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Лабораторна робота №6 

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЛЯ 

СПИСКІВ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 

 

Мета роботи – оволодіти правилами наведення цитат і бібліог-

рафічних посилань у текстах наукових та навчальних робіт та прави-

лами складання бібліографічного опису для списків літератури і 

джерел. 

 

1 Вказівки з самопідготовки до роботи  

1.1 Завдання для самостійної підготовки  

Вивчити: 

–періоди становлення науки та цикли розвитку науки;  

–основні сучасні тенденції розвитку науки; 

–наукометричні бази;  

–правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах 

наукових та навчальних робіт. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 періоди становлення науки та цикли розвитку науки;  

 основні сучасні тенденції розвитку науки; 

 наукометричні бази;  

 правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах 

наукових та навчальних робіт. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Які періоди включає процес становлення науки? 

1.2.2 Які цикли розвитку науки Ви знаєте? 

1.2.3 Які основні сучасні тенденції розвитку науки? 

1.2.4 Які наукометричні бази Ви знаєте?  

1.2.5 Які джерела відносять до джерел вторинної інформації?  

1.2.6 Що таке Індекс цитування?  

1.2.7 Що таке Індекс Гірша  

1.2.8 Що показує Імпакт-фактор? 

1.2.9 Що таке бібліографічне посилання?  
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1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових дослі-

джень. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та 

організація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчаль-

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

 

ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1 Структура, тенденції розвитку і класифікація науки в Ук-

раїні 

Наука як система знань має специфічну структуру, включаючи 

ряд елементів. 

Головним складовим елементом науки, її системоутворюючою 

ланкою є наукові закони, які мають відповідати законам об'єктив-

ного світу, бути їх більш менш точним відображенням. Тому наукова 

думка розвивається не випадковими стрибками, а підпорядкована 

певним законам логіки. Окремі закони розкриваються через узагаль-

нення історії науки, аналізу особливостей її поступального руху і ві-

дображають відносну самостійність науки, її особливу якість, тоді як 

загальні закони пов'язують науку з практикою та іншими науками і 

явищами. Якщо закони філософії відображають найбільш загальні 

риси економічних відносин, то закони економіки – їх специфічні 

риси. При цьому останні включають категорії філософії та специфі-

чні риси економічної дієвості. Розглядаючи закони і категорії філо-

софії та економічної теорії, можна стверджувати, що вони станов-

лять цілісну систему у розвитку суспільства. 

Поєднання природних законів і закономірностей із законами 

економіки виявляється у підприємницькій діяльності в умовах рин-

кових відносин. Так, виконання довгострокової аграрної програми в 

Україні залежить не лише від дії економічних законів, а й від законів 

природи, які впливають на ефективність землеробства і рослинниц-

тва. До них, зокрема, відносять закони: рівнозначності і незалежно-

сті процесів життя рослин, факторів обмеження, оптимуму зворот-

ності, плодозміни та ін. Сутність закону рівнозначності та незалеж-

ності процесів життя рослин полягає у тому, що неможливо один не-

обхідний для рослин фактор (вода, тепло, світло) замінити іншим. 
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Згідно з законом обмежуючого фактору рівень урожайності завжди 

визначається фактором, який міститься у мінімумі, і скільки б не зро-

стала величина інших факторів, урожайність не збільшуватиметься. 

Закон оптимуму полягає у дотриманні найбільш раціонального спів-

відношення між вологою і речовинами живлення, що створює умови 

для повного розвитку рослим. Згідно із законом зворотності, рос-

лини за вегетаційний період споживають із ґрунту речовини жив-

лення, які потім необхідно повернути ґрунту. Закон плодозміни по-

лягає у плодозміні культур на полях у просторі і часі, тобто дотри-

манні сівозміни. 

Наука являє собою не застиглий сплав знань, а динамічну сис-

тему, що має свій життєвий цикл і проходить свої етапи розвитку від 

зародження до зрілості. Процес становлення будь-якої конкретної 

науки в історичному плані включає наступні періоди (рис 1). 

