
Тема 3. АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Наукова робота – це джерело інформації, яке кожний дослідник викорис-

товує та трансформує для своєї дослідницької діяльності. Якщо текст цікавий, 
змістовний, написаний зрозумілою мовою, то він спонукає наслідувати його, 
використовувати у своїх роботах. Менш корисні матеріали залишаються 
майже непомітними для наукового товариства або їх починають критикувати. 

3.1. Звіт про результати наукових досліджень 
Звіти про науково-дослідну роботу оформляються згідно ДСТУ 3008-

2015 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила офор-
млення». Звіт умовно поділяють на: 
– вступну частину: титульний аркуш; список авторів; реферат; зміст; перелік 
умовних позначень (при потребі); 
– основну частину: вступ; програма досліджень (формулюються питання ви-
ключно наукової, а не організаційної роботи); методика досліджень (по кож-
ному з програмних питань); результати досліджень (по кожному з програмних 
питань); перелік посилань (література); додатки (при потребі). 

Особливу увагу слід приділяти списку авторів. По великому рахунку цей 
аркуш носить юридично-правовий підтекст, оскільки він встановлює права ко-
жного з виконавців на відповідний результат роботи. Саме тому за кожним із 
авторів треба обов’язково зазначити виконаний ним об’єм роботи. Обмежува-
тися одним лише списком виконавців, що інколи має місце на практиці, не мо-
жна. 

Не менш важливим документом є реферат звіту. Він має бути стислим, 
водночас із цим – інформативним і містити відомості, які дозволяють 
прийняти рішення про доцільність читання всього звіту. Тексту реферату пе-
редують відомості про обсяг звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків і 
використаних літературних джерел. Текст реферату викладається приблизно у 
такій послідовності: 
– об’єкт дослідження або розроблення; 
– мета роботи; 
– методи дослідження та апаратура; 
– результати та їх новизна, ступінь впровадження, економічна ефективність і 
рекомендації щодо подальшого впровадження тощо. 

Завершується цей документ списком ключових слів. Бажано, щоб реферат 
уміщався на одні сторінці формату А4. 

Приклад реферату наведено нижче. 
 
РЕФЕРАТ 
 
Звіт про НДР: 18 с., 7 рис., 1 таблиця, 10 джерел. 
Об'єкт досліджень: орно-просапний трактор ХТЗ-160 та просапні агре-

гати на його основі. 
Мета роботи: підвищення ефективності використання орно-просапного 

трактора типу ХТЗ-160 шляхом покращення його тягово-енергетичних показ-
ників та розширення функціональних властивостей. 



Методи досліджень: синтез оптимальних схем і параметрів і дослідних 
МТА здійснювався шляхом моделювання на ПЕОМ умов їх функціонування і 
базувався на положеннях теоретичної механіки, статистичної динаміки та ча-
стотних методах теорії автоматичного регулювання лінійних динамічних сис-
тем при відтворенні ними статистично випадкових збурюючих впливів.  

Перспективність та ефективність нового енергетичного засобу оцінювали 
за допомогою теорії інженерного прогнозування. 

Експериментальні дослідження проводились як за загальноприйнятими, 
так і розробленими методиками. Оброблення дослідних даних здійснювали на 
ЕОМ із застосуванням теорії імовірності,  регресійного,  а також кореляційно-
спектрального аналізів. 

В результаті проведених досліджень: здійснено короткостроковий про-
гноз ефективності впровадження у сільськогосподарське виробництво Укра-
їни нового орно-просапного трактора типу ХТЗ-160; 

виконано теоретичний аналіз впливу асиметричного приєднання 12-и, і 
18-и рядних просапних сівалок на стійкість руху машинно - тракторного агре-
гату на основі орно-просапного трактора ХТЗ-160 у горизонтальній площині; 

проведена експериментальна (лабораторно - польова) оцінка впливу аси-
метричного агрегатування 12-и рядних просапних знарядь (сівалки та культи-
ватора) з трактором ХТЗ-160 на стійкість його руху у горизонтальній площині. 

ОРНО-ПРОСАПНИЙ ТРАКТОР, ПРОГНОЗ, ЧИСЛОВІ ПАРАМЕТРИ, 
МАТЕМАТИЧНА МОДУЛЬ, АМПЛІТУДНА I ФАЗОВА ЧАСТОТНІ ХАРА-
КТЕРИСТИКИ, СТІЙКІСТЬ РУХУ 

 
Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової 

сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, оди-
ниць, скорочень і темінів; вступ, послідовно перелічені назві всіх розділів, під-
розділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висно-
вки, рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які мі-
стять початок матеріалу. 

