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ВИКЛАД ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №9 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти знаннями про особливості ви-

кладу та обґрунтування наукових результатів. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Ознайомитись з: 

– організацією творчої діяльності дослідника; 

– принципами раціональної організації наукової діяльності; 

– основами використання програми Microsoft Word для оформ-

лення наукових робіт. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 організація творчої діяльності дослідника; 

 принципи раціональної організації наукової діяльності; 

 основи використання програми Microsoft Word для оформлення 

наукових робіт. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Які основні форми становлення нового знання? 

1.2.2 Що таке принцип раціональної організації наукової діяльно-

сті? 

1.2.3 Дати характеристику принципам раціональної організації на-

укової діяльності. 

1.2.4 Що таке наукова проблема?  

1.2.5 Що означає поставити наукову проблему  

1.2.6 Що передбачає самоорганізація праці дослідника?  

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 
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2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

Ознайомитись з  

– видами наукових публікацій; 

– вимогами до виступу, доповіді, інформаційного повідом-

лення на семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах; 

– вимогами до підготовки реферату; 

– правилами оформлення публікацій 

– підготувати доповідь та презентацію на науково-практичну 

конференцію; 

– підготувати тези до опублікування згідно завдання викла-

дача.  

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна та наукова література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Апробація наукових матеріалів 

Види наукових публікацій 

Кожне наукове дослідження обов’язково має завершуватися ап-

робацією його результатів та впровадженням у практику. 

Апробацією вважаються опубліковані результати наукового 

дослідження, а також виголошені та опубліковані за результатами 

науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів тощо. 

Для того, щоб ознайомити широку наукову громадськість і фахі-

вців-практиків з результатами проведених науково-дослідних робіт, 

використовують публікації в спеціальних і науково-популярних видан-

нях. До таких публікацій належать монографії, брошури, статті, підру-

чники та навчальні посібники, які містять нові наукові результати та 
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конкретні пропозиції щодо їх використання (з огляду на їх важливе те-

оретичне та практичне значення). 

ДСТУ 3017–95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» 

визначає: видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче 

опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим 

способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відпо-

відає вимогам державних стандартів, інших нормативних докуме-

нтів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання. 

Публікація як форма оприлюднення та певної апробації наукових 

результатів має на меті: 

 оприлюднити результати науково-дослідної роботи; 

 встановити пріоритет автора (дата підписання публікації до 

друку – це дата пріоритету науковця); 

 засвідчити особистий внесок дослідника в розробку наукової 

проблеми (це досягається завдяки посиланням на власні публікації та 

включення їх до списку використаних джерел); 

 підтвердити достовірність основних результатів і одержаних ви-

сновків; 

 підтвердити факт апробації результатів наукового дослідження; 

 зафіксувати завершення певного етапу наукового дослідження 

чи науково-дослідної роботи у цілому; 

 забезпечити первинною науковою інформацією суспільство, 

сповістити наукове товариство про появу нового наукового знання; 

 зробити їх об’єктом вивчення та оцінки широкого кола наукової 

громадськості. 

Для того, щоб підготувати матеріал до друку, спочатку склада-

ють план-проспект і систематизують результати дослідження (другоря-

дні та вже надруковані раніше відомості не повинні розміщуватися в 

підготовлюваних виданнях). Далі згідно з вимогами видання компону-

ється необхідний матеріал, викладений лаконічною науковою мовою, з 

використанням строго наукової термінології, завдяки якій вдається да-

вати чіткі означення та характеристики наукових фактів, понять, про-

цесів і явищ. 



6 
 

Науковим вважається видання результатів теоретичних і 

(або) експериментальних досліджень. Воно призначене для фахівців 

і для наукової роботи. 

До науково-дослідних видань належать: 

 монографія (науково-книжкове видання повного дослідження 

однієї проблеми або теми, що належить одному чи кільком авторам); 

 автореферат дисертації (наукове видання у вигляді брошури 

авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здо-

буття наукового ступеня); 

 препринт (наукове видання з матеріалами попереднього харак-

теру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають 

бути вміщені); 

 тези доповідей, а також матеріали наукової конференції (непе-

ріодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та 

рішень); 

 збірник наукових праць (збірник матеріалів досліджень, викона-

них у наукових установах і навчальних закладах. 

За обсягом розрізняють два види наукових неперіодичних ви-

дань: 

 книга (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок); 

 брошура (книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок). 

Статус наукового видання потребує суворого дотримання вида-

вничого оформлення видання. Зупинимось на основних. 

Вихідні відомості – сукупність даних, які характеризують ви-

дання і призначені для його оформлення, бібліографічної обробки, ста-

тистичного обліку й інформування читача. 

Елементами вихідних відомостей є: відомості про авторів або ін-

ших осіб, які брали участь у створенні видання; заголовок (назва) ви-

дання; надзаголовні дані; підзаголовні дані; нумерація; вихідні дані; 

шифр зберігання видання; індекс УДК; індекс ББК; авторський знак, 

макет анотованої каталожної картки; знак охорони авторського права; 

міжнародний стандартний номер ISBN; випускні дані. 

Вихідні дані включають: місце випуску видання, назва видавни-

цтва або організації, що володіє правом видання, і рік випуску (як пра-

вило, наводять у нижній частині титульного аркуша). 
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У випускних даних зазначають дату подання оригіналу на скла-

дання; дату підписання видання до друку; формат паперу і частку ар-

куша; вид і номер паперу; гарнітуру шрифту основного тексту; спосіб 

друку; обсяг видання в умовних друкованих аркушах, що приведені до 

формату паперового аркуша 60х90 см; обсяг видання в обліково-вида-

вничих аркушах; номер замовлення поліграфічного підприємства; на-

зву і повну поштову адресу видавництва і поліграфічного підприємс-

тва. Випускні дані розміщують на останній сторінці видання або зво-

роті титульного аркуша. 

Особливу складність викликає визначення наукового статусу 

статей. Слід враховувати, що газетні статті не кваліфікують як нау-

кові. Крім того, проблематичним є віднесення до розряду наукових ста-

тей, опублікованих в громадсько-політичних і науково-популярних жу-

рналах. 

 

Наукова монографія 

Монографія – це наукова праця у вигляді книги, яка містить по-

вне або поглиблене дослідження однієї проблеми або теми, що нале-

жить одному або кільком авторам. 

Розрізняють два види монографій – наукові й практичні. 

Наукова монографія – це науково-дослідна праця, предметом 

викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з науко-

вої проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням ваго-

мості, формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує 

науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією су-

спільство, слугує висвітленню основного змісту і результатів дисерта-

ційного дослідження. 

Слід розрізняти дисертації на здобуття наукового ступеня, вико-

нані особисто у вигляді опублікованої індивідуальної наукової моног-

рафії, та наукові монографії як вид наукового видання. Перший тип мо-

нографії має містити висунуті автором для прилюдного захисту нау-

ково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, нау-

кові положення. їй притаманна єдність змісту, вона свідчить про осо-

бистий внесок здобувача в науку і розглядається як кваліфікацій- на 

наукова праця. За цих умов здобувач не пише рукопису дисертації, його 

заміняє монографія. Другий тип наукової монографії – це наукова 
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праця, яка є засобом висвітлення основного змісту дисертації та однією 

з основних публікацій з теми дослідження. 

Між дисертацією та монографією існують певні відмінності. По-

перше, дисертація передбачає виклад наукових результатів і висновків, 

автором яких є особисто пошукач. Монографія – це виклад результа-

тів, ідей, концепцій, які належать як здобувачу, так і іншим авторам. 

По-друге, дисертація містить нові наукові результати, висновки, факти, 

а монографія може викладати як нові результати, так і методичні, тех-

нологічні рішення, факти, які вже відомі. По-третє, дисертація має ви-

значену структуру й правила оформлення, яких необхідно обов’язково 

дотримуватись. Монографія не має таких чітких вимог. 

Дисертація – це рукопис, який зберігається в обмеженій кілько-

сті примірників у певних бібліотечних установах. Монографія – це ви-

дання, яке передбачає відповідне редакційно-видавниче опрацювання, 

виготовлена друкарським або іншим способом, видана у фаховому ви-

давництві України. 

Це видання призначене для поширення інформації, не повинне 

містити надмірних подробиць і має відповідати вимогам державних 

стандартів щодо його видавничого оформлення і поліграфічного вико-

нання. На ці особливості необхідно зважати, щоб не збитися на моног-

рафію при написанні дисертації. 

