
Найважча частина шляху, зазвичай, у його кінці – так само і список використаної

літератури залишається «на потім» і створює певні труднощі для авторів наукових

робіт. Щоправда, автор усе одно працює з необхідними джерелами, посилаючись

на них у самому тексті, але формування окремого списку літератури, як правило,

відбувається вже на фінальному етапі написання.

Ми ж пропонуємо поглянути на список використаної літератури з практичної точки

зору, яка допоможе легко і просто написати його та уникнути можливих труднощів

при перевірці тексту на плагіат та запозичення.

Для того, щоб Unicheck розпізнав список
літератури, дотримуйтесь наступних вимог:

1. Позначайте початок списку, використовуючи типові
фрази для таких випадків
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Такі фрази, переважно, усталені, крім того – у вашому закладі освіти можуть діяти

конкретні рекомендації щодо позначення списку. Якщо за списком джерел

слідують додатки, доповнення або примітки – їх теж слід називати типовою

фразою, інакше система розпізнає текст даного розділу як текстовий збіг. Крім

того, таке усталене позначення допоможе не лише Unicheck, але й вам: так ви

чітко бачитимете виокремлені початок та кінець списку літератури у вашій роботі.

Пропонуємо перелік знайомих фраз для Unicheck, якими можна
позначати список літератури:
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Позначки розділу додатків, доповнень чи приміток, знайомі Unicheck:
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2. Обов’язково слідкуйте за пробілами, списками та
іншими символами

Неодмінно переконайтесь, що після типової фрази, якою позначено початок

списку використаної літератури або ж блоку додатків, стоїть пробіл чи кілька

пробілів. Стандартом для списку використаних джерел також є нумерований

список, в якому кожен пункт починається з великої літери. Список також має бути

відповідно оформлений – після кожного номера має стояти крапка і пробіл, інакше

система може сприйняти відповідний пункт не як частину списку використаної
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АКАДЕМІЧНА  ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПЛАГІАТ

літератури. Також контролюйте правильне написання року виходу джерел: він має

бути представлений 4-значною цифрою: наприклад, «1987», а не «87».

3. Не копіюйте назви джерел

У випадку, якщо ви копіюєте назви використаних джерел з якогось іншого

документу, то разом з текстом ви копіюєте його форматування. Цим ви можете

створювати перешкоди для розпізнавання, а скопійований текст система знову-

таки асоціюватиме з іншою роботою. Найкраще рішення в цьому випадку –

вводити якомога більше тексту вручну або постійно використовувати однакові

текстові редактори, формати, шрифти та інші засоби форматування та введення

тексту.

4. Пам’ятайте про модуль визначення списку літератури

У сервісі з перевірки текстів на плагіат Unicheck заздалегідь передбачена функція

виключення списку літератури, який можна знайти у «параметрах вилучення» під

час завантаження електронного звіту подібності. Такі налаштування автоматично

вилучають весь список літератури зі збігів та зменшують відсоток плагіату в тексті.

Це одна з найважливіших практичних порад, яка допоможе вам завчасно

виключити певну частину збігів та зменшити відсоток плагіату у роботі.

Як вилучити список використаної літератури

Пам’ятайте, що дотримуватись академічної доброчесності та писати роботи без

плагіату набагато легше, якщо ви підготовлені та маєте під рукою найкращий

сервіс з перевірки текстів на плагіат.

Spread the love

Ельвіра Жуковська
Менеджер з комунікацій Unicheck Україна
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