До переліку умовних позначень включають усі прийняті в звіті мало по-
ширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни. Його вмі-
щують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від 
цього за першої появи в тексті звіту наводять їх розшифровку. 

Основна частина звіту повинна починатися викладення програмних пи-
тань досліджень. Далі (при потребі) може слідувати опис об’єкта досліджень. 

Потім наводять методику досліджень по кожному з програмних питань. 
Результати досліджень також розглядають по кожному програмному пи-

танню окремо. 
Закінчується основна частина звіту висновками, які ні в якому разі не по-

винні носити анотаційну форму. Висновки вміщують безпосередньо після ви-
кладення суті звіту, починаючи з нової сторінки. 

При наявності і потребі в кінці звіту розміщують додатки, вимоги до офо-
рмлення яких викладено в ДСТУ 3008-2015. 

 



3.2. Наукова стаття у фаховому журналі 
Наукова стаття – один із основних видів публікацій. Вона містить виклад 

проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конк-
ретне окреме питання за темою дисертації, фіксує науковий пріоритет автора, 
робить її матеріал надбанням фахівців. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно 
до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у ви-
гляді пам'ятки авторам. 

Оптимальний обсяг наукової статті – 6…12 сторінок (0,5…0,7 друк. арк.). 
Підготовка публікації – процес індивідуальний. Одні вважають за необ-

хідне лише коротко описати хід дослідження і детально викласти кінцеві ре-
зультати. Інші дослідники поступово вводять читача у свою творчу лаборато-
рію, висвітлюють етап за етапом, докладно розкривають методи своєї роботи. 

При підготовці публікацій найбільш типовими прийомами викладу нау-
кового матеріалу є:  послідовний; цілісний (з наступною обробкою кожної ча-
стини, розділу); вибірковий. 

При послідовному викладі матеріалу виклад інформації здійснюється в 
логічній послідовності. 

При цілісному способі – написання всієї праці в чорновому варіанті, а по-
тім обробка її в частинах і деталях, внесення доповнень і виправлень. 

При вибірковому викладі над матеріалом працюють у будь-якій зручній 
послідовності в міру готовності матеріалу. 

Кожний дослідник вибирає для себе найпридатніший спосіб для перетво-
рення так званого чорнового варіанта рукопису в проміжний або біловий. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно 
до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у ви-
гляді пам'ятки авторам. 

Рукопис статті, як правило, має містити повну назву роботи, прізвище та 
ініціали автора(ів), анотацію (на окремій сторінці), список використаної літе-
ратури. 

Стаття має просту структуру, її текст, як правило, не поділяється на роз-
діли. Умовно в тексті статті можна виділити такі структурні елементи. 

1. Вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найва-
жливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку 
певної галузі науки або практичної діяльності (1 абзац або 5…10 рядків). 

 2. Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спирається 
автор; сучасні погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, 
виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим присвя-
чена стаття (0,5…2 сторінки машинописного тексту через два інтервали). 

3. Формулювання мети статті (постановка завдання) – висловлюється го-
ловна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про 
проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на 
введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономі-
рностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті 



випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з 
теми (1 абзац, або 5…10 рядків). 

4. Виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. В ній 
висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, осо-
бисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв'язки, те-
нденції, програма експерименту, методика отримання та аналіз фактичного 
матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висно-
вків тощо (5…6 сторінок). 

5. Висновок, в якому формулюється основний умови від автора, зміст ви-
сновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значу-
щість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми (1/3 
сторінки). 

Жанр наукової статті вимагає дотримання певних правил: 
– у лівому верхньому куті розміщуються індекс УДК відповідно до теми 

наукової статті; 
– назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів, 

краще – до п'яти); 
– далі розміщується прізвище та ініціали автора; за   необхідності вказу-

ються відомості, що доповнюють дані про автора (наприклад, студент, аспі-
рант, інженер); 

– недоцільно ставити риторичні запитання; 
– мають переважати розповідні речення; 
– не слід перевантажувати текст цифрами 1, 2 та ін. при переліках тих чи 

інших думок, положень; 
– перелік елементів, позицій слід починати з нового рядка, відокремлю-

ючи їх одне від одного крапкою з комою; 
– у тексті прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, на 

початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-друге, по-третє; на пер-
шому етапі, на другому етапі та ін.; 

– цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити ос-
новну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її ви-
словив; 

– усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний об-
сяг статті присвячують викладу власних думок; для підтвердження достовір-
ності 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; 

– стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями. 
Рукопис статті підписується автором(ами) і подається до редакції в папе-

ровому та електронному вигляді. 
Особливо цінними є статті, опубліковані у провідних наукових фахових 

журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях, їх перелік за-
тверджує ВАК України при дотриманні відповідних вимог. 

