
ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

 

Тема: Методика написання наукової статті до журналу, що індексується 

у наукометричних базах 

  

 Мета роботи: засвоїти методику написання наукової статті 

 

 1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

 1.1. Завдання для самостійної підготовки: 

– у науковій бібліотеці університету здійснити перегляд наукових статей 

співробітників Таврійського ДАТУ імені Дмитра Моторного; 

– мати уяву про структуру сайту УДК: www.teacode.com; 

– ознайомитися з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографіч-

ний опис. Загальні вимоги та правила складання».  

 

 1.2. Рекомендовані джерела інформації 

 1.2.1 Основи наукових досліджень: Підручник / В.Т. Надикто.  

Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2017. 268 с. (Глава 5). 

 1.2.2 Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 

295 с. 

 

 2 Вказівки з виконання роботи 

 

 2.1. Теоретичні положення 

 

 Результати тієї чи іншої наукової діяльності дослідника тільки тоді 

мають практичну цінність і значущість, коли вони доведені до відому 

членів суспільства. Однією із найпоширеніших форм такої діяльності є 

наукові статті, які виконують наступні функції: 

http://www.teacode.com/
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– оприлюднюють результати наукової роботи автора і сприяють встанов-

ленню його пріоритету; 

– свідчать про відповідний особистий внесок дослідника в розробку нау-

кової проблеми; 

– підтверджують достовірність основних результатів і висновків, новизни 

і наукового рівня досліджень; 

– підтверджують факт апробації та впровадження результатів і висновків 

наукової роботи; 

– відбивають основний зміст наукової роботи; 

– фіксують завершення певного етапу дослідження або роботи в цілому; 

– забезпечують первинною науковою інформацією суспільство, сповіща-

ють наукове співтовариство про появу нового наукового знання, пере-

дають індивідуальний результат у загальне надбання тощо. 

Рукопис статті, як правило, має починатися із зазначення індексу 

універсального десяткового класифікатора (УДК). Він широко викорис-

товується у всьому світі для систематизації різноманітної друкованої 

продукції із занесенням її у відповідні картотеки. Тому, якщо автор нау-

кової публікації має бажання, аби його твір був затребуваний (цитований, 

передрукований тощо), до питання коректного визначення індексу УДК 

слід відноситися досить відповідально. Усю необхідну інформацію щодо 

цього питання можна отримати на сайті www.teacode.com. 

Жанр наукової статті вимагає дотримання певних правил. Назва 

статті повинна стисло відбивати її головну ідею, думку і має бути яко-

мога коротшою. 

Іншим важливим кроком при оформленні наукової статті є форму-

лювання анотації. Загальний її обсяг має становити 120…200 слів. Згідно 

із вимогами багатьох закордонних видань бажано, щоб текст анотації мав 

свої рубрики. 

Кожна стаття починається із вступу, у якому висвітлюється поста-

новка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими за-
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вданнями державного та регіонального рівнів, значення для розвитку пе-

вної галузі науки або практичної діяльності.  

Бажано, щоб у вступній частині автор привів короткий аналіз ре-

зультатів наукових досліджень попередників, які розглядували подібну 

проблему. Особливу увагу слід звернути на ті невирішені ними питання, 

які складають основу власних наукових напрацювань.   

 Після висвітлення суті проблеми автор у стислій формі формулює 

мету статті. Її зміст повинен розкривати головну ідею даної публікації, 

яка доповнює або поглиблює вже відомі підходи. При цьому бажано зве-

рнути увагу на уведення до наукового обігу нових рекомендацій, законо-

мірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Чи-

тач зможе краще оцінити докази, які будуть викладені автором у науковій 

статті, якщо він знатиме на досягнення якої мети вони направлені.  

 Дуже важливою частиною наукового твору є виклад методики дослі-

джень. Причому, як експериментальних, так і теоретичних. Достатня пов-

нота матеріалу цієї рубрики дозволяє читачеві оцінити науково-

методичний рівень наукового пошуку і достовірність його результатів. 

Більше того, повнота інформації методичного характеру дає можливість 

іншим дослідникам порівнювати їх результати із тими, які викладені у 

науковій статті. 

 У більшості видань вони подаються під рубрикою «Результати і об-

говорення». Водночас, багато науковців-початківців основну увагу приді-

ляють лише висвітленню результатів досліджень. При цьому поза їх ува-

гою проходить той факт, що читача найбільше цікавить саме аналіз (тоб-

то обговорення) отриманих даних. Тим більше, коли встановлюються такі 

нові закономірності, природа яких не є тривіальною і для повного її розу-

міння потребує від автора ґрунтовного, змістовного пояснення. 

 Квінтесенцією наукової статті є висновки, у яких формулюються осно-

вні умовиводи автора, зміст пропозицій і рекомендацій, їх значення для 

теорії і практики, суспільна значущість. У цій рубриці можуть коротко 
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окреслюватися перспективи подальшої наукової роботи у напрямку вирі-

шення розглядуваної проблеми. 

Бажано чітко уявляти потенційного читача статті, у зв’язку з чим 

писати слід спеціального для нього у манері не занадто технічній, але і не 

абсолютно тривіальній. Краще вживати ординарні слова і прості констру-

кції. Писати бажано відносно короткими реченнями з урахуванням досить 

розповсюдженого правила: «Одне-два речення на одну ідею». 

Етика наукового спілкування вимагає, аби автор при використанні 

математичних формул здійснював обов’язкове розшифровування усіх їх 

складових. У по-деяких випадках  з обов’язковим зазначенням розмір-

ностей. Нумерацію здійснюють лише тих формул, на які є відповідні по-

силання у тексті статті. 

Особливу увагу слід приділяти тому факту, що представлення того 

чи іншого математичного виразу, результатів дослідження, рекомендацій, 

цитат тощо без посилання на літературне джерело автоматично декларує 

пріоритет на них автора наукового твору. Навіть несвідоме запозичення 

чужих результатів фактично є науковим плагіатом, якого жоден науко-

вець допускати не має права. 

 Завершує наукову статтю список використаних джерел (література). 

Більшість вітчизняних видавництв відслідковують наявність у ньому су-

часних наукових робіт. Редакції закордонних журналів, збірників науко-

вих праць тощо особливу увагу звертають на ступінь обізнаності автора 

статті із результатами досліджень іноземних науковців. 

 Цілком зрозуміло, що таке питання не може бути проблемним за на-

явності у науковця відповідної постійно поновлюваної бази даних літера-

турних джерел. 

 

 2.2. Методичні вказівки до проведення заняття 

 

 Здобувачі вищої світи під керівництвом викладача здійснюють пос-

лідовний і змістовний аналіз запропонованої ним наукової статті на пре-
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дмет відповідності її тим вимогам, які викладені у п. 2.1 даних методич-

них вказівок. 

 

 2.3. Структура звіту з лабораторної роботи 

 

 Звіт про виконану роботу має містити наступну інформацію: 

- бібліографічний опис аналізованої наукової статті, здійснений у 

відповідності до ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліо-

графічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; 

- письмовий виклад аналізу відповідності розглядуваної наукової 

статті вимогам щодо її написання. 

 

 2.4. Контрольні запитання 

 

 2.4.1 Розкажіть, які функції виконують наукові публікації? 

 2.4.2 З якою метою у статті проставляється індекс УДК? Для чого 

він потрібен і як його визначити? 

 2.4.3 Наявність яких рубрик бажана у науковій статті? 

 2.4.4 З якою метою у науковій статті подається анотація та ключові 

слова? 

 


