Приклад:



Прізвище, ініціали автора або авторів (напр.: Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М.). 
Основна назва (напр.: Фізика). Відомості про ресурс (напр.: Юридичний науковий електронний 
журнал). Місце видання, дата видання. Періодичність видання (напр.: № 5). Кількість 
сторінок (напр.: 256 с). Посилання на ресурс (напр.: URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf).

Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний 
науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.

Електронні ресурси:

Приклад:



Прізвище, ініціали автора або авторів (напр.: Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М.). 
Основна назва (напр.: Фізика) : Кількість томів (напр.: у 4 том.) / Редактори або упорядники 
(напр.: за ред. М. П. Бутко або за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко). Місце видання : 
Видавництво, дата видання. Порядковий номер тому (напр.: Т. 9). Кількість сторінок 
(напр.: 256 с).

Зарубіжні письменники : у 2 т. / за ред. Н. Михальської, Б. Щавурського. Тернопіль, 2005. 
Т. 1. 824 с.

Багатотомні видання:

Приклад:



Домашнє завдання

Напишіть есе про ваші враження від 
улюбленої книги.



Короткі відомості про книгу, статтю, монографію 
з погляду призначення, змісту, виду, форми й 
інших особливостей — це

рецензія

анотація

есе

доповідь



Відгук на реферат або іншу наукову роботу —

висновок

анотація

вступ

рецензія



Письмова робота учня, у якій висловлюється 
особиста думка, має вільну внутрішню структуру, 
вступ і висновок —

реферат

есе

презентація

доповідь



Спосіб подання інформації за допомогою слайдів 
і спецефектів, а також роздатковий матеріал для 
аудиторії, що зберігається в одному файлі, — 

ілюстрація

презентація

анімація

рецензія



Це документ (невеликий за обсягом), у якому 
викладено певні питання, і також є висновки та 
пропозиції —

реферат

есе

доповідь

анотація