До науковий період. У плині цього періоду в тій предметній об-

ласті, де пізніше буде споруджений «будинок науки», здійснюється 

повсякденна практична діяльність людини. При цьому протягом до 

наукового періоду методи практичної діяльності формуються сти-

хійно й не передаються від людини до людини. Тому що нагрома-

дження знань відсутній, то відсутній і наука. Зате формується мис-

тецтво відповідної предметної області. Суть цього явища полягає в 

тому, що деякі люди здійснюють певні види діяльності істотно 

краще, ніж інші (тобто вони більше «митецькі» у цій області). Прик-

лад: Відносно недавно такий стан спостерігався в рекламній справі: 

товари рекламувалися, майстри й лідери в рекламі існували, однак 

їхній досвід не був узагальнений і систематизований, як наслідок, 

була відсутня формальна схема дій і типові прийоми поводження в 

рекламному бізнесі. 

Емпіричний рівень розвитку науки. У цей період виникає об-

мін досвідом діяльності. Знання передаються від людини до людини, 

узагальнюються й накопичуються. Як наслідок, у ту область, де ко-

лись безроздільно панувало мистецтво, вторгається наука. Однак ми-

стецтво предметної області не зникає: воно перетворюється в уміння 

фахівця пристосувати до конкретних умов ту формалізовану схему 

дій, що наука пропонує для типової ситуації. 

Теоретичний (методологічний) рівень розвитку науки. У да-

ному періоді основне завдання науки - пояснення явищ предметної 

області. Як наслідок, у цьому періоді для науки характерне застосу-
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вання методів теоретичних досліджень, тобто таких методів, як ви-

сування гіпотез, моделювання, ідеалізація, абстрагування узагаль-

нення, уявний експеримент. 

 

 
 

Рис 1 – Етапи становлення науки 

 

Методологічний рівень розвитку науки. Це вищий період ро-

звитку науки, у якому об'єктом дослідження ставати мама наука. На-

зва даного періоду походить від терміну «методологія», що узагаль-

нює вчення про методи й теорії, про структуру логічної організації 

науково-дослідної діяльності. 
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Циклічний розвиток науки 

Крім того, що наукові дисципліни проходять лінійний розвиток 

від до наукового періоду до методологічного періоду, будь-якій зрі-

лій науці властивий циклічний розвиток. Відповідно до концепції 

американського філософа й історика науки Томаса Куна, будь-яка 

конкретна наука розвивається циклічно шляхом постійної зміни 

двох якісно різних періодів: періоду «нормальної науки»; кризи й ре-

волюційного періоду (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2 – Цикли розвитку науки 

 

Період нормальної науки – це рівноважний стан науки, коли без-

роздільно панує деяка парадигма. 

Парадигма - це визнана наукова теорія, що протягом певного 

часу задає модель наукової діяльності. Крім того, парадигма – це й 

сама пануюча модель наукової діяльності, що складає із сукупності 

теоретичних принципів, метрологічних норм, світоглядних устано-

вок і ціннісних критеріїв. Інакше кажучи, це пануюча концептуальна 

система, стиль мислення в науці. 

Отже, кожна наука разом із законами включає в собі, з одного 

боку, факти і дані досвіду, а з другого – певну систематизацію знання 

– теорію. 
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Факти становлять реальну основу всіх висновків і узагальнень 

учених. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмис-

лення фактів не може існувати жодна наука. Факти стають складо-

вою частиною наукових знань лише тоді, коли вони виступають у 

систематизованому, узагальненому вигляді, є основою підтвер-

дження законів дійсності. Закони і факти у науці набувають певної 

інтеграції і служать базою для більш широких наукових узагальнень 

за умови, що вони відображені у теоріях. 

Важливим структурним елементом будь-якої науки є специфічні 

категорії – найбільш загальні поняття, що відображають особливості 

її предмета, змісту і методу. Вони є незмінним засобом дослідження 

і систематизації матеріалу (категорії товару і вартості, володіння і 

власності у економічній теорії, подвійності відображення і балансо-

вого узагальнення господарських процесів у бухгалтерському об-

ліку; індексів у статистиці). 

Крім того, у науці розрізняють також такі елементи, як прин-

ципи, постулати, правила. 