Не існує стандарту щодо композиції наукової монографії. Кожен 

її автор може вибрати будь-яку структуру і порядок організації науко-

вого матеріалу, зважаючи на логіку викладу і повноту висвітлення ос-

новного змісту дисертації. Традиційно склалася певна композиційна 

структура наукової монографії, основними елементами якої в порядку 

їх розміщення є такі: титульний аркуш, анотація, перелік умовних ско-

рочень (за необхідності), вступ або передмова, основна частина, ви-

сновки або післямова, література, допоміжні покажчики, додатки, 

зміст. 

Наукову монографію призначено, перш за все, для вчених, фахі-

вців певної галузі науки, вона має відповідати за змістом і формою да-

ному жанру публікації. Особливо важливими є чіткість формулювань і 

викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, концепцій, ви-
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сновків. її обсяг має становити не менше 6 друкованих аркушів, а у ви-

падку монографій, що висвітлюють результати дисертаційних дослі-

джень, відповідно більше. 

Титульний аркуш містить повну назву установи (закладу), де ви-

конано роботу, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву роботи, місто 

і рік. Назва монографії має бути інформативною (розкривати зміст 

книги, основні ідеї, новизну), чіткою (відбивати предмет і об’єкт дос-

лідження, відмінність даної роботи від аналогічних), стислою (до семи-

восьми слів). Саме за назвою монографії здійснюється її класифікація 

за УДК  і ББК та відбиття в систематичному або предметному катало-

гах. 

На звороті титульного аркуша монографії вказують відомості 

щодо її рекомендації вченою радою до опублікування, а також зазнача-

ють прізвища, вчені ступені, звання і посади рецензентів Після бібліо-

графічного опису обов’язково розміщують анотацію – стислу характе-

ристику змісту видання, призначення, його форми та інші особливості, 

її обсяг становить приблизно 500 знаків (70 слів). Текст анотації має 

бути лаконічним, доступним і правильно сприйматися читачами. 

Умовні скорочення подаються перед вступом тоді, коли автор 

вживає маловідомі скорочення, що повторюються в тексті. 

У вступі або передмові розкривається значення проблеми, її ак-

туальність, мета і завдання, які поставлені автором при написанні ро-

боти, огляд основних публікацій з теми, перелік використаних джерел, 

організацій та осіб, що сприяли виконанню роботи, її читацька адреса 

тощо. 

Основна частина монографії залежить від змісту й структури 

наукової роботи. Вона складається з розділів, підрозділів, пунктів, під-

пунктів. У логічній послідовності викладаються основні наукові дослі-

дження, ідеї, концепції, експериментальні дані, наукові факти та висно-

вки. Вимоги до посилань, ілюстрацій, таблиць у цілому збігаються з 

відповідними вимогами до дисертацій. 

У висновках або післямові узагальнюються найсуттєвіші поло-

ження наукового дослідження, підводяться основні підсумки, дово-

диться достовірність та обґрунтованість нових наукових положень, ви-

значаються проблеми, які потребують подальшого дослідження. 
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Література (список використаних джерел). Залежно від харак-

теру роботи розрізняється й принцип розміщення літератури у списку. 

Він може бути алфавітним (прізвища авторів або назв робіт наводять за 

алфавітом); хронологічним (за роками публікацій, у межах кожного 

року за алфавітом); тематичним (за розділами, підрозділами роботи); у 

порядку згадування джерел у тексті. Список може включати всі дже-

рела з теми; ті, що було використано автором; ті, на яких в роботі є 

посилання; найцінніші праці з теми та ін. Архівні документи у списку 

наводять після друкованих матеріалів. 

У наукових монографіях інколи подають допоміжні покажчики, 

які полегшують роботу з монографією: іменні, тематичні, предметні, 

географічні, хронологічні тощо. 

У додатках розміщують матеріали, які доповнюють та ілюстру-

ють основний текст: копії документів, таблиці, математичні розраху-

нки, формули, графіки, глосарій тощо. 

Зміст розміщують на початку або в кінці монографії. У ньому 

наводяться найменування розділів і підрозділів та номери їхніх почат-

кових сторінок, що допомагає отримати повне уявлення про зміст і 

структуру видання. 

Для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук у вигляді опублікованої монографії остання має бути обсягом не 

менше 15 обліково-видавничих аркушів (в галузі гуманітарних і суспі-

льних наук) і не менше 10 обліково-видавничих аркушів (в галузі при-

родничих і технічних наук). 

Для захисту докторської дисертації (в галузі гуманітарних і сус-

пільних наук) монографія повинна містити не менше 10 обліково-вида-

вничих аркушів. До монографій висувається ряд вимог: 

 Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, органі-

зації або вищого навчального закладу про опублікування монографії, 

про що має бути зазначено у вихідних даних. 

 Тираж не менше 300 примірників. 

 Наявність міжнародного реєстраційного номера ISBN. 

 Монографія повинна бути опублікована без співавторів. 

 Монографія має обов’язково містити результати наукових дос-

ліджень автора, опубліковані раніше у фахових виданнях України та 

інших країн. 
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 Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за 

спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних 

монографії. 

Наукові видання (зокрема наукові монографії), в яких опубліко-

вано основні результати дисертаційних робіт, обов’язково мають над-

силатися в установи, перелік яких затверджений ВАК України. 

 

Наукова стаття 

Наукова стаття – наукова робота, в якій викладено проміжні 

або кінцеві результати наукового дослідження, висвітлено окреме пи-

тання за обраною темою, сфокусовано науковий пріоритет автора, що 

робить результати дослідження надбанням фахівців. 

Архітектоніка наукової статті ґрунтується на дослідженні науко-

вої проблеми, комплексному розкритті фактів, об’єднанні їх у певну 

систему. 

Стаття – найбільш поширена і обов’язкова форма опублікування 

наукових результатів дослідження. Її можна розглядати як найпростішу 

форму впровадження в практику наукових узагальнень. 

Наукова стаття направляється до редакції в завершеному вигляді 

відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або 

збірниках у вигляді пам’ятки авторам. 

Оптимальний обсяг наукової статті – 0,5 авторського аркуша (до 

12 сторінок друкованого на комп’ютері тексту через 1,5 інтервали, 

шрифт 14). 

Рукопис статті, крім основного тексту, має містити повну назву 

роботи, прізвище та ініціали автора (-ів), анотацію (на окремій сторі-

нці), список використаної літератури. 

Стаття повинна мати такі структурні елементи: 

Наукова стаття як форма апробації наукових результатів повинна 

складатися з таких структурних елементів, як: 

• назва статті, яка стисло відображає головну ідею наукового 

дослідження (наприклад, «Шляхи удосконалення конструкцій шесте-

ренних прес-грануляторів»); 

• прізвище та ініціали автора; 
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• анотація (українською, російською, англійською мовами) – ко-

ротка характеристика змісту статті (наприклад, у статті проаналізовано 

основні праці науковців, присвячені дослідженням роботи шестерен-

них прес-грануляторів, визначено шляхи підвищення продуктивності 

та надійності прес-грануляторів із кільцевою матрицею, зниження ене-

ргоємності процесу гранулювання і трудомісткості обслуговування ро-

бочих органів, забезпечення можливості регулювання якості одержува-

них гранул, виявлено комплекс конструктивних і технологічних недо-

ліків та вирішено окремі завдання структурного синтезу з удоскона-

лення конструкцій прес-грануляторів.); 

• вступ, в якому має бути наведена постановка наукової про-

блеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими завданнями, що пос-

тають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або 

практичної діяльності. Метою вступу є доведення до читача основних 

завдань, які ставив перед собою автор статті. Як правило, вступ має 

включати у себе: 

– визначення наукової гіпотези; 

– докладно пояснювати причини, за якими було почато дослі-

дження; 

– розкривати рівень актуальності даної теми. 