Зараховуються не більше однієї статті здобувача за темою дисертації в 
одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання). 



Не друкуються праці, в яких немає повного опису наукових результатів, 
що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліко-
вані раніше в інших наукових працях, які входять до списку основних. 

Повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних ро-
біт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є 
однією з вирішальних передумов атестації наукових кадрів. Тому особливе 
значення публікації мають для здобувачів наукового ступеня. Кількість та як-
ість публікацій з теми дослідження є критерієм оцінки цінності роботи. 

 
3.3. Наукова стаття у журналі, індексованому в міжнародній базі да-

них 
Для написання якісної публікації необхідно обов’язково скласти план 

статті. Наявність чіткої лінії від мети дослідження до самого результату допо-
може краще розуміти завдання та логіку опису. Згодом, дотримуючись чіткої 
послідовності, необхідно сформулювати результати та звірити відповідність 
теми до проблеми дослідження. 

Наступним шагом є моніторинг наукових праць вчених. Обов’язково ре-
тельно передивляйтесь та знайомтесь зі статтями своїх колег по цій же темі. 
Орієнтуйтесь на бібліографічні платформи Scopus та Web of Science, бо в них 
розміщений саме той науковий контент, який апелює до новітності, унікаль-
ності та практичності дослідження. Такий моніторинг допоможе ознайомитись 
зі способом оформлення та змістом наукових робіт світового масштабу, а від-
повідні статті обов’язково використовуйте для цитування в своїй роботі. Вашу 
активність побачать колеги і, можливо, запропонують співпрацю та зворотне 
цитування.  

Технічне оформлення наукової роботи є важливим моментом. Стаття по-
винна бути надрукована в «MS Word» у форматі .docx або .rtf. Кожен журнал 
має свій стиль оформлення. Радимо уважно ознайомитися з вимогами видання. 
Проте для зручності під час написання рекомендуємо вирівнювати статтю по 
ширині; поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; шрифт: 
«Times New Roman», розмір – 12 рt; інтервал міжрядний – 1,0. 

Стаття повинна бути структурована у відповідності до IMRAD. Струк-
тура «IMRAD» передбачає наступні розділи: introduction – вступ, materials and 
methods – матеріали та методи, results – результати, discussion – обговорення. 
Також потрібно зробити загальні висновки до роботи і описати їх у розділі 
conclusions – висновки. Для структурування досліджень в інших галузях науки 
можуть застосовуватися різні модифікації IMRAD. Наприклад, в оглядових 
статтях розділи дозволено виділяти довільно, в залежності від інформації, яка 
представлена в роботі. Але у жодному випадку не дозволено «штучну» струк-
туру, коли представлена інформація не відповідає розділу. 

Назва статті – це перше, що викликає інтерес інших дослідників і дозво-
ляє розширити пошук схожих наукових робіт. Бажано, щоб вона не перевищу-
вала 12 слів. Якщо Ви хочете, щоб назва привернула увагу і вирізнялася серед 
інших робіт, її слід скласти з акцентом на цілі та об'єкті дослідження, без аб-
ревіатур, тільки якщо вони не загальновідомі. 



Кожна наукова стаття повинна піднімати актуальну тему і мати свою но-
визну. Текст наукової роботи – це глибокий аналітичний матеріал, який розк-
риває і описує всю суть дослідження з прикладами отриманих даних. Рецензе-
нти міжнародних баз даних ретельно дивляться на результати, які стануть ва-
жливим внеском у світову науку в певній предметній галузі. 

Анотація – вирішальний чинник (читати статтю чи ні). В анотації відобра-
жено стислий зміст наукової роботи. Вона повинна бути правильно структу-
рована за такими параметрами: актуальність наукового дослідження; мета; ме-
тоди, які використовувалися для досягнення поставленої мети; основні резуль-
тати роботи. Важливо вказати рекомендації та аудиторію для кого буде кори-
сне дослідження. На підставі прочитаної анотації інші вчені робитимуть ви-
сновки щодо статті: продовжувати знайомитись з науковою роботою чи 
знайти інші матеріали за цією тематикою. Переклад анотації англійською мо-
вою дозволить зарубіжним вченим ознайомитися з нею. Анотація повинна мі-
стити від 150 до 300 слів. Але видання може давати свої рекомендації щодо 
обсягу анотації. 