Принципи тісно пов'язані із законами. Вони спеціально створю-

ються у процесі систематизації знань, але на відміну від законів об'-

єктивно у природі не існують. Принципи можуть виступати у формі 

постулатів, тобто попередніх припущень, які є основою для великих 

теоретичних узагальнень. 

Основні сучасні тенденції розвитку науки полягають у пере-

ході від їх диференціації до їх інтеграції, перехід від координації 

наук до їх субординації і від одноаспектності наук до розгляду їх у 

комплексі. Саме ця тенденція проявилася в створенні міждисциплі-

нарних галузей знань, які цементують собою фундаментальні науки; 

у взаємодії між різними науками, які вивчають один і той же об’єкт 

одночасно з різних боків; у посиленні цієї взаємодії аж до комплек-

сного вивчення об’єкта системою наук. Нині ця тенденція характе-

рна для об’єктів, які мають глобальний характер. 

Сучасна наука пройшла дуже складний історичний шлях. А від-

криттю – цьому своєрідному якісному стрибку в науці – передує 

довге кількісне нагромадження спільних зусиль цілої групи людей. 

Проте саме відкриття здатний зробити далеко не кожний вчений. На-

ука розвивається не випадково, а підпорядкована певним об’єктив-

ним закономірностям. Дуже важливу роль у роз- витку науки відіг-

рає наступність. Це означає, що кожне нове відкриття готується всім 

ходом попереднього розвитку наукових знань. 
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Дуже виразно сказав про це Ньютон: «Якщо я бачу далі Декарта, 

так це тому, що я стою на плечах гігантів». Однією з важливих за-

кономірностей розвитку науки є те, що вона дедалі істотніше впли-

ває на розвиток техніки та виробничих технологій. В процесі розви-

тку науки відбувається взаємозбагачення різних її галузей досвідом 

та ідеями. Розвитку науки притаманні й певні суперечності. Як скла-

дне суспільне явище, наука не тільки впливає на суспільство, а й 

сама відчуває його вплив, в силу чого окремі наукові досягнення ма-

ють трагічні для людства наслідки. 

Згадаймо хоча б як розвиток ядерної фізики призвів до того, що 

можливими стали атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, Чорнобиль-

ська трагедія тощо. Людське суспільство зіткнулося сьогодні з кри-

чущою суперечністю між умовами життя людей і штучним середо-

вищем, створюваним ними в процесі науково-технічного прогресу. 

Як застерігав Ф. Енгельс: «Не будемо тішитися нашими перемогами 

над природою. За кожну таку перемогу вона нам мстить.» Отже, 

завдання сучасного вченого – не тільки розвивати науку, а й завжди 

ретельно зважувати можливі наслідки своїх відкриттів для навколи-

шньої природи, дбаючи про те, щоб вживалися всі необхідні приро-

доохоронні заходи. 

Інколи науку розглядають навіть як головного винуватця усіх 

нещасть людства, як знаряддя насильства над людьми. Її звинувачу-

ють у тому, що вона, розглядаючи лише числові абстракції предме-

тів, відкидає емоційний підхід до діяльності людей, не відрізняє до-

бра від зла. Прихильники такого підходу забувають про те, що роль 

науки у суспільстві визначається самим суспільством, його характе-

ром, структурою, виробничими відносинами. Звичайно, не наука 

винна в таких нещастях людства, як забруднення хімічними та ра-

діоактивними відходами, озонові діри, парниковий ефект тощо, а ви-

ною є нехтування людством мудрими законами Природи. 

Класифікація наук 

Від зародження науки розвиток знання ґрунтувався на його кла-

сифікації за тією чи іншою ознакою, що відігравало вирішальну роль 

в організації, по- будові, спеціалізації знання і пізнавальної діяльно-

сті. Тому класифікація наук як логіко-методологічна, аксіологічна) і 

соціокультурна проблема відображена в багатьох філософських і на-

укознавчих дослідженнях, які, розглядаючи структуру науки з однієї 

точки зору і не претендуючи на цілковиту повноту, доповнюють 
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одне одного, подаючи досить широке уявлення про принципи фор-

мування, розвитку та функціонування науки. 