• аналіз проблеми та огляд публікацій за темою, в яких започат-

ковано розв’язання даної проблеми та на яке спирається автор; існуючі 

погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виді-

лення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим прис-

вячена стаття (0,5–2 сторінки друкованого тексту через півтора інтер-

вали); 

• постановка задачі передбачає виголошення головної ідеї даної 

публікації, яка суттєво відрізняється від існуючих, доповнює або пог-

либлює вже відомі підходи; уведення до наукового обігу нових фактів, 

висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих ра-

ніше, але недостатньо вивчених; 

• результати дослідження – основна частина статті. У ній висві-

тлюються основні положення й результати наукового дослідження, 

особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, 



13 
 

зв’язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання та ана-

ліз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення й ре-

алізацію основних висновків тощо (п’ять-вісім сторінок); 

• висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, 

зміст висновків і рекомендацій, їхнє значення для теорії й практики, 

суспільна значущість, коротко накреслюються перспективи подальших 

досліджень з теми (третина сторінки). Тут необхідно зробити короткий 

висновок чи підтвердилась гіпотеза, що була висловлена у передмові, 

чи ні. У цьому ж розділі робляться альтернативні висновки, у випадку, 

коли результати дослідження дозволяють розуміти його подвійно; 

• список використаних джерел в якому вміщені бібліографічні 

описи тих джерел і літератури, на які є посилання у тексті статті. 

Виданням, що публікує наукову статтю визначаються вимоги до 

технічного оформлення статті. 

Науковий журнал – журнал, що містить статті та матеріали дос-

ліджень теоретичного або прикладного характеру, призначений пере-

важно фахівцям певної галузі науки. 

За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на: нау-

ково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні. 

Особливе значення наукові статті мають для здобувача наукового 

ступеня доктора чи доктора філософії (кандидата наук). Крім зазначе-

них, вони мають відповідати ще й таким вимогам. 

1) Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових жур-

налах та інших періодичних наукових фахових виданнях, їх перелік за-

тверджує ДАК України при дотриманні таких вимог: 

– наявність у складі редакційної колегії не менше п’яти докторів 

наук з відповідної галузі науки, серед яких обов’язково мають бути 

штатні працівники наукової установи, організації чи закладу вищої 

освіти, що видає журнал (періодичні видання); 

– журнали підписуються до друку виключно за рекомендацією 

вченої ради наукової установи (організації чи закладу вищої освіти), 

яка його видає, про що зазначається у вихідних даних; 

– тираж не менше ніж 100 примірників; 

– повне дотримання вимог до редакційного оформлення періоди-

чного видання згідно з державними стандартами України; 
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– наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек 

України, перелік яких затверджено ДАК України. 

2) Публікація не більше однієї статті здобувача за темою дисерта-

ції в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого ви-

дання). 

3) Не зараховуються праці, в яких немає повного опису наукових 

результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються 

результати, опубліковані раніше в інших наукових працях, які входять 

до списку основних. 

Повне опублікування основних наукових результатів дисертацій-

них робіт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та ка-

ндидата наук, є однією з вирішальних передумов атестації наукових ка-

дрів. Тому особливе значення публікації мають для здобувачів науко-

вого ступеня. 

Кількість та якість публікацій з теми дослідження є крите-

рієм оцінки цінності роботи. 

Жанр наукової статті потребує дотримання певних правил: 

 у правому верхньому куті розміщуються прізвище та ініціали ав-

тора (ініціали ставлять перед прізвищем); за необхідності вказуються 

відомості, що доповнюють дані про автора; 

 назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (п’ять-сім 

слів); 

 слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної 

статті; 

 недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати ро-

зповідні речення; 

 не слід постійно виділяти текст цифрами 1, 2 і т.д., ті чи інші 

думки, положення; слід починати перелік елементів, позицій з нового 

рядка, відокремлюючи їх один від одного крапкою з комою; 

 у тексті прийнятним є використання різних видів переліку: спо-

чатку, на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-друге, по-

третє; на першому етапі, на другому етапі тощо; 

 цитати у статті мають містити точні бібліографічні посилання; 

 усі посилання на авторитети подаються на початку статті, осно-

вний же її обсяг присвячують викладу власних думок; не слід наводити 
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для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій висло-

влювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не 

нова, була відома раніше і не підлягає сумніву; 

 стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомен-

даціями. 

Рукопис статті повинен бути підписаний автором (-ами) і направ-

лений до редакції у двох примірниках. До нього додається комп’ютерна 

версія, а також на окремому аркуші інформація про автора із зазначен-

ням повного прізвища та ім’я по батькові, місця роботи (навчання), по-

сади, контактного телефону та поштової електронної адреси. 

Текстовий і графічний файли подаються у формі редактора 

Microsoft Word for Windows. Для основного тексту статті і рефератів 

використовується шрифт Times New Roman font 14pt, для анотацій і 

списку літератури використовується font 12pt. Основний текст статті 

набирається у півтора інтервали, реферати, анотації і спи- сок літера-

тури – в один. Береги: ліве – 25 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; 

нижнє – 20 мм. Абзац – 5 знаків. Вирівнювання – за шириною. Наукові 

журнали можуть вимоги наявність однієї чи двох рецензій на статтю 

або витягу з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до 

друку (для авторів, які не мають вченого ступеня чи звання). 

Вважається, що дисертація виконана на належному рівні, якщо з 

кожного її розділу і підрозділу можна підготувати статтю, а за її за-

гальними результатами – монографію. 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кан-

дидата наук) приймаються до захисту спеціалізованими вченими ра-

дами лише за умови повноти та якості опублікування основних науко-

вих результатів і висновків дисертації. До основних результатів кожної 

дисертації, як правило, відносять ті з них, які згадані у розділах «Нау-

кова новизна» та «Висновки» автореферату. 

У п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вчених звань» зазначено, що основні наукові результати дисертації ві-

дображають особистий внесок автора в їх досягнення і обов’язково 

мають бути опубліковані автором у формі надрукованих монографій, 

підручників, посібників (для дисертацій з педагогічних наук), брошур 

чи статей у наукових фахових виданнях України або інших країн, пере-

лік яких затверджує ВАК (ДАК). Виконання цієї вимоги перевіряється 
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спецрадою, опонентами, експертами ДАК на різних стадіях атестації. 

Зокрема, офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць 

здобувача, опублікованих за темою дисертації, у відгуку висвітлює такі 

обов’язкові питання, як актуальність обраної теми, ступінь обґрунто-

ваності наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульова-

них у дисертації, їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в опу-

блікованих працях. 

Основний зміст дисертації може висвітлюватись як у фахових ви-

даннях, які вважаються основними при захисті дисертації, так і в будь-

яких наукових друкованих виданнях, які розглядаються як додаткові. 

З метою підвищення рівня наукових досліджень, висвітлення ре-

зультатів і положень дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (кандидата наук), забезпечення єдності вимог ДАК України 

затверджено ряд вимог до публікацій, яких слід чітко дотримуватись. 

ДАК України визначено таку мінімальну кількість та обсяг публі-

кацій основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кан-

дидата наук. 

 За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фі-

лософії (кандидата наук) необхідна наявність не менше п’яти публіка-

цій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України або 

інших країн, перелік яких затверджує ВАК України починаючи з 1997 

р., з яких: 

– не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у ви-

даннях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 

– одна із статей може бути опублікована в електронному науко-

вому фаховому виданні; 

– у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті 

може бути один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), 

який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується 

наукових результатів дисертації (за наявності); 

 Як публікації зараховуються статті у фахових наукових видан-

нях і журналах, що входили до відповідних переліків ВАК СРСР та 

ВАК Російської Федерації. Враховуються також закордонні видання за 

переліком ВАК України. 
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 Як публікації зараховуються лише ті статті в наукових фахових 

виданнях, які на момент прийняття дисертації до захисту вийшли з 

друку. 

 До опублікованих праць, які додатково відображають наукові 

результати дисертації, належать також дипломи на відкриття, патенти і 

авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зра-

зки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну, статті 

в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-

повсюдження (із суспільних і гуманітарних наук), рукописи праць, де-

поновані в установах державної системи науково-технічної інформації 

та анотовані в наукових журналах, брошури, препринти, технологічні 

частини проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та техні-

чне переозброєння підприємства, інформаційні карти на нові матері-

али, що внесені до державного банку даних, тези доповідей, матеріали, 

виголошені на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семі-

нарах, у школах тощо. Тези доповідей включають до списку опубліко-

ваних праць за умови, що вони слугують встановленню пріоритету або 

коли їх зміст не викладений в інших публікаціях. 

 Певна кількість публікацій здобувача має бути без співавторів. 

До статей без співавторів прирівнюються розділи монографій, підруч-

ників, навчальних посібників, написані здобувачем особисто. 

Факт публікації у співавторстві зазначається у дисертації та в авто-

рефераті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску 

здобувача в усі праці або розробки. 