Ключові слова дозволяють знаходити Вашу наукову роботу. У цих словах 
закладений її сенс. Завдячуючи їм, інші автори легше знаходять потрібні ма-
теріали в електронних базах даних. Ці 4-6 слів та словосполучень прописують 
відразу після анотації. Вони мають відображати галузь науки, тему, мету і об'-
єкт дослідження, але жодне слово не повинне повторювати назву статті. 

Будь-яка стаття починається з Introduction (Вступ). Це дуже важливий та 
досить складний для опису розділ статті. У ньому потрібно показати цінність 
експерименту для наукової спільноти, сформулювати головні тези і розповісти 
про раніше проведені дослідження з цієї теми, а також визначити головні за-
вдання та гіпотези. Цей розділ не повинен містити «воду» і загальну інформа-
цію. Обов'язковий критерій – мінімум 5 згадок на джерела літератури. 

Наступний розділ Materials and methods (Матеріали і методи) включає 
опис методології таким чином, щоб можна було повторити експеримент. У 
ньому вказують матеріали і методи, інструменти, які застосовувалися під час 
написання статті. Важливо уточнити в роботі: вона є експериментом чи теоре-
тичним дослідженням. Якщо не знаєте, з чого почати, перегляньте інші статті 
схожої тематики. 

Результат – вагома частина дослідження Results (Результати) – розділ, в 
якому потрібно прописати отримані результати. Висновки повинні бути офо-
рмлені у вигляді малюнків або таблиць і складатися з чітких даних, отриманих 
під час наукової роботи. Автор може знову уточнити мету і методологію, а ще 
прописати труднощі, якщо такі виникли протягом роботи. 

Аналіз результатів – розділ Discussion (Обговорення) – надають оцінку 
результатам і пояснюють, як ці результати були отримані. Крім цього, прово-
дить паралелі з результатами інших досліджень і визначають взаємозв'язок 
між ними. Спираючись на сильні сторони дослідження, показують і слабкі мо-
менти, які потребують доопрацювання, та розповідають про практичне і тео-
ретичне використання результатів експерименту. Роблять висновки і опису-
ють подальші перспективи та можливості дослідження. 



Підведення підсумків наукового експерименту наприкінці роботи роб-
лять у розділі Conclusions (Висновки). Яке значення мають отримані знання 
для наукового світу і як їх можна застосувати на практиці. Автор пише реко-
мендації вченим, які проводять дослідження у цій галузі, і яким знадобиться 
ця стаття. 

Робота обов’язково має містити якісні рисунки. Ілюстрації і малюнки ма-
ють бути унікальними, інформативними і логічними. Розширення рисунків по-
винно бути не менше 300 dpi. Варто зазначити, що у наукових роботах весь 
графічний матеріал (графіки, діаграми, ілюстрації, малюнки) прийнято нази-
вати рисунками (Figures). Їх нумерують у тому порядку, в якому вони згаду-
ються в тексті. Кожен рисунок повинен мати назву та посилання на нього в 
тексті. Кожна таблиця складається в «MS Word», має свій порядковий номер 
та заголовок. Графіки та діаграми створюють, використовуючи редактори «MS 
Excel», «Adobe Illustrator» або «Corel Draw». За змістом таблиці діляться на два 
види: аналітичні (в них демонструється аналіз цифрових даних, під ними пи-
шуться підсумки отриманих результатів, спираючись на показники в таблиці) 
та неаналітичні (ці дані здебільшого необроблені, їх подають лише для загаль-
ного інформування або констатації фактів). 

Завершує публікацію References (Список використаних джерел) – це біб-
ліографічний список, в якому згадуються джерела інформації, які використо-
вувалися під час написання статті. Вони повинні бути процитовані у самій 
статті і відображені в списку використаних джерел у алфавітному порядку або 
ж у порядку згадування в тексті. У більшості випадків література має бути 
оформлена відповідно до міжнародного формату оформлення the АРА 6th 
edition. References – це розділ статті, заради якого існують наукометричні бази 
даних. 

Формули краще конвертувати в формат LaTeX. Всі технічні показники в 
роботі повинні мати коректний вигляд, якщо статтю подають в журнали, які 
входять в Scopus або Web of Science. Тому для поліпшення роботи з показни-
ками був введений формат конвертації в LaTeX. Ця програма дуже багатофу-
нкціональна, вона допомагає контролювати кількість тексту в одному абзаці, 
розставляти переноси та пробіли, створювати таблиці і списки, спрощувати 
роботу з перехресними згадками тощо. 