Багатогранність форм наукових досліджень зумовлює необхід-

ність їх класифікації із врахуванням предмета, характеру, взає-

мозв’язку різних видів досліджень. При цьому досягають не тільки, 

теоретичної, а й практичної мети розвитку науки. 

Проблема класифікації наук має таку тривалу історію, як і сама 

наука, тому будь-який науковий аналіз що претендує на цілісність, 

не може уникнути розгляду історії питання, оскільки у кожну істо-

ричну епоху наукові знання виконували своєрідні функції. Це було 

зумовлене рівнем розвитку науки, можливостями суспільства вико-

ристовувати наявні знання. Вже в добу античності не лише продуку-

валися нові знання, а й були здійснені спроби класифікації існуючих. 

Одним з перших таку спробу здійснив Демокрит (470 чи 460–

380 (чи 370 до н. е.), який наукову систему поділяв на три частини: 

вступну («каноні- ку» як вчення про істину та її критерії); фізику (на-

уку про різноманітні прояви буття); етику (похідну від фізики). У 

його класифікації всі розділи були органічно поєднані: «каноніка» 

належала до фізики як її вихідний розділ, вона мала нелогічний ха-

рактер, а обґрунтовувала правильність обраного системою шляху, 

захищала основні положення наукової системи від ворожих їй учень. 

Етика вважалася додатком до фізики. 

У контексті проблеми диференціації наукових знань Аристотель 

по- рушив питання про необхідність упорядкування самого знання 

та вироблення мистецтва пізнавальної діяльності. Класифікуючи на-

уки за теоретичним рівнем та історичними умовами їх виникнення, 

він виокремлював, з одного боку, філософію, математику, фізику, з 

іншого, – мистецтво та науки, які не слугують ні для насолоди, ні для 

необхідних потреб. 

Це свідчить, що наукове знання він розглядав як самоцінність 

безвідносно до його можливого практичного застосування. Таким 

прихильником упорядкування наукового знання у західноєвропейсь-

кій традиції був реформатор науки Нового часу, англійський філо-

соф і політичний діяч Френсіс Бекон (1561–1626). У своїй праці «Но-

вий органон» він поділяв знання на те, яке вгадує природу, і те, яке 

тлумачить її, а також прагнув класифікувати всі науки на основі вну-

трішньої логіки їх розвитку: «Ми не заперечуємо, що після того як з 

усіх наук будуть зібрані і розташовані по порядку всі досліди і вони 
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зосередяться у знанні та судженні однієї людини, то з переносу до-

слідів однієї науки в іншу через той дослід, який ми звемо науковим, 

може бути відкрито багато нового – корисного для життя лю-

дини». На цих міркуваннях ґрунтується поділ ними наукових дослі-

джень на світоносні і плодоносні. 

Класифікація наук, яку запропонував німецький мислитель Фрі-

дріх Енгельс (1820 – 1895), відповідала рівню розвитку знань другої 

половини XIX ст. Розглядаючи принципи матеріальної єдності світу 

і його невичерпної якісної багатоманітності, він виокремлював на-

уки за описуваними ними формами руху матерії. На цій підставі Ен-

гельс доводив, що класифікація наук, кожна з яких аналізує окрему 

форму руху або ряд пов’язаних між собою і таких, що переходять 

одна в одну, форм руху, є одночасно класифікацією, розташуванням, 

згідно із внутрішньо притаманною їм послідовністю цих форм руху, 

і в цьому полягає її значення. В основу диференціації наук він поклав 

принцип об’єктивності, згідно з яким відмінності між науками зумо-

влені відмінностями в об’єктах їх дослідження. Ними є існуючі фо-

рми руху матерії (механічна, фізична, хімічна, біологічна, соціа-

льна). 