Для визначення особистого внеску здобувача до праць, які надру-

ковані у співавторстві, необхідно вказати, які саме конкретні резуль-

тати, наведені в кожній публікації, належать здобувачеві (теорема, ви-

сновки, результат досліду чи експерименту, математична модель, ме-

тодика тощо). Не дозволяється вказувати тільки процентне співвідно-

шення участі співавторів у написанні певної праці. У списку опубліко-

ваних праць здобувача до автореферату обов’язково наводяться назва 

праці і прізвища усіх співавторів за такою формою: (у співавторстві з 

М.С. Заховайло). 

Праці здобувача наводять у «Списку використаних джерел» до ди-

сертації, в переліку основних публікацій автора до автореферату, в те-

ксті дисертації. Обов’язковими є посилання на власні друковані праці 
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здобувача в тексті дисертації, наведені в авторефераті дисертації. По-

перше, це викликано етимологією слова «автореферат», що означає ко-

роткий виклад автором змісту дисертації. В авторефераті не повинно 

бути відомостей, не викладених у тексті дисертації. По-друге, поси-

лання на власні праці автора дасть змогу легко пересвідчитися у вико-

нанні вимоги щодо обов’язкової публікації основних результатів дисе-

ртації. Такі посилання зручно робити у коротких висновках до розділів 

дисертації, приблизно в такій формі: «Основні результати розділу опу-

бліковані у працях [...]». 

 

Виступ, доповідь, інформаційне повідомлення на семінарах, 

науково-практичних конференціях, симпозіумах 

Окрім публікації результатів наукового дослідження формою ап-

робації є участь студента, дослідника у формі виступу (доповіді, інфор-

маційному повідомленні) на наукових, науково-практичних конферен-

ціях, симпозіумах, круглих столах, конгресах, засіданнях наукових гу-

ртків, наукових шкіл тощо. 

Розрізняють такі види доповідей: 

– звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час); 

– поточні (інформація про хід роботи); 

– на наукові теми. 

Наукова доповідь – це публічно виголошене повідомлення, роз-

горнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання). 

Структура тексту доповіді практично аналогічна плану наукової 

статті. 

Є два методи написання доповіді. Перший полягає в тому, що до-

слідник спочатку готує тези свого виступу, на основі тез пише доповідь 

на семінар або конференцію, редагує її і готує до опублікування в нау-

ковому збірнику у вигляді доповіді чи статті. Другий, навпаки, пов’яза-

ний з повним написанням доповіді, а потім у скороченому вигляді озна-

йомленням з нею аудиторії. Вибір способу підготовки доповіді зале-

жить від змісту матеріалу та індивідуальних особливостей науковця. 

Специфіка усного виступу має суттєві відмінності від друкова-

ного змісту і форми. При написанні доповіді слід зважати на те, що сут-

тєва частина матеріалу опублікована в тезах доповіді. Крім того, час-

тина матеріалу подається на плакатах (слайдах, моніторі комп’ютера, 
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схемах, діаграмах, таблицях тощо). Тому доповідь повинна містити ко-

ментарі, а не повторення ілюстративного матеріалу. Можна зупинитися 

лише на одній (найсуттєвішій, дискусійній) тезі доповіді, зробивши по-

силання на опубліковані тези. Це дозволить на 20–40 % скоротити до-

повідь. Добре коли доповідач реагує на попередні виступи науковців з 

теми своєї доповіді. Доцільним є полемічний характер доповіді: це ви-

кликає інтерес слухачів. 

При написанні доповіді слід зважати на те, що за 10 хвилин лю-

дина може прочитати матеріал, що надруковано на чотирьох сторінках 

машинописного тексту (через два інтервали). Обсяг доповіді становить 

8–12 сторінок (до 30 хвилин). Якщо доповідь складається з 4–6 сторі-

нок, вона називається повідомленням. 

Доповідь або повідомлення про проведену наукову роботу міс-

тить стисле викладення основних наукових положень автора, їх прак-

тичне значення, висновки та пропозиції. 

Наукова доповідь здійснюється в усній формі в наступній послі-

довності: коротка оглядова частина та визначення мети дослідження; 

метод вирішення або нове положення, яке пропонує доповідач, основні 

результати, їх пояснення та висновки. 

Час доповіді визначається регламентом семінару, наукової конфе-

ренції, представлення основних результатів дипломної роботи на засі-

данні ДЕК (від 7 до 20 хвилин), разом з тим аргументація повинна бути 

короткою та чіткою. Слід уникати складних речень. Також слід виді-

лити основну ідею доповіді, не слід деталізувати окремі положення. 

Тезами (грец. thesis – положення, твердження) називають послі-

довно сформульовані основні ідеї, думки та положення наукової допо-

віді, повідомлення, статті або іншої наукової праці. 

Тези доповіді – це опубліковані до початку наукової конференції 

(з’їзду, конференції, симпозіуму) матеріали попереднього характеру, 

де викладено основні аспекти наукової доповіді. Вони фіксують науко-

вий пріоритет автора й містять матеріали, відсутні в інших публікаціях.  

Можливий виклад однієї тези. 

При підготовці тез наукової доповіді слід дотримуватися таких 

правил: 
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– у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його 

ініціали; при необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомо-

сті про автора (магістр, аспірант, викладач, місце роботи тощо); 

– назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, положення 

(2–5 слів); 

– виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовністю тез: 

актуальність проблеми; стан розробки проблеми (перелічуються вчені, 

які зверталися до розробки цієї проблеми); наявність проблемної ситу-

ації; необхідність у її вивченні, удосконаленні з огляду на сучасний 

стан її розробки, втілення; основна ідея, положення, висновки дослі-

дження, якими методами це досягається; основні результати дослі-

дження, їх значення для розвитку теорії та (або) практики. 

Схематично структура тез наукової доповіді має такий вигляд 

(рис. 1): 

 
 

Рис. 1 – Структура тез наукової доповіді 
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Посилання на джерела, цитати в тезах доповіді використовуються 

рідко. Допускається опускати цифровий, фактичний матеріал. 

Формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна 

теза містить самостійну думку, що висловлюється в одному або кількох 

реченнях. Виклад суті ідеї чи положення здійснюється без наведення 

конкретних прикладів. 

Виступаючи на науковій конференції (з’їзді, симпозіумі), можна 

посилатися на опубліковані тези доповіді і спинитися на одній із осно-

вних (дискусійних) тез. 

Тези відрізняється від повного тексту оригіналу тим, що в ній ві-

дсутні деталі, пояснення, ілюстрації. 

Якщо доповідь була виголошена проте з певних об’єктивних при-

чин не опублікована, доповідачу має бути надано свідоцтво, акт, серти-

фікат про участь та публічне оприлюднення окремих наукових резуль-

татів проведеного дослідження (НДР), 

Треба відзначити, що курсові та магістерські роботи не розгляда-

ються як форми апробації наукових результатів. Однак, результати ви-

кладені у них, можуть мати апробацію у формі опублікованих наукових 

статей, тез доповідей, та безпосередніх доповідей на масових наукових 

заходах. 

В окремих випадках дослідник доповідає про результати своєї ро-

боти на наукових конференціях, симпозіумах чи наукових семінарах, в 

колі провідних вчених і спеціалістів. Таким доповідям, як правило, пе-

редує публікація відповідних тез (стислий виклад суті майбутнього по-

відомлення). 

Це дає змогу фахівцям підготуватися до обговорення наукового 

повідомлення. 

 

Підготовка реферату 

Реферат (лат. referre – доповідати, повідомляти) – короткий ви-

клад змісту одного або декількох документів з певної теми. 

Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом докуме-

нтів, кількістю відомостей, їх науковою цінністю або практичним зна-

ченням. Його обсяг коливається від 500–2500 знаків до 20–24 сторінок. 

Є багато видів рефератів. Науковці найчастіше мають справу з ін-

формативними і розширеними, або зведеними рефератами. 
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Інформативний реферат найповніше розкриває зміст документа, 

містить основні фактичні та теоретичні відомості. В такому рефераті 

мають бути зазначені: предмет дослідження і мета роботи; наведені ос-

новні результати; викладені дані про метод і умови дослідження; від-

биті пропозиції автора щодо застосування результатів; наведені осно-

вні характеристики нових технологічних процесів, технічних виробів, 

нова інформація про відомі явища, предмети тощо. Інформаційний ре-

ферат розміщують у первинних документах (книги, журнали, збірники 

наукових праць, звіти про науково-дослідну роботу тощо) і у вторин-

них документах (реферативні журнали і збірники, інформаційні карти 

та ін.). 

