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1. Як підготувати якісну наукову 
піблікацію? 
 

2. Як правильно її оформити ? 

Суттєві питання 



• Актуальність теми і представлення емпіричної 
бази 

• Обгрунтованість постановки проблеми і 
висновків 

• Формат подання результатів 
• Демонстрація авторської позиції і авторського 

вкладу в цілому 
• Структура і логіка викладення 
• Точність посилань і загальне оформлення 

роботи 
 

Культура наукових 
публікацій 



Introduction Чому було проведене дослідження? 
Що було досліджено (мета 
дослідження), які гіпотези 
перевірені? 

Вступ 

Methods (or 
Theoretical Basis) 

Коли, де і як було проведено 
дослідження? Які матеріали були 
використані, хто був включений до 
вибірки? 

Матеріали та 
методи 

Results [and] Яку відповідь було знайдено? Чи 
вірно було протестовано гіпотезу? 

Результати 

Discussion Що передбачає відповідь і чому це 
має значення? Як це співвідноситься 
з тим, що знайшли інші дослідники? 
Які перспективи для майбутніх 
досліджень? 

Обговорення 
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+ Title, Authors, Abstract, Key words, Acknowledgments, References  

Структура наукової 
публікації (IMRaD-format) 



• Міжнародний принцип відповідального підходу до 
публікації  

• Дотримання норм авторського права і оформлення 
відповідного бібліографічного апарату під час 
роботи з джерелами при 
 запозиченні або згадці фрагментів тексту, положень, 

формул, таблиць, ілюстрацій та інших елементів 
 перефразованому, не дослівному відтворенні 

фрагмента чужого тексту 
 огляді або аналізі змісту інших публікацій 
 необхідності відсилання читача до інших публікацій 

Цитування VS Плагіат 



• ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення 
 поширюється на звіти про будь-які дослідження, науково-дослідні, 

дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи або окремі 
етапи робіт, що виконуються у сфері науки і техніки 

 установлює загальні вимоги до структури, викладення та оформлення 
звітів. 

 може бути застосований також до дисертацій, річних звітів, посібників 
тощо 

• Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів 
дисертацій (на підставі ДСТУ 3008-95) // Бюлетень ВАК 
України. – 2011. – № 9/10. – C. 2-10. 

• ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері 
науки і техніки. Структура та правила оформлювання                
(чинність з 01.07.2017) 

Оформлення наукових звітів, 
дисертацій та авторефератів 



ДСТУ 8302:2015 Інформація та 
документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та 
правила складання 
 

• поширюється на бібліографічні 
посилання в опублікованих і 
неопублікованих документах 

• встановлює види бібліографічних 
посилань, правила і особливості їх 
складання та розміщення в документах 

Бібліографічне посилання 

Чинний з 01.07.2016 
 



• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання 

• ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. 
Загальні вимоги та правила складання 

Бібліографічний опис 

Регламентують набір областей та елементів і  
послідовність їх розташування, наповнення і 

спосіб подання елементів, застосування 
приписної пунктуації 



• ДСТУ 6095:2009 Правила скорочення заголовків і слів у 
заголовках публікацій 

• ДСТУ 3582:2013 Скорочення слів і словосполучень в 
українській мові. Загальні вимоги та правила 

• ДСТУ 7093:2009 Скорочення слів і словосполук, поданих 
іноземними європейськими мовами 

• ГОСТ 7.12-93 Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила 

Бібліографічний опис 

Регламентують правила скорочення слів і 
словосполучень 



проект Наказу МОН України, червень 2016 р. 
 
 
 
 

Про затвердження Вимог до 
оформлення дисертації 



2016 р. (проект)  
• Титульний аркуш 
• Анотація 
• Зміст  
• Перелік умовних позначень 
• Основна частина (вступ, огляд 

літератури, загальна методика та 
методи досліджень, результати 
власних досліджень, 
узагальнення та обговорення 
досліджень, висновки, пропозиції 
виробництву) 

• Список використаних джерел 
• Додатки 

Структура дисертації за 
вимогами МОН України 

2011 р. 
• Титульний аркуш 
• Зміст 
• Перелік умовних позначень (за 

необхідності) 
• Основна частина (вступ, розділи, 

висновки) 
• Список використаних джерел 
• Додатки (за необхідності)  



• MLA style (Modern Language Association) – гуманітарна сфера 
(література та іноземні мови) 

• APAstyle  (American Psychological Association) – суспільні науки 
• Chicago Style (Turabian) – універсальний стиль для академічних 

видань, студентських наукових робіт  
• Harvard Referencing style  – гуманітарні та суспільні науки 
• ACS style (American Chemical Society) – хімія та інші природничі 

науки 
• AIP style (American Institute of Physics) – фізика, фізичні науки 
• IEEE style (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – 

інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та 
інформаційні технології 

• Vancouver style – медицина та фізичні науки 

Рекомендовані міжнародні 
стилі оформлення публікацій 



• Графічно-шрифтове оформлення 
• Наявність та розташування основних елементів 

бібліографічного опису та розділових знаків 
• Використання англомовних скорочень незалежно від 

мови складання бібліографічного опису 
• Стосуються не тільки бібліографічного супроводу, а й 

оформлення публікації в цілому 

Відмінність міжнародних стилів від 
національних стандартів України 



Список літератури 

• згідно з чинним ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 

References 

• транслітерований 
або перекладений 
англійською  

• у відповідному 
міжнародному стилі 
оформлення 
публікацій  
 

Оформлення списків літератури у 
періодичних виданнях, що 

індексуються у науковометричних БД 



Транслітерація українського 
алфавіту латиницею  



• Словник.ua: портал української мови та 
культури www.slovnyk.ua/services/translit.php 

• Укрліт.org: публічна система транслітерації 
українського алфавіту латиницею 
ukrlit.org/transliteratsiia 

• Стандартна українська транслітерація 
translit.kh.uahttp://shub123.ucoz.ru/Sistema_tran
sliterazii.html 

• Транслит: онлайн-конвертор www.translit.ru 
 
 

Онлайн-конвертори для 
транслітерації 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
http://ukrlit.org/transliteratsiia
http://translit.kh.uahttp/shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
http://translit.kh.uahttp/shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
http://www.translit.ru/


• Mendeley www.mendeley.com 
• EndNote компанії Thomson Reuters 

www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html 
• Zotero www.zotero.org 
• Cite This For Me www.citethisforme.com 
• BibMe www.bibme.org 
• EasyBib www.easybib.com 
• Citavi www.citavi.com 

 

Референс-менеджери 

https://www.mendeley.com/
https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
https://www.zotero.org/
https://www.citethisforme.com/
http://www.bibme.org/
http://www.easybib.com/
http://www.citavi.com/


В перспективі 

Державні 
стандарти 

України 

Міжнародні 
стилі 



Рекомендуємо 



Наукова 
бібліотека 
ХНМУ 

Тетяна 
Павленко 

libr.knmu.edu.ua 
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