З виникненням у західній Європі наприкінці XIX ст. некласичної 

філософії змінилися й критерії класифікації наук. Так, німецький фі-

лософ Генріх Ріккерт (1863–1936), прагнучи «показати заплутаність 

і складність проблеми класифікації наук і всю безпорадність цьому 

питанні звичайних схем», вважав, що емпіричні науки розпадаються 

на дві головні групи: природознавство (науки, які вивчають фізики, 

хіміки, анатоми, фізіологи, біологи, геологи) та науки про культуру 

(які досліджують теологи, юристи, історики і філологи) тобто суспі-

льні, гуманітарні науки. Усвідомлюючи, що обидві групи наук поєд-

нані між собою багатьма зв’язками, і заперечуючи їх абсолютне про-

тиставлення, він розглядав і основні розбіжності між ними. 

Філософ вважав, що це допоможе віднайти відправні засади для 

диференціації наук про культуру як молодших за часом виникнення, 

між якими, на відміну від природничих наук, ще не встановлено тіс-

них зв’язків. 

Важливий внесок у класифікацію наук зробив німецький філо-

соф Едмунд Гуссерль (1859–1938). Створюючи феноменологічну фі-

лософію, він розрізняв чисту феноменологію як науку про феномени 

(явища) та інші науки, які також досліджують феномени: психологію 

– науку про психічні, природознавство – науку про фізичні явища 
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(феномени); історію – науку про історичні феномени, культуру – на-

уку про культурні феномени. У цих двох різновидах науки йдеться 

про феномени різного порядку: конкретні науки є науками про фа-

кти, чиста, або трансцендентальна феноменологія обґрунтована не 

як наука про факти, а як наука про сутності, що має на меті конста-

тувати пізнання сутності. 

Е. Гуссерлю належить ще одна класифікація – за характером по-

нять, утворених певними науками. За цією ознакою він поділив всі 

науки на дескриптивні, які ґрунтуються на описуванні, використову-

ючи дескриптивні (описові) поняття, і точні науки, які пояснюються 

за допомогою однозначного, точного визначення. Геометрію та інші 

математичні науки він назвав точними, а природничі – дескриптив-

ними, хоча й вважав, що вони тісно пов’язані між собою. Та, попри 

ці зв’язки, жодна з груп наук не може підмінити іншу. 

Над проблемами класифікації наукового знання працював й ук-

раїнський природодослідник, мислитель Володимир Вернадський 

(1863–1945), який одним із перших у світовій науці усвідомив важ-

ливість теоретичного освоєння проблем наукознавства, дослідження 

феномену науки засобами самої науки. Його внесок у становлення 

цієї дисципліни зберігає своє значення дотепер. 

Особлива роль належить його праці «Наукова думка як планета-

рне явище», у якій В. Вернадський розглядав вузлові проблеми роз-

витку природознавства, виокремлення та інтеграції його галузей і 

формування на цій основі нових міждисциплінарних наук (фізична 

хімія, хімічна фізика, біохімія, біогеохімія та ін.). Будь-яку класифі-

кацію наук він вважав умовною, але необхідною для окреслення ви-

значення предметних галузей їх дослідження. 

Традиційною вважається класифікація наук за предметом дослі-

дження, згідно з якою виокремлюють природничі, суспільні, гумані-

тарні та соціальні науки тощо (рис. 3). 

Іншим прикладом традиційної класифікації наук є їх поділ зале-

жно від пізнання та практичної дії на теоретичні (фізика, хімія, аст-

рономія, біологія, математика та інші) і прикладні (радіотехніка, гір-

нича справа, агрохімія, медицина тощо). Такий підхід поділяв німе-

цько-американський філософ, соціолог Еріх Фромм (1900–1980), 

вважаючи, що науку слід диференціювати за встановленням об’єкти-

вно правильних норм виведення знань. За його твердженням, чисті, 
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тобто теоретичні, науки мають справу з відкриттям фактів і принци-

пів, а прикладні зорієнтовані на практичні норми, відповідно до яких 

належить діяти. 

 
 

Рис. 3 – Класифікація наук. 

 

Метою класифікації наук є розкриття взаємного зв’язку між на-

уками на основі певних принципів і відображення цих зв’язків у ви-

гляді логічно аргументованого розміщення, групування сукупності 

наук в єдину систему знань і графічного відображення структури 

взаємозв’язку між ними в різній формі, зокрема, у вигляді таблиць. 

