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Як підготувати 
якісну наукову 
публікацію? 



• Актуальність теми і представлення емпіричної 
бази 

• Обґрунтованість 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 

Зм
іс

то
вн

а 
ча

ст
и

н
а 

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

Структура наукової публікації 

IMRaD-format 



Науково-
теоретичні 

• результати 
досліджень, 
виконаних на 
основі 
теоретичного 
пошуку і 
пояснення явищ 
та їх 
закономірностей 

Науково-практичні 
(емпіричні)  

• результати 
експериментів і 
реального 
досвіду 

Оглядові 

• аналіз наукових 
досягнень у 
певній галузі за 
останні кілька 
років 

Види наукових статей 



• Виклад результатів власного наукового 
дослідження, експериментальної або аналітичної 
діяльності 

• Авторські розробки, висновки, рекомендації 
• Ефект новизни 
• Науковий стиль викладу (цілісність, зв'язність, 

смислова закінченість) 
• Нейтральна лексика і спеціальна термінологія 
• Велика кількість фактів і доказів 
• Відсутність незрозумілостей та розбіжностей 
• Структурованість 

Особливості наукової статті 



• Методи 

• Результати 

Під час 
проведення 
дослідження 

• Введення 

• Обговорення 
Після вибору 

журналу 

• Заголовок 

• Реферат 
На заключному 

этапі 

Послідовність підготовки розділів 



 
 
 
 
 
 

Повна стаття 

• 8-10 сторінок  

• 5-8 малюнків 

• 25-40 
посилань 

Коротка 
доповідь 

• не більше 2,5 
тис. слів 

• 2 малюнка/ 
таблиці 

• мінімум 8 
посилань 

Оглядова 
стаття 

• від 10 
сторінок 

• від 5 малюнків 

• 80 посилань 

Обсяг 



проект Наказу МОН України, червень 2016 р. 

 

 

 

 

Про затвердження Вимог до 
оформлення дисертації 



Проект (2016 р.)  
• 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 

Діючі вимоги (з 2011 р.) 
• Титульний аркуш 

• Зміст 

• Перелік умовних позначень (за 
необхідності) 

• Основна частина (вступ, розділи, 
висновки) 

• Список використаних джерел 

• Додатки (за необхідності)  



• 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 



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 
 



• 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 



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://ukrlit.org/transliteratsiia
http://translit.kh.uahttp/shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
http://translit.kh.uahttp/shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
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/


Міжнародні ініціативи 
• Committee on Publication Ethics (COPE) – Комітет з публікаційної етики 

http://publicationethics.org/ 
 Міжнародні стандарти для редакторів та авторів 

 http://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors 

• Council of Science Editors (CSE) – Рада наукових редакторів           
http://www.councilscienceeditors.org/editorial_policies/white_paper.cfm 

• European Association of Science Editors (EASE) – Європейська асоціація наукових 
редакторів http://www.ease.org.uk 

• International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) – Міжнародний комітет 
редакторів медичних журналів (Ванкуверська група) http://www.icmje.org 

 Рекомендації ICMJE з підготовки рукописів для біомедичних журналів 
 http://www.icmje.org/urm_main.html 
• World Association of Medical Editors (WAME) – Світова асоціація медичних 

редакторів http://www.wame.org 
• The National Council on Ethics in Human Research (Canada) – Національна 

дослідницька Рада з питань етики дослідження людини (Канада) 
http://www.ncehr-cnerh.org/ 
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1. Надійність і ґрунтовність 
Дослідження повинні проводитися відповідно до етичних норм, з 
відповідальністю і дотриманням необхідних правових норм 

2. Чесність 
Дослідники повинні представити свої результати прозоро, чесно, без 
фабрикації, фальсифікації, підробки або неналежного маніпулювання 
даними 

3. Зваженість 
Дослідники повинні прагнути описати свої методи чітко і однозначно, 
щоб їх висновки могли бути підтверджені іншими 
4. Оригінальність 
Представлена робота повинна бути оригінальною, без плагіату і не бути 
опублікованою в іншому місці 

5. Прозорість 
Всі джерела фінансування досліджень, надання обладнання або 
матеріалів та інші види підтримки повинні бути вказані 

Міжнародний стандарт для авторів 
Responsible research publication, 2010 



6. Авторство і посилання на джерела 

Авторство наукових публікацій має точно відображати внесок окремих 
осіб у дослідницьку роботу і написання звіту про неї 

7. Звітність та відповідальність 

Всі автори повинні добре знати подану до публікації роботу і несуть 
спільну відповідальність за сумлінність дослідження і звіту про нього 

8. Дотримання угод щодо рецензування та публікації 

Робота не повинна одночасно пропонуватися для публікації більш ніж в 
одне видання 

9. Відповідальне відображення результатів досліджень за 
участю людей і / або тварин 

Дослідники не повинні публікувати або поширювати особисті дані 
людини, зібрані в ході дослідження, без її явної згоди, маючи на увазі 
ризик заподіяння шкоди або морального збитку 

Міжнародний стандарт для авторів 
Responsible research publication, 2010 



Етичні порушення в науці 

Фабрикація – «винахід» наукових даних 

Фальсифікація – маніпулювання 
даними  

Плагіат – привласнення авторства 



Академічний плагіат  
(лат. plagio – викрадаю) 
 

• Етична проблема в науці 

• Прояв академічної недоброчесності 

• Академічне шахрайство 

• Порушення авторського права 

 

Оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, 
отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження 
та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без 
відповідного посилання 

(Закон України «Про вищу освіту» (ст. 69, п. 6) 

Академічний плагіат 



• Копіювання – дослівне відтворення та оприлюднення під 
своїм ім'ям опублікованого раніше тексту іншого автора 

• Парафраз – перефразоване відтворення тексту без належним 
чином оформленого посилання на оригінального автора 

• Компіляція – твір, створений на основі компонування текстів, 
опублікованих раніше іншими авторами, без творчої обробки 
або посилання на автора 

• Самоплагіат – відтворення без посилання на джерело 
інформації власних раніше опублікованих текстів 

Форми академічного плагіату 



• 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 



Не робіть необґрунтованих запозичень 

Дотримуйтесь  доброчесності при 
оформленні посилань 

Не забувайте про необхідність змістовного 
аналізу і подання власної позиції 

Не спотворюйте ідеї і думки автора 

Робота з джерелами 



Інструменти для перевірки тексту 
на унікальність 

Професійні системи 

• Turnitin 

• Crossref 

• RefWorks  

• Zotero  

• Mendeley 

• EndNote 

• и др. 

Безкоштовні сервіси 

• Аdvego Plagiatus 

• Антиплагиат 

• Plagiat.ru 

• TXT.RU 

• ContentWatch 

• и др. 

Безкоштовні сервіси 
для англомовного 

тексту 

• PLAGTRACKER 

• ScanMyEssay 

• PlagScan 

• PlagiarismDetector 

• Anti-Plagiarism 

• Duplichecker 

• и др. 



http://knmu.edu.ua 

Антиплагіат-система ХНМУ 



Показники оригінальності робіт 

% плагіату + % оригінальності = 100 % 



• Має високий науковий рівень 

• Актуальна за змістом і відображає нову оригінальну ідею 

• Має точну назву, яка відповідає змісту, і ключові слова 

• Супроводжується якісною анотацією і коректно складеною 
бібліографією 

• Написана для конкретного журналу й не була опублікована 
раніше 

Якісна наукова стаття 



Все про культуру наукових публікацій  



Наукова 
бібліотека 
ХНМУ 

Тетяна 
Павленко 

libr.knmu.edu.ua 


