
Пам’ятка 

«Алгоритм написання тез» 

 

Поняття. Почнемо з походження терміну. У давньогрецькій мові слово 

«теза» буквально перекладається як правило, місце, твердження. Є 

трактування в широкому і вузькому сенсі слова: 

• якщо говорити глобально, це лаконічні, коротко викладені основні 

думки наукового дослідження. 

• якщо більш предметно трактувати – тези є скороченим, стисненим 

варіантом наукової статті, дисертації, дослідження. 

Отже, тези – це завжди аргументи. Якої би теми вони не торкалися, 

такий формат виключає текстову воду, абстрактність, розмитість, нечіткість, 

фантазійність. 

Основний зміст. Тези містять постановку проблеми, опис нових 

методик, результати, рекомендації з дослідження. Тобто це наукова робота в 

мініатюрі. 

Стиль. Якщо тези суворо викладаються і складаються з коротких 

наукових описів – це дієслівний лад. Він заснований на використанні 

дієслівних присудків. Якщо автор лаконічно фіксує наукові дані і майже не 

використовує дієслівні присудки – це номінативний лад. Тези конференцій 

складно підготувати тільки одного виду. Такий підхід і не потрібно. На 

практиці найбільш вдалими є комбіновані тези. Це не означає, що в одному 

матеріалі потрібно включати всі види. Досить обмежитися 2-3 пунктами. 

Наприклад, номінативні тези власної статті, написані після її завершення.  

Послідовність матеріалу. Для тез, які присвячені опису поставленої 

проблеми, рекомендована наступна послідовність: 

• коротко викладений вступ і актуальність; 

• цілі, завдання роботи; 

• проведення літературного огляду аналізу теорії і позицій інших 

авторів; 

• вектори розвитку подій і вирішення завдань; 

• підсумки, оцінка результатів. 

Оформлення тез повинне відповідати стилю та формату роботи. 

Оптимальний варіант – орієнтуватися на актуальні, правильні зразки. Де їх 

взяти? Існує безліч опублікованих тез. Допомогу може надати науковий 

керівник організаційний комітет, на якого покладено підготовка наукового 

заходу. 

Правила такі: 

• у заголовку вказується ПІБ автора, місце його працевлаштування або 

навчання, держава, місто; 

• в якості основного шрифту використовується Times New Roman, 

кеглем з 12-14, полуторним інтервалом між рядків; 

• орієнтиром для оформлення списку літератури служить стандарт, або 

правила, що сформульовані оргкомітетом окремої конференції; 



• матеріал повинен бути грамотним за всіма критеріями (орфографія, 

пунктуація, достовірність) і унікальним; 

• посилання. Якщо об'єм тез – 2 сторінки, то бібліографія не повинна 

займати навіть половину сторінки (так, є наукові традиції, де це норма, але 

ми говоримо про середньостатистичну роботу для середньостатистичної 

студентської конференції). Якщо ви захочете перечислити всі роботи, 

написані по вашій темі, місця на власну роботу у вас не залишиться. Тому 

обмежтеся 1-2 найважливішими. У принципі, у тезах на 2 сторінки 

бібліографія не має перевищувати 5 пунктів. Зверніть увагу, що ВІКІПЕДІЯ 

не є науковим джерелом! Це означає, що посилатися на неї не можна. 

Зокрема, помилки і неточності в оформленні можуть призвести до 

відмови у виступі. Про негативну сторону такої ситуації говорити не 

доводиться – вона очевидна. І це не примха вимогливих осіб, а необхідність. 

Адже недоліки в оформленні можуть спричинити зрив макетування і 

несвоєчасність розміщення матеріалу у виданнях чи в бібліотеках. 

Алгоритм підготовки. У питанні, як написати хороші тези, важливо 

слідувати плану підготовки, щоб не упустити важливі моменти і не написати 

зайву інформацію. Отже, поетапно алгоритм діє наступним чином: 

1. Поставте цілі і конкретизуйте результати, яких прагнете досягти. У 

більшості випадків це схожі поняття – вразити, вдало презентувати свою 

роботу, заявити про власну ефективність. А про сценарії, коли тези потрібні 

просто щоб «відстрілятися» ми говорити не будемо. 

2. Позначте робочу версію назви. Вона повинна відповідати темі та 

концепції конференції, а також основній науковій праці. 

3. Опрацюйте структуру матеріалу, попередньо вивчивши типи і 

особливості тез. 

4. Проведіть глибокий аналіз інформації, яка береться в основу тез. 

Може знадобитися доповнення, уточнення, скорочення матеріалу. 

5. Перевірте логічність, правильну послідовність матеріалу і докази. 

6. Дізнайтеся діючі вимоги щодо оформлення. 

7. Підготуйте змістовну частину тез на підставі плану. 

8. Проведіть ретельну перевірку тексту на помилки, унікальність, 

правильність оформлення, комплектність. Рекомендується вичитати матеріал 

кілька разів з проміжком між перевірками. 

9. Надішліть тези та заявку на участь у науковому заході. 

Помилки в написанні тез. У цьому питанні особливих дивовижних 

пунктів немає.  

Перша група типових помилок – цілком собі універсальні проступки. 

Безграмотність, хаотичність, не унікальність, безглуздість, невідповідність 

науковому стилю. Основна їх причина – відсутність досвіду, неуважність. 

Друга група помилок вже вважається більш предметною щодо тез. Вони 

не мають включати: 

• надмірної текстової води і заспамленності; 

• нелогічності; 

• незв’язності тез одна з одною; 



• невідповідності змісту основного тексту; 

• плагіату. 

Важливо пам’ятати, що тези – це не реферати і не твори. Такий 

особливий жанр зобов’язує «грати за правилами». Важливо розуміти, що це 

не тягар і додатковий вантаж, а можливість автора донести свою ідею та 

головну думку. 

 

  

 

 