Розширений, або зведений (багатоджерельний, оглядовий), рефе-

рат містить відомості про певну кількість опублікованих і неопубліко-

ваних документів з однієї теми, викладені у вигляді зв’язного тексту. 

Зразок структури реферату 

ВСТУП 

РОЗДІЛ І Аналіз стану проблеми. 

РОЗДІЛ II Перспективи розв’язку проблеми в сучасних умовах.  

ВИСНОВКИ 

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ 

У вступі обґрунтовуються актуальність теми, її особливості, зна-

чущість з огляду на соціальні потреби суспільства та розвиток конкре-

тної галузі науки або практичної діяльності. 

У розділі І наводяться основні теоретичні і експериментальні до-

слідження з теми, зазначається, хто з учених минулого вивчав дану про-

блему, які ідеї висловлював. Визначаються сутність (основний зміст) 

проблеми, основні чинники (фактори, обставини), що зумовлюють ро-

звиток явища або процесу, який вивчається. Наводиться перелік осно-

вних змістових аспектів проблеми, які розглядалися вченими. Визнача-

ються недостатньо досліджені питання, з’ясовуються причини їх слаб-

кої розробленості. 

У розділі II дається поглиблений аналіз сучасного стану процесу 

або явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо проблеми. 

Особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, експе-
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риментальним даним, новим методикам, оригінальним підходам до ви-

вчення проблеми. У цьому розділі подається аналіз практики. Вислов-

люються власні думки щодо перспектив розвитку проблеми. 

У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оці-

нки, пропозиції науковця. 

До списку використаних джерел включають публікації перева-

жно останніх 5–10 років. Особливу цінність мають роботи останнього 

року. 

У додатках наводяться формули, таблиці, схеми, якщо вони сут-

тєво полегшують розуміння роботи. 

Вибір теми реферату слід узгоджувати з кафедрою і науковим ке-

рівником. Тема має допомогти дипломнику та аспіранту у визначенні 

методології свого дослідження. 

Обсяг розширеного реферату – 20–24 сторінки. 

Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і стислим. Слід 

використовувати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і те-

хнічних документів, уникати складних граматичних зворотів. 

Рецензія (відгук) на реферат має об’єктивно оцінювати позитивні 

і негативні його сторони. В рецензії тією чи іншою мірою слід оцінити 

вміння поставити проблему, обґрунтувати її соціальне значення; розу-

міння автором співвідношення між реальною проблемою і рівнем її 

концептуальності; повноту висвітлення літературних джерел, глибину 

їх аналізу, володіння методами збору, аналізу та інтерпретації емпіри-

чної інформації; самостійність роботи, оригінальність в осмисленні ма-

теріалу; обґрунтування висновків і рекомендацій. 

Стиль рецензії має відповідати нормам, прийнятим для наукових 

відгуків, тобто бути доброзичливим, але принциповим. Відносно до ав-

тора роботи речення слід будувати в третій особі минулого часу («дос-

лідник поставив..., розкрив..., довів...»); до самої роботи – в теперіш-

ньому часі («реферат містить..., розкриває...» тощо). Рецензію не слід 

завершувати оцінкою, вона має випливати зі змісту документа. 

 

Правила оформлення публікацій 

Кожен дослідник прагне довести результати своєї праці до чи-

тача. Підготовка публікації – процес індивідуальний. Одні вважають за 

необхідне лише стисло описати хід дослідження і детально викласти 
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кінцеві результати. Інші – поступово вводять читача у свою творчу ла-

бораторію, висвітлюючи етап за етапом, детально розкриваючи власні 

методи роботи. Висвітлюючи дослідницький процес від творчого за-

думу до заключного його етапу, підводячи підсумки, формулюючи ви-

сновки й рекомендації, вчений розкриває складність творчих пошуків. 

Перший варіант викладу зорієнтований на порівняно вузьке коло фахі-

вців і використовується при написанні монографії, статті. Другий є до-

речнішим при написанні дисертації. Він дозволяє краще оцінити здіб-

ності науковця до самостійної науково-дослідної роботи, глибину його 

знань та ерудицію. 

Суттєву допомогу в підготовці публікацій має надати володіння 

дослідником певними методичними прийомами викладу наукового ма-

теріалу, а саме: послідовним, цілісним і вибірковим. 

Послідовний виклад матеріалу передбачає логічно зумовлену 

схему підготовки публікації: формулювання задуму і складання попе-

реднього плану; відбір і підготовка матеріалів; групування матеріалів; 

обробка рукопису. 

Його недоліком є нераціональне використання часу. Поки автор 

не закінчив повністю чергового розділу, він не може перейти до насту-

пного, а в цей час матеріал, що майже не потребує чорнової обробки, 

чекає на свою чергу і лежить без руху. 

Цілісний виклад передбачає написання всієї праці в чорновому 

варіанті, а потім обробку в частинах і деталях, унесення доповнень і 

виправлень. Його перевага полягає в тому, що майже вдвічі еконо-

миться час при підготовці «білового» варіанту рукопису. Разом з тим, 

існує небезпека порушення послідовності викладу матеріалу. 

Вибірковий виклад матеріалу часто використовується дослідни-

ками. По мірі готовності матеріалу автор обробляє його в будь-якій зру-

чній для нього послідовності. Необхідно кожен розділ доводити до кі-

нцевого результату, щоб при підготовці всієї праці її складові були 

майже готові до опублікування. 

Кожен дослідник обирає для себе найпридатніший спосіб для пе-

ретворення так званого чорнового варіанту рукопису на проміжний або 

остаточний. 
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Формулювання задуму здійснюється на першому етапі роботи. 

Слід чітко визначити: мету даної роботи; коло читачів, на яке вона ро-

зрахована; матеріали, які в ній надаватимуться; передбачувана повнота 

й деталізація викладу; теоретичне чи практичне спрямування; ілюстра-

тивні матеріали, необхідні для розкриття її змісту. Визначається назва 

праці, яку потім можна корегувати. 

На етапі формулювання задуму бажано скласти попередній  план 

роботи, інколи на вимогу видавництва – план-проспект. План-проспект 

відбиває задум праці й відтворює структуру майбутньої публікації. 

Відбір і підготовка матеріалів передбачають ретельний вибір 

вихідного матеріалу: скорочення до бажаного обсягу, доповнення не-

обхідною інформацією, об’єднання розрізнених даних, уточнення таб-

лиць, схем, графіків. Підготовка матеріалів може здійснюватися в будь-

якій послідовності, окремими частинами, без попередньої детальної об-

робки. Головне – підготувати матеріали в повному обсязі для подаль-

ших етапів роботи над рукописом. 

Групування матеріалу передбачає вибір варіанта його послідов-

ного розміщення згідно з планом роботи. 

Значно полегшує цей процес персональний комп’ютер. Набраний 

у текстовому редакторі твір можна необхідним чином структурувати. 

З’являється можливість побачити кожну із частин роботи та її всю в 

цілому; простежити розвиток основних положень; домогтися правиль-

ної послідовності викладу; визначити, які частини роботи потребують 

доповнення або скорочення. При цьому всі матеріали поступово розмі-

щують у належному порядку відповідно до задуму. Якщо ж комп’ютер 

відсутній, то рекомендується кожен розділ (підрозділ) писати на окре-

мих аркушах або картках, з одного боку, щоб потім їх можна було роз-

різати і розмістити в певній послідовності. 

Паралельно з групуванням матеріалу визначається рубрикація 

праці, тобто поділ її на логічно підпорядковані елементи – частини, ро-

зділи, підрозділи, пункти. Правильність формулювань і відповідність 

назв рубрик можна перевірити на комп’ютері. За інших умов це можна 

зробити через написання заголовків на окремих смугах па- перу. Спо-

чатку вони розкладаються в певній послідовності, а потім приклею-

ються до відповідних матеріалів. 
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Результатом цього етапу є логічне поєднання складових руко-

пису, створення його чорнового макету, який потребує подальшої об-

робки. 

Обробка рукопису складається з уточнення його змісту, оформ-

лення й літературної правки. Цей етап ще називають роботою над бі-

ловим рукописом. 

