Особливі вимоги при цитуванні
(з посібника «Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічного
грамотності та етики./укладач Гужва Ольга Олексіївна http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/books_ac-gr.pdf»)

Цитата береться в лапки і обов’язково має посилання на джерело із
зазначеним номером сторінки.
Цитати звичайно наводять:
 для підтвердження власних аргументів;
 як посилання на авторитетне джерело;
 для критичного аналізу того чи іншого твердження.
В інших випадках краще робити непряме цитування.
Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій
граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням
особливостей авторського написання.
Науковий етикет вимагає точного відтворення цитованого тексту, бо
найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст.
Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення
авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень,
абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і
позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати
(на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за
ним стояв розділовий знак, то він не зберігається.
Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються
лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках
використовується вираз “так званий”.
Якщо потрібно підкреслити ставлення автора статті до окремих слів
або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять
знак оклику або знак питання.
Якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова,
робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює
виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора
статті, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки.
Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – М.Х.), (підкреслено
мною. – М.Х.), (розрядка моя. – М.Х.).
Цитати в статті використовуються рідко; можна зазначити основну
ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив.
Відомі тези і твердження авторитетних дослідників подаються на початку
статті, а основний обсяг статті присвячується викладу власних думок; для
підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити
висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не
нова, була відома раніше і не підлягає сумніву.
Приклад:
Цитата в тексті: "...незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів
зв'язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати
найбільші канали передачі інформації "[6,с.23].
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Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або
для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити
цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо
найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений
автором.