Загальний обсяг статті повинен становити мінімум 3500 слів. Текст напи-
саний науковою, але зрозумілою для інших дослідників мовою. В якісному ма-
теріалі наявні лаконічність, чіткість і ясність викладу. Інформація доступна, 
точна, без зайвих даних. Слова і речення логічно побудовані, думки структу-
ровані і завершені. 

Унікальність статей – важливий чинник під час рецензування. Рецензенти 
журналів дуже суворо стежать за унікальністю наукових робіт. Стаття не може 
бути опублікована кілька разів, оригінальність тексту повинна бути не менше 
85%. Якщо цю вимогу не виконати, то в публікації статті вченому буде відмо-
влено. Відсоток самоцитування не має перевищувати 12%. Іноді в науковій 
роботі неможливо уникнути самоцитування, якщо тема дослідження досить 
вузька. Головне не перевищувати встановлену межу, бо рецензенти можуть 



зауважити, що це зроблено навмисно, тож така робота буде сприйнята як пла-
гіат. 

Під час подання статті до редакції потрібно правильно вказати найголов-
ніші дані вченого: ім’я та прізвище; науковий ступінь, вчене звання, посаду, 
місце роботи; населений пункт та країну; ORCID ID; Researcher ID; електронну 
пошту. Також уважно перевіряти дані в профілі автора для правильної індек-
сації в наукометричній базі даних. І, якщо є помилки, намагатися виправити 
їх, звернувшись до редактора видання. 

Якщо стаття написана у співавторстві, то необхідно подавати дані для всіх 
авторів (ПІБ, назва структурного підрозділу, назва університету, поштова та 
електронна адреси). Важливо, щоб у статті були вказані усі співавтори, які зро-
били істотний внесок у експеримент, але допускається не більше 5 науковців. 
Всі вчені, які надсилають свої роботи в міжнародні журнали, мають усвідом-
лювати відповідальність за достовірність результатів, отриманих під час екс-
перименту. Їхні роботи будуть читати тисячі науковців та використовувати 
дані у своїх дослідженнях, продовжуючи експерименти. 

Подавати наукову роботу в кілька журналів одночасно заборонено публі-
каційною етикою. Не дозволено змінювати текст статті або перекладати її на 
іншу мову для публікації у двох журналах одночасно. Такі спроби карають за-
несенням вченого у чорний список авторів. 

Сьогодні майже кожний журнал вимагає, щоб наукова робота була офор-
млена та подана в електронному вигляді через електронну пошту або через 
спеціальну систему подання. Але існують і такі редакції, в чиїх вимогах вка-
зано, що автор обов’язково мусить подати і паперову версію статті. 

У своїй роботі потрібно чітко описати результати, щоб вони були корисні 
іншим вченим, мали важливе значення, і науковці змогли легко відтворити до-
слідження, спираючись на висновки. Будьте уважні, чи не порушуєте автор-
ські права інших вчених під час написання, використання та цитування їхнім 
матеріалів у своїх роботах. Кожен рукопис повинен відрізнятися від інших та 
мати свою новизну. А активна наукова діяльність вченого, у вигляді грантових 
і корисних досліджень та численних публікацій, допоможе йому претендувати 
на фінансову підтримку, продовжувати пошуки, скоріше та легше реалізову-
вати наукові ідеї та відкриття. Звертайте увагу на дрібниці при оформлені ро-
боти: на написання тире «–» та дефісу «-», а також використання потрібних 
лапок для цитат «». В тексті заборонено ставити зайві відступи. Не допуска-
ється розривати прізвище та ініціали. А також у жодному разі не займайтесь 
заміною символів для збільшення унікальності тексту. 

При поданні до журналу переконайтеся, що стаття відповідає тематиці 
видання. Простежуйте показники журналів, які різні у кожній наукометричній 
базі даних, щоб вони були реальними та достовірними. Також обов’язково по-
трібно при підготовці до подання статті на рецензування уважно ознайомитися 
з усіма вимогами журналу, оскільки у кожного видання критерії можуть відрі-
знятися. Цю інформацію можна знайти на сайті журналу або звернутись до 
редактора з проханням надати ці дані. 



Коли стаття нарешті опублікована, це ще не є приводом для радощів. По-
трібно дочекатися моменту індексації.  І будьте готові до того, що Вашу ро-
боту можуть повернути на доопрацювання. Тому що саме під час такого рете-
льного розбору з боку рецензентів і ретельного доопрацювання з Вашого, буде 
народжуватись об’єктивна наука, яка своєю глибиною і новітністю принесе 
Вам нові досягнення та визнання. 

 
  