Шліфування тексту рукопису починається з уточнення його змі-

сту й структури. Перевіряється й критично оцінюється кожен висновок, 

кожне речення, кожне окреме слово, а крім того, відповідність назви 

роботи й назв розділів і підрозділів їхньому змісту, логічність і послі-

довність викладу матеріалу. Доцільно ще раз проаналізувати аргумен-

тованість основних положень, наукову новизну, теоретичну й практи-

чну значущість роботи, її висновки і рекомендації. Слід мати на увазі, 

що однаково недоречними є надмірний лаконізм і надлишкова деталі-

зація у викладі матеріалу. Допомагають сприйняттю змісту роботи таб-

лиці, схеми, графіки тощо. 

Наступний етап роботи над рукописом – перевірка правильності 

його оформлення. Це стосується рубрикації посилань на літературні 

джерела, цитування, написання чисел, знаків, фізичних і математичних 

величин, формул, побудови таблиць, підготовки ілюстративного мате-

ріалу, створення бібліографічного опису, бібліографічних покажчиків 

тощо. Для оформлення друкованих видань існують спеціальні правила, 

тому слід керуватися державними стандартами, довідниками, підруч-

никами, вимогами видавництв і редакцій. 

Заключний етап – це літературна правка. Її складність залежить 

від мовностильової культури автора, від того, як здійснювалася попе-

редня підготовка рукопису. Водночас з літературною правкою автор 

вирішує, як розмістити текст і які виділення потрібно в ньому зробити. 

Слід зважати на те, що написану від руки роботу важко редагу-

вати. Краще знайти недоліки в рукописі допомагає машинопис або 

комп’ютерний набір тексту. Перед тим, як редагувати текст, слід відк-

ласти роботу на деякий час, щоб «відпочити» від неї. Бажано, щоб її 

хтось прочитав. Нарешті, редагувати її слід лише тоді, коли працю над 

нею закінчено повністю. 
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Якщо рукопис друкує не сам автор, а друкарка (оператор ПЕОМ), 

то поданий для друкування текст має бути написано розбірливим поче-

рком. Неохайна робота – це вияв неповаги до друкарки, уповільнення 

роботи й причина багатьох помилок. Слід особливо чітко писати спеці-

альні терміни й прізвища. 

Щоб привернути увагу читачів до найбільш важливих положень, 

термінів у тексті прийнято використовувати різноманітні виділення 

(розрядка, курсив, петит, напівжирний шрифт, підкреслювання тощо). 

Обрана система виділень має бути єдиною для всієї роботи, надмірне 

їх використання, як і недостатнє, може зробити текст важким для чи-

тання та сприйняття. 

Підготовлений для передачі до видавництва рукопис повинен від-

повідати певним вимогам, зумовленим процесом його подальшої під-

готовки до друку. Вимоги можуть різнитися, проте загальними можуть 

бути такі: 

 авторський рукопис має включати: титульний аркуш, анотацію, 

реферат, основний текст і додаткові тексти (покажчики, коментарі, 

примітки, додатки), бібліографічні списки, посилання, зміст; 

 текст рукопису і всі матеріали до нього слід подавати у видав-

ництво у двох примірниках; 

 сторінки рукопису мають бути одного розміру (від 203х288 до 

210х297 мм); 

 матеріал слід друкувати на комп’ютері малими літерами через 

два інтервали на одному боці аркуша; 

 в одному рядку має бути 60–65 знаків (з урахуванням розділових 

знаків й прогалин між літерами), на одній сторінці суцільного тексту 

повинно бути 29–30 рядків; 

 при визначенні обсягу рукопису необхідно виходити з того, що 

один авторський аркуш – це 40 000 знаків; 

 береги сторінок оригіналу мають бути: ліве – не менше 25 мм, 

верхнє – 20, праве – 10, нижнє – 25 мм; 

 абзацний відступ повинен бути однаковим і дорівнювати п’яти 

знакам; 

 усі заголовки й виділення в тексті слід друкувати малими літе-

рами, заголовки – відокремлювати від тексту зверху і знизу прогали-

нами у три інтервали; 
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 виноски розміщуються в нижній частині сторінки і не мають пе-

реходити на наступну; 

 слід чітко визначити підпорядкованість заголовків і підзаголов-

ків; 

 у рукописі дозволяються не більше п’яти виправлень на одній 

сторінці: вони можуть бути вдруковані або написані від руки чорними 

чорнилами; зайві літери або слова можна закреслити, заклеїти або забі-

лити; 

 сторінки рукопису необхідно послідовно пронумерувати, почи-

наючи з обкладинки і до останньої сторінки, у правому верхньому куті 

– простим олівцем, а на титульному аркуші вказати загальну кількість 

сторінок та ілюстрацій; 

 рукопис підписує автор (співавтори) або редактор на титуль-

ному аркуші із зазначенням дати. 

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 

2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою тес-

тів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

 

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Організація творчої діяльності дослідника. 

3. Принципи раціональної організації наукової діяльності. 

4. Основи використання програми Microsoft Word для оформлення 

наукових робіт.  

5. Доповідь та презентацію на науково-практичну конференцію. 

6. Тези доповіді. 

Пункти 1,2,3,4 студент виконує самостійно, як підготовку до ла-

бораторного заняття. 
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2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Які основні форми становлення нового знання? 

2.6.2 Що таке принцип раціональної організації наукової діяльно-

сті? 

2.6.3 Дати характеристику принципам раціональної організації 

наукової діяльності. 

2.6.4 Що таке наукова проблема?  

2.6.5 Що означає поставити наукову проблему  

2.6.6 Що передбачає самоорганізація праці дослідника?  

2.6.7 Що таке апробація наукових матеріалів?  

2.6.8 Види наукових публікацій, їх характеристика.  

2.6.9 Що має на меті наукова публікація? 

2.6.10 Які видання належать до науково-дослідних видань  

2.6.11 Що таке наукова стаття? 

2.6.12 З яких структурних елементів повинна складатися наукова 

стаття? 

2.6.13 Що таке наукова доповідь? 

2.6.14 Що таке тези доповіді? 
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Додаток А 

 

А.1 Організація творчої діяльності дослідника 

Наукова діяльність є складним творчим процесом, який має вла-

сну логічну послідовність, вимагає відповідної організації праці дослі-

дника. Основні форми становлення нового знання – це науковий факт, 

наукова проблема, гіпотеза і теорія. 

Наукові дослідження проводяться насамперед в  інтересах прак-

тики та для подальшого розвитку теорії. Вони також здійснюються з 

метою подолання певних труднощів у процесі наукового пізнання, по-

яснення раніше невідомих фактів або для виявлення неповноти існую-

чих способів пояснення відомих фактів. Труднощі наукового пошуку 

найчіткіше проявляються у так званих проблемних ситуаціях, коли іс-

нуюче наукове знання, його рівень і понятійний апарат недостатні для 

вирішення нових завдань пізнання та практики. 

Наукове дослідження не лише розпочинається з виявлення і фор-

мулювання проблеми, а й постійно має справу з новими проблемами, 

оскільки вирішення однієї з них призводить до виникнення множини 

інших. Рівень наукового дослідження здебільшого визначається тим, 

наскільки новими й актуальними є проблеми, над якими працює дослі-

дник.  

Вибір і постановка таких проблем обумовлюються об'єктивними 

та суб'єктивними умовами. Вирішення проблеми завжди передбачає 

вихід за межі відомого і тому не може знаходитися за допомогою напе-

ред відомих правил і методів, що, однак, не виключає можливості і до-

цільності планування дослідження. 

Наукову проблему часто характеризують як «усвідомлене не-

знання». Дійсно, наукова проблеми виникає разом із розумінням того, 

що наявні знання є неповними, і цю ситуацію можна виправити лише в 

результаті подальшого розвитку науки та практики. 

Отже, наукова проблема – це форма наукового мислення, зміст 

якої становить те, що не досліджено людиною, але потребує пізнання, 

тобто це питання, котре виникло у процесі пізнання або практичної ді-

яльності, і потребує відповідного науково-практичного вирішення. Це 

не застигла форма, а процес, який охоплює два основні етапи: постано-

вку проблеми та її вирішення. Вміння правильно поставити проблему – 
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необхідна передумова її успішного вирішення. «Формулювання про-

блеми, – зазначав А. Ейнштейн, часто суттєвіше, ніж її вирішення, ко-

тре може бути справою лише математичного чи експериментального 

мистецтва. Постановка нових питань, розвиток нових можливостей, ро-

згляд старих проблем під новим кутом зору вимагають творчої уяви і 

відтворюють дійсний успіх у науці». 

