
Коли ми починаємо замислюватися над написанням наукової роботи, то зазвичай

спрямовуємо усю свою увагу на пошук інформації в інтернеті. Ми перечитуємо

десятки сайтів, йдемо до бібліотеки та передивляємось схожі роботи, які були

написані попередниками.

Інформація, яка нас оточує, складається, зокрема, з монографій, книг, есе, статей та

рефератів з купою додаткової й незрозумілої літератури, посилань на сторонні

джерела і виділених цитат науковців.

Коли ми читаємо літературу, яка може нам допомогти у написанні нашої

магістерської, курсової чи дипломної роботи, то здебільшого зустрічаємо безліч

видів лапок, використаних у цих текстах. Проте, як відрізнити їх та зрозуміти, чи

дійсно вони нам потрібні?

Лапки створені для того, щоб виокремити авторську цитату в тексті. По суті, це

думка автора, яку ми хочемо включити у нашу роботу в незмінному вигляді, щоб

доповнити чи підкреслити свої думки. Інколи ми включаємо цитату просто тому,

що вона нам сподобалась та вписується у потрібний нам контекст. У нашому ж
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випадку лапки допомагають студенту виділити конкретний цитований текст, щоб

позначити чуже авторство тексту. В результаті ми можемо запобігти оцінці

викладачем цього тексту як плагіату.

Видів лапок існує небагато, проте навіть із таким обмеженим вибором не завжди

зрозуміло, де їх потрібно використовувати. Розберемось! 

«Український правопис» (редакції 2019 року)
допускає вживання таких різновидів лапок:

«…» – французькі лапки;

“…” –  англійські лапки;

 

Це найбільш поширені варіанти використання лапок, проте в різних стилях

цитування використовуються різні види лапок. Якщо ви обрали певний стиль

цитування для своєї наукової роботи – дотримуйтеся його протягом усього тексту. 

Unicheck може розпізнати цитати, оформлені в різних стилях цитування (зокрема –

APA, MLA, Chicago (Turabian), Harvard, ДСТУ 8302:2015) та багато інших. Ви можете

бути впевненими: якщо цитування оформлене відповідно до вимог стилю, текст

цитати не буде вважатися  плагіатом.

Щоб сервіс із перевірки на плагіат не пропустив вашу
цитату, не забувайте ставити пробіл після лапок: так
сервісу легше буде визначити наявність цитати в тексті.

 

Пам’ятайте, що у цитаті можна використати не більше 900 символів, тому уважно

слідкуйте за тим, чи поставили ви лапки в кінці речення. Будь-яка цитата повинна

мати лапки на початку та в кінці тексту.

Розуміння того, як краще використовувати лапки з висловами науковців чи

літераторів у вашому науковому тексті, допоможе вам уникнути плагіату та бути

спокійнішими, коли прийде час здавати свою роботу на перевірку.

Spread the love

Ельвіра Жуковська
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