
   ЕТАПИ НАПИСАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ 

 
Письмовий процесс поділяють на три етапи: 

1. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА, 

2. НАПИСАННЯ  
3. ОСТАТОЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД. 

На першому етапі досліджується тема, визначається предмет і мета, ведется 

підготовка початкового плану, здійснюється пошук джерел. 

Для ефективної роботи у попередньому написанні тексту необхідно 

планувати час, мати графік написання, аби впевнитись, що робота буде написана 

у зазначені терміни. Плануючи час, врахуйте, що фаза перегляду може зайняти 

стільки часу, скільки початкове написання. 

ПІДБІР ТА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Під час пошуку джерел необхідно 

з'ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб точніше 

визначити напрями та розділи дослідження. Роботу з літературними джерелами 

необхідно розпочати з вивчення законодавчої бази, монографій, підручників, 

посібників, довідників. Ознайомитись з науковими статтями, збірниками 

наукових праць, матеріалами наукових конференцій. Чим ширше та 

різноманітніше коло джерел, якими ви користувалися, тим вищою є теоретична 

та практична цінність дослідження. 

 

ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ: 

№ ЗМІСТОВНІСТЬ 

1. вивчення фондів бібліотек, наукових лабораторій і кафедр університету за 

обраною темою 

2. ознайомлення з науковими публікаціями провідних науковців галузі. 

3. робота з періодичними виданнями 

4. дослідження архівних даних. 

5. дослідження архівних даних. 

6. джерела за порадою наукового керівника. 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗАВДАННЯ– частина процесу написання, 

оскільки впливає на якість і актуальність письма. Ви повинні мати чіткі 

рекомендації щодо виконання завдання та інформацію про необхідну довжину 

та формат тексту, жанр і структуру. 

https://library.sumdu.edu.ua/uk/doslidnyku/akademichne-pismo/napysannia-naukovoho-tekstu/etapy-napysannia-akademichnykh-tekstiv.html


НАПИСАННЯ Після того як пройдено етап попередньої підготовки, 

потрібно починати писати. Запишіть основні ідеї, сконцентруйтеся на окремому 

розділі, в якому найбільш впевнені. 

Можливо, вам доведеться кілька разів переписувати текст. Тому бажано мати 

час між чернетками (1–2 дні), що дасть можливість поглянути по-новому на 

текст. 

ОСТАТОЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД, РЕДАГУВАННЯ ТА КОРЕКТУРА 
Після того як ви написали текст, важливо його переглянути та відредагувати. 

Кінцевий результат повинен повністю відповідати академічним стандартам 

письма. Переконайтеся, що текст є узгодженим і чітким, що ви маєте достатньо 

часу для корегування вашого завдання. 

ПЕРЕГЛЯД включає аналіз матеріалу та внесення змін до абзацу та речення. 

ЯКІ ПИТАННЯ СЛІД ПЕРЕВІРИТИ, ПЕРЕГЛЯДАЮЧИ ТЕКСТ? 
 Чи відповідає ваш текст обраній структурі? 

 Чи подано ключові моменти в логічній послідовності?  

 Чи підтверджені Ваші аргументи фактами?  

 Чи відповідає вступ змісту роботи? 

 Чи відповідає текст вимогам дотримання академічних стандартів? Чи є він 

явним, об'єктивним і формальним? 

 Чи всі джерела правильно цитуються і включені до списку посилань? 

 Чи відповідає ваш текст вимогам щодо формальних аспектів, таких як 

довжина, відстань і титульна сторінка?  

 Перевірте абзаци, граматику, орфографію та пунктуацію. 

РЕДАГУВАННЯ передбачає уважне вивчення кожного речення і 

переконання. 

КОРЕКТУРА включає перевірку на наявність граматичних помилок, 

помилок пунктуації, орфографічних помилок тощо. 

 
 