Поставити наукову проблему означає: 

 розмежувати відоме і невідоме, факти, що пояснені, які потре-

бують пояснення, факти, що відповідають теорії і котрі суперечать їй; 

 сформулювати питання, яке висловлює основний зміст про-

блеми, обґрунтувати його правильність і важливість для науки та прак-

тики; 

 визначити конкретні завдання, послідовність їх вирішення, ме-

тоди, котрі будуть застосовуватися. 

Для формулювання проблеми необхідно не лише оцінити її зна-

чення для розвитку науки і практики, а й мати методи і засоби її вирі-

шення. По суті, вибір проблем здебільшого визначає напрямок науко-

вого пошуку, стратегію і тактику дослідження. Вибір, постановка і ви-

рішення проблем залежать як від об'єктивних, так і суб'єктивних фак-

торів. До перших можна віднести: ступінь зрілості і розвитку об'єкта 

дослідження; рівень стану знань, теорій у певній галузі науки; потреби 

суспільної практики; наявність спеціальних технічних засобів, методів 

і методики дослідження. 

Суб'єктивні фактори також суттєво впливають на постановку і ви-

рішення проблем; передусім – це наукові інтереси та практичний дос-

від дослідника, оригінальність мислення, наукова сумлінність, мора-

льне задоволення, яке він отримує при дослідженні, тощо. 

Перед початком дослідження необхідно провести попередню ро-

боту з метою формулювання наукової проблеми та визначити шляхи її 

розв'язання. Така робота може здійснюватися, наприклад, у спосіб, на-

ведений нижче. 

 Виявлення нових фактів та явищ, що не можуть пояснюватись 

існуючими теоріями, а також практичних проблем, які потребують на-
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укового обґрунтування і вирішення. Попередній аналіз повинен розк-

рити характер та обсяг нової інформації, що спонукає дослідника до 

наукового пошуку та створення нових теорій. 

 Попередній аналіз та оцінка тих ідей і методів вирішення про-

блеми, котрі можна висунути на основі нових фактів та існуючих тео-

ретичних передумов. Отже, відбувається висування, обґрунтування й 

оцінка тих гіпотез, з допомогою яких передбачається розв'язати про-

блему. При цьому не ставиться завдання конкретної розробки однієї гі-

потези, а проводиться порівняльна оцінка різних гіпотез, ступеня їх ем-

піричної і теоретичної обґрунтованості. 

 Визначення мети вирішення і типу проблеми, її зв'язок з іншими 

проблемами. Більш повне і комплексне розв'язання проблеми передба-

чає наявність відповідної за обсягом та якістю емпіричної інформації, 

а також певного рівня розвитку теоретичних уявлень, тому досліднику 

дуже часто необхідно відмовитися від повного вирішенням проблеми й 

обмежуватися вужчим або частковим варіантом. 

 Попередній опис та інтерпретація проблеми. Після виконання 

попередніх етапів створюється можливість точнішого опису, формулю-

вання і тлумачення проблеми за допомогою наукових понять, катего-

рій, принципів і суджень. Дослідник повинен з'ясувати специфіку зв'я-

зку між емпіричними даними, на яких базується проблема, і тими тео-

ретичними гіпотезами і припущеннями, котрі висуваються для її вирі-

шення. 

Наукові дослідження умовно можна поділити на теоретичні та 

прикладні. Перші спрямовані на розкриття нових властивостей, відно-

шень і закономірностей реального світу, тобто досліджують проблеми, 

пов'язані з пізнанням властивостей, законів природи та суспільства. 

Другі здійснюють пошук та аналіз шляхів, засобів і методів наукового 

пізнання з метою їх втілення у практичну діяльність. 

Кожний дослідник повинен знати специфіку наукової діяльності 

загалом і конкретної галузі знань зокрема. Ефективність наукового до-

слідження, оптимальне використання потенційних можливостей дослі-

дника залежать від організації його праці. Чим вища організація науко-

вого дослідження та праці дослідника, тим вагоміших результатів він 
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може досягти за менший період часу, тим вищою буде якість та ефек-

тивність праці. 

Основні принципи раціональної організації наукової діяльності 

– це творчий підхід до постановки та вирішення проблем, наукове ми-

слення, плановість, динамічність, колективність, самоорганізація, еко-

номічність, критичність і самокритичність, діловитість, енергійність, 

практичність.  

Творчий підхід означає, що дослідник повинен прагнути до пояс-

нення фактів, явищ і процесів реальної дійсності, намагатися внести 

щось нове у науку, тому для наукової діяльності характерною є пос-

тійна напружена розумова праця, спрямована на виявлення сутності та 

специфіки об’єкта і предмета дослідження. Дослідник має постійно ро-

змірковувати про предмет дослідження, шукати шляхи розв’язання ви-

значених наукових проблем. 

Наукове мислення – це один із основних елементів наукової дія-

льності. Процес мислення відбувається у кожної людини по-різному, 

але значних результатів досягають лише ті дослідники, котрі постійно 

цілеспрямовано та наполегливо міркують, концентрують свою увагу на 

предметі дослідження, виявляють творчу ініціативу. 

Плановість у науковій діяльності обумовлюється тим, що цей 

вид праці людини є складним, трудомістким, часто вимагає значних ви-

трат часу та коштів. Отже, планова дисципліна допомагає запобігти не-

виправданих витрат часу і ресурсів, ефективно та результативно вирі-

шувати наукові проблеми. Плановість у науковій діяльності реалізу-

ється шляхом розробки різноманітних планів і програм, календарних 

графіків, блок-схем, індивідуальних планів тощо. Згідно з цими доку-

ментами перевіряється хід дослідження, його відповідність встановле-

ним термінам, змісту етапів. За весь період дослідження може бути ро-

зроблено декілька планів з різним ступенем деталізації, початковий 

план уточняється і коригується відповідно до отриманих на кожному 

етапі дослідження результатів. 

Колективність наукової діяльності полягає в тому, що дослідник 

є членом певного колективу (групи, кафедри, інституту). Він може зве-

ртатися за порадами та обговорювати одержані результати з членами 

цього колективу, з науковим керівником, виступати з доповідями і по-

відомленнями на семінарах, наукових конференціях тощо. 
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Надзвичайно велике значення має самоорганізація праці дослід-

ника, оскільки наукова діяльність підлягає обмеженій регламентації і 

нормуванню. Самоорганізація передбачає: 

 відповідну організацію робочого місця із забезпеченням опти-

мальних умов для високопродуктивної дослідницької праці; 

 дотримання дисципліни праці; 

 послідовність у накопичені знань; 

 систематичність у дотриманні єдиної методики і технології при 

виконанні однотипних робіт. 

Самоорганізація базується на певних правилах науково-дослідної 

роботи: постійно розмірковувати про предмет дослідження; працювати 

згідно з планом; при виконанні першочергової роботи відкидати друго-

рядні справи; оптимально розподілити сили та час; заздалегідь готу-

вати все необхідне; не робити кілька справ одночасно; творчу роботу 

виконувати перед технічною, а складну – перед простою; доводити ро-

зпочате до кінця; постійно контролювати свою роботу; вчасно вносити 

корективи; обмежувати ширину і глибину дослідження. 

Принцип самообмеження виявляється в тому, що у будь-якому 

дослідженні слід обмежувати себе як за широтою охоплення теми, так 

і за глибиною її розробки. Дослідник уводячи певні часові рамки, об-

межує себе. Самообмеження дуже важливе на стадії збору матеріалу, 

тобто слід вибрати те, що необхідно для вирішення даного завдання. 

Цей принцип також передбачає розвиток і виховання самокритичності, 

вміння тактовно відстоювати свої переконання. 

 

А.2 Використання програми Microsoft Word для оформлення 

наукових робіт значного обсягу 

Для ефективного оформлення та редагування документів знач-

ного обсягу в програмі Microsoft Word 2003 передбачені наступні еле-

менти оформлення, що покращують роботу з документами: 

1. Виноски. 

2. Стилі. 

3. Зміст. 

4. Поля для автоматичної нумерації джерел, формул тощо. 

5. Закладки. 
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6. Посилання на номер формули, малюнка тощо. 

Розглянемо послідовне застосування цих методів для отримання 

наступних результатів: 

 зменшений розмір файлу; 

 покращене керування форматуванням документу; 

 автоматизація (зменшення часу) при роботі з такими елемен-

тами як зміст перелік джерел, формули. 

