
    КРІТЕРІЇ ЯКІСНОГО ТЕКСТУ 

 Якість тексту– поняття суб’єктивне. Воно може включати різні 

характеристики, що стосуються контенту. В ідеалі якісний текст повинен 

справляти враження на користувача, бути корисним, інформативним – бути 

цікавим, добре структурованим. 

ОЗНАКІ ЯКОСТІ ТЕКСТУ 

№ Номер крітерію Ознака 

1. Критерій № 1 Унікальність 

2. Критерій № 2 Грамотність та простота подачі 

3. Критерій № 3 –Інформаційна насиченість 

4. Критерій № 4 Лаконічність та користь 

5. Критерій № 5 Структура 

  

 УНІКАЛЬНІСТЬ - це перше, що слід перевірити у готовому матеріалі. 

Унікальність показує, на скільки ваш текст схожий на інші джерела. В ідеалі 

будь-яка стаття має бути на 100% оригінальною. Тобто при перевірці 

унікальності не повинно бути співпадіння з іншими джерелами аналогічної 

інформації. 

 Щодо технічних текстів, то до них пошукові машини більш поблажливі. 

Але не думайте, що у цьому випадку копіпаст вітається. Поблажливість 

заключається в тому, що допускається невеликий перетин інформації з іншими 

джерелами. Оптимальний відсоток унікальності – не менше 85-90%. 

 Як показує практика, досягти високого відсотка унікальності можна навіть 

у поширених темах. Головне — добре розумітися на заданому напрямку. 

 Зверніть увагу, що унікальність буває двох типів: 

 технічна – вказує процентний збіг елементів тексту з уже розміщеним 

контентом  

змістовна — вона особливо цінна для пошукових роботів і 

використовується для визначення інформативності та корисності матеріалу, ось 

тільки спеціальні програми для її перевірки відсутні, тому намагайтеся писати 

максим. 

В академічному письмі складність предмету визнається критичним 

аналізом. Вивчаються та оцінюються факти, додається нова інформація до теми. 

Аналітика в письмовій формі полягає у порівнянні та контрастуванні, оцінці та 
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розгляді сторін проблеми, а це означає, що ви пояснюєте, обґрунтовуєте, робите 

висновки, висловлюєте пропозиції, рекомендації та підтверджуєте аргументами. 

 Важлива логічна послідовність, тобто: 

 створіть список основних моментів і продумайте, що і в якому порядку 

користувач повинен знати; 

 оберіть аргументи та факти для підтвердження викладеного; 

 зверніться за додатковою інформацією до Вашого викладача/керівника; 

 вивчіть стиль написання академічних статей у найпрестижніших фахових 

журналах та інш. 

Академічне письмо підтримується доказами – факти, цитати, 

аргументи, статистика, дослідження, теорії. Аргументи можуть наводитися 

не тільки щодо перевіреної інформації, але й на підтримку неправдивих або 

невизначених тверджень. 

 Особливості аргументації: 

 існує ряд законних поглядів або розбіжностей; 

 досліджує взаємозв'язки тверджень; 

 підсилює або послаблює чиїсь переконання; 

 допомагає раціонально зважувати, приймати або заперечувати 

твердження. 

Важлива об'єктивність, академічне письмо базується на дослідженнях, а не на 

власній думці автора. Писати об'єктивно, значить викладати факти, а не особисті 

почуття або упередження. Проводьте аналіз та обговорення письма. 

Передавайте своє ставлення, що базується на свідченнях, словами, 

Наприклад: очевидно, можливо, ідеально, дивно, несподівано. 

 ГРАМОТНІСТЬ ТА ПРОСТОТА ПОДАЧІ дуже важливі. Та скільки б не 

вказували на цей фактор, але копірайтери продовжують робити граматичні, 

пунктуаційні та інші види помилок у текстах. Ваш текст має бути абсолютно 

грамотним. Це один із найважливіших показників професіоналізму та 

експертності ресурсу, на якому публікується матеріал. 

 Навіть якщо ви використовуєте спеціальні сервіси перевірки, не ігноруйте 

звичайну вичитку тексту. Досконалих програм не існує. 

ІНФОРМАЦІЙНА НАСИЧЕНІСТЬ третій критерій за рахунком, але не за 

важливістю. Готовий текст повинен містити достовірні дані та максимально 

розкривати суть заявленої теми. Одним зі способів досягти ясності у тексті є 

використання основних позначень. 

Основні позначення використовуються для виділення основних аспектів 

роботи, таких як актуальність наукової роботи та її структура. Наприклад: 

Метою цього дослідження є; або Цей розділ розглядає… Зв'язування слів і фраз 

створює когерентність, маркуючи переходи між реченнями та параграфами. 

Наприклад: Однак; По-перше;.По-друге;.Наприклад;тому що… 

 ЛАКОНІЧНІСТЬ ТА КОРИСТЬ Якою б цікавою і великою не була тема 

вашої статті, намагайтеся відображати в ній тільки те, що дійсно стосується 

заявленого в анонсі і буде цікаво читачам. А от порожні слова та безглузді 

речення видаляйте без жалю. Спочатку читач швидко переглядає текст і лише 

потім приймає рішення про його читання повністю. І повірте, якщо він бачитиме 

лише «воду» і порожні фрази не по темі, розраховувати на його увагу не варто. 



 Крім того, подавайте будь-яку інформацію максимально точно, 

використовуйте факти, цифри та інші корисності. Якщо йдеться про якісь 

дослідження, відзначте, хто їх проводив і яким був результат. 

 А ще, в академічному письмі складність предмету визнається критичним 

аналізом. Вивчаються та оцінюються факти, додається нова інформація до теми. 

Аналітика в письмовій формі полягає у порівнянні та контрастуванні, оцінці та 

розгляді сторін проблеми, а це означає, що ви пояснюєте, обґрунтовуєте, робите 

висновки, висловлюєте пропозиції, рекомендації та підтверджуєте аргументами. 

 СТРУКТУРА Останнім часом про важливість структури та послідовність 

викладу матеріалу говорять багато, обов’язкові елементи хорошого 

структурованого тексту є: 

 заголовок— повністю відображає суть статті, привертає увагу і веде далі в 

текст; 

 підзаголовки— показують смислову наповненість конкретних блоків у 

статті; 

 списки— використовуються для зручного перерахування характеристик, 

якостей, параметрів, полегшують сприйняття навіть складної за змістом 

інформації; 

 інформаційні блоки— невеликі шматочки тексту з позначками «важливо», 

«зверніть увагу» наголошують на важливості певної інформації, відображають 

важливі дані для більш повного сприйняття статті;  
 Зверніть увагу на формальні якості 

 пишіть короткі речення (не більше 25 слів); 

 читайте літературу в галузі вашого дослідження; 

 використовуйте специфічні терміни; 

 уникайте повторень та зайвих слів; 

 уникайте використання розмовних або сленгових термінів, кліше; 

 використовуйте правильну інтерпретацію для підтвердження значущості 

аргументів; 

 у кінці абзацу обґрунтовуйте важливість викладених думок для загального 

аргументу; 

 Зверніть увагу на абзаци— окремі текстові блоки, в яких відображається 

одне конкретне питання стосовно теми. Структуровані абзаци: 

 використовуйте абзаци для структурування думок 

 поділяйте інформацію на окремі абзаци 

 чітко визначайте мету 

 висвітлюйте питання, наведіть факти та приклади 
 