Почнемо з використання виносок. Для оформлення виносок в ан-

глійській версії програми Microsoft Word потрібно перейти до пункту 

меню Insert, обрати пункт меню Reference та у підменю обрати пункт 

(Footnote). У діалоговому вікні потрібно обрати тип виноски (кінцеву 

або внизу поточної сторінки та натиснути OK). Після цього в поточ-

ному місці тексту з’явиться посилання з автоматичною нумерацією та 

місце для внесення тексту виноски. 

У правильно оформленому документі існує певний набір варіан-

тів форматування елементів тексту. Форматуванням назвемо сукуп-

ність розміру шрифту (тип шрифту та його розмір, зовнішні ефекти) та 

оформлення параграфу (відступи від боків та інших параграфів, міжря-

дкова відстань, розмір червоного рядку). У правильно оформленому 

документі кожен його елемент повинен мати типове оформлення згідно 

його типу. Наприклад, згідно ДСТУ зазначається форматування елеме-

нтів офіційних документів, наприклад: 

1. Звичайний текст в документі. 

2. Оформлення таблиць. 

3. Оформлення малюнків. 

4. Оформлення заголовків розділів. 

Стилі Microsoft Word являють собою набір форматувань, які мо-

жуть бути застосовані до елементів документу, таких як слово або па-

раграф. Причому, якщо автор документа змінить форматування стилю, 

то автоматично зміниться форматування всіх елементів в документах, 

до яких даний стиль був застосований. Це призводить до наступних 

ефектів: 

 по-перше, документ стає краще оформленим; 

 по-друге, документ стає більш керованим, адже для зміни фор-

матування потрібно лише змінити стиль в одному місці; 
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 по-третє, документ стає значного меншого розміру (наприклад 

135 сторінкова кандидатська дисертація з 12 малюнками, значною кі-

лькістю формул може сягати розміру біля 4 мегабайт), бо замість збе-

реження форматування кожного параграфу окремо, в документі збері-

гаються посилання на таблицю стилів. 

Для створення або зміни стилю в програмі Microsoft Word 2003 

потрібно перейти до пункту меню Format та обрати пункт Styles and 

Formatting. Далі праворуч від документу відкриється активна панель 

Styles and Formatting, де можна виконати наступні дії: 

 створити новий стиль; 

 застосувати стиль до обраного фрагменту тексту документу; 

 знайти всі фрагменти, до яких застосований стиль (корисно, 

коли замість назви стилю в переліку відображається шрифт з його роз-

міром). 

Для створення нового шрифту потрібно натиснути на кнопку New 

Style в активній панелі. Відкриється діалогове вікно «New style», що 

зображено на рис. А.1: 

 
 

Рис. А.1 – Діалогове вікно для створення нового стилю 



38 
 

При натисканні на кнопку Format можна обрати параметри, що 

будуть складати форматування даного стилю. Після зміни параметрів 

стилю потрібно надати йому назву та натиснути кнопку «OK». Стиль 

буде створено і розміщено в переліку стилів даного документу, що буде 

збережений в самому файлі і доступний при редагуванні документу на 

іншому комп’ютері. 

В кожному документі існує набір вбудованих стилів для службо- 

вих цілей. Наприклад, в кожному документі існують стилі Heading 1, 

Heading 2, Heading 3 тощо (в російській версії назвами стилів є Заголо-

вок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 тощо). 

При застосуванні цих стилів до заголовків розділів та підрозділів 

існує можливість автоматичного створення змісту документу за допо-

могою натискання пункту Insert, далі Reference і у підменю обирання 

пункту Index and Tables. Це призведе до виникнення діалогового вікна, 

що зображене на рис. А.2 (зображення при переході на закладку Table 

of Contents): 

 

 
Рис. А.2 – Діалогове вікно автоматичного створення змісту 

 

Деталі оформлення меню можливо змінити за допомогою кнопки 

«Options». Після натискання кнопки «OK» до документу буде автома-

тично додане службове поле, яке містить інформацію про зміст доку-

менту (назви розділів з посиланням на сторінки). У довільний момент 
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часу для оновлення змісту можна натиснути правою кнопкою миші на 

цьому полі і в контекстному меню обрати пункт «Update field». Для 

зміни форматування елементів поля змісту можна відредагувати в таб-

лиці стилів стилі, що його формують. 

Перейдемо до механізму автоматичної нумерації формул та поси-

лань в тексті дисертації чи іншої наукової роботи. Застосування авто-

матизації дозволить позбутися великої кількості механічних помилок 

та перебудовувати нумерацію після додавання нових елементів (фор-

мул або літературних джерел). Як і у випадку автоматичного створення 

змісту, необхідно використовувати поля. Для створення нового поля, 

що буде містити послідовність, нам необхідно натиснути пункт меню 

«Insert» та обрати пункт «Field». Це призведе до відображення діалого-

вого вікна вигляду (зображене на рис. А.3): 

 

 
 

Рис. А.3. – Діалогове вікно для вставки поля з вбудованими  

значеннями 

 

В програмі Microsoft Word існує велика кількість типових полів, 

наприклад автор документу, дата створення та інші. Для створення ав-

томатичної нумерації за вибором користувача необхідно створити вла-

сне поле типу послідовність (sequence). Послідовності можуть нумеру-

ватися заново після закінчення розділу, а можуть бути глобальними. Це 
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є зручним за потреби створення незалежної нумерації елементів в ко-

жному розділі окремо. Для створення поля користувача в діалоговому 

вікні, що зображено на рис. А.4, потрібно натиснути на кнопку 

«Formula…» і ввести наступний код для поля (зображено на рис. А.4): 

 

 
 

Рис. А.4 – Створення поля користувача типу послідовність 

 

Введене значення «\SEQ» означає, що поле буде послідовністю, а 

«Literature» позначає назву послідовності (може бути довільним напи-

сом). Після натискання на кнопку «OK» до документу буде додане поле 

із значенням 1. Якщо виділити та скопіювати це поле в буфер та розмі-

стити у довільному місці, то буде розміщене поле з числом 1. Для зміни 

значення послідовності на реальне значення відповідно до кількості по-

передніх значень в документі (автоматична нумерація) необхідно на 

полі натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню обрати пункт 

«Update field». Дана операція призведе до оновлення значення поля. 

Потрібно зазначити, що всі поля автоматично оновлюються при відк-

ритті документу. Для ручного оновлення всіх полів в документі потрі-

бно виділити весь документ, натиснути правою кнопкою миші і в кон-

текстному меню обрати пункт «Update field». 

Перейдемо до створення закладок (Bookmarks). Закладки необ-

хідні для можливості створення посилань на певні елементи тексту, на-

приклад на автоматично генеровані номери формул або літературні 

джерела. Для створення закладки необхідно в меню «Insert» обрати 

пункт «Bookmark». Внаслідок цього відобразиться діалогове вікно, що 

показане на рис. А:5 
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Рис. А.5 – Діалогове вікно створення нової закладки 

 

В діалоговому вікні потрібно ввести нову назву закладки. Для на-

зви закладок можна ввести префікс типу (наприклад, закладки на ма-

люнки можуть починатись з Pic, на літературні джерела – з Lit та т.п.) 

та скорочений опис об’єкту. Це дозволить у разі необхідності швидко 

створити посилання на закладку або перейти до неї за допомогою пун-

кту «Go To …» меню «Edit». 

Для створення посилання на номер формули, літературного дже-

рела (тобто на довільно створену попередню закладку) потрібно в меню 

Insert обрати пункт Reference і в підменю обрати пункт Crossreference. 

Відкриється діалогове вікно, що зображене на рис. А:6. 

 У якості посилання можна вибрати різні типи об’єктів, напри-

клад нумерований елемент, виноску, колонтитул, закладку тощо. Най-

більш зручно використовувати посилання саме на закладки тому, що 

текст закладки може являти собою розраховане поле. Потрібно зазна-

чити, що витрати на початкове створення полів для автоматичної нуме-

рації формул, малюнків, літературних джерел повністю компенсуються 

витратами часу на подальшу зміну документу внаслідок автоматичного 

відслідковування та перенумерацію змін номерів формул, літературних 

джерел. 
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Рис. А.6 – Діалогове вікно вставки посилання на закладку 

 

Виграш часу для редагування документу відчуваються при дося-

гненні обсягу документу вже в 25–30 сторінок. Також використання пе-

рехресних посилань та закладок призводить до зменшення обсягу 

файлу, в якому зберігається документ. 
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