Оформлення науки як соціального інституту, відбулося тільки 

на початку XVIII ст., коли в Європі були створені наукові товариства 

і академії, а також почали видаватись наукові журнали. 

За характером спрямованості і безпосереднього відношення до 

практики науки прийнято поділяти на фундаментальні і прикладні. 

Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що управ-

ляють поведінкою і взаємодією базисних структур природи і суспі-

льства. До них належать: велика група фізико-технічних і математи-

чних наук (математика, ядерна фізика, фізика плазми, фізика низь-

ких температур, кібернетика); хімія і біологія; велика група наук про 

Землю (геологія, геофізика, фізика атмосфери, води і суші, геоінфо-

рмаційні системи і технології, аерокосмічні методи досліджень); со-

ціальні науки. 

Фундаментальні дослідження поділяються на вільні (чисті) і ці-

леспрямовані. Вільні (чисті) дослідження, зазвичай мають індивіду-

альний характер і очолюються визнаним вченим – керівником ро-
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боти. Характерною особливістю цих досліджень є те, що вони напе-

ред не визначають певних цілей, але в принципі спрямовані на отри-

мання нових знань і більш глибоке розуміння навколишнього світу. 

Цілеспрямовані дослідження мають відношення до певного 

об’єкта і проводяться з метою розширення знань про глибинні про-

цеси і явища, що відбуваються в природі, суспільстві, без урахування 

можливих галузей їх застосування. 

І вільні і цілеспрямовані фундаментальні дослідження можуть 

бути пошуковими. 

Фундаментальні науки мають значну силу притягання, їх за-

вдання знаходяться на межі між відомим і неочікуваним, у зв’язку з 

чим фундаментальні дослідження відрізняються невизначеністю кі-

нцевого результату. Оскільки дослідник, як правило, весь час стоїть 

на підступах до невідомого, вибір конкретних шляхів фундамента-

льних досліджень часто визначається інтуїцією, досвідом і внутріш-

ньою логікою розвитку науки. 

У свою чергу, фундаментальні науки постійно відкриті для но-

вих ідей і підходів, у них закладена здатність переглянути звичні уя-

влення про навколишній світ, і, якщо потрібно, відмовитися від них. 

Безпосередня мета прикладних наук полягає в застосуванні ре-

зультатів фундаментальних наук при вирішенні пізнавальних і соці-

ально-практичних проблем. 

Прикладні науки можуть розвиватися з перевагою як з теорети-

чної, так і практичної проблематики. Так, на базі економічної теорії, 

яка є фундаментальною наукою, розвивається мікро- і макроеконо-

міка, економічний аналіз тощо. Усі ці науки можна віднести до тео-

ретичної прикладної економіки. 

На стиках прикладних наук і виробництва розвивається особ-

лива галузь досліджень – так звані розробки, в процесі яких реалізу-

ються результати практичних прикладних наук у вигляді конкретних 

технологічних процесів, конструкцій, матеріалів. 

Як правило, фундаментальні науки в своєму розвитку випере-

джають прикладні, створюючи для них теоретичну базу. 

Класифікація науки є не самоціллю, вона має, окрім наукового 

значення, також і практичне. Вона є теоретичною основою для бага-

тьох сторін практичної діяльності суспільства: організації і струк-

тури наукових закладів та їх взаємовідносин, планування науково-

дослідних робіт та їх взаємозв’язку, особливо тих робіт, які мають 

комплексний характер; взаємозв’язку теоретичних досліджень з 
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практичними завданнями господарства і нарешті, для бібліотечної 

класифікації. Вищою атестаційною комісією (ВАК) України за зго-

дою Міністерства освіти і науки України затверджена Національна 

класифікація наук (табл. 1). Кожна із цих наук включає декілька 

груп. 

Таблиця 1 

Національна класифікація наук 

№ 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки 

1 Фізико-мате-

матичні 

10 Філологічні 19 Психологічні 

2 Хімічні 11 Географічні 20 Воєнні 

3 Біологічні 12 Юридичні 21 Нац. безпека 

4 Геологічні 13 Педагогічні 22 Соціологічні 

5 Технічні 14 Медичні 23 Політичні 

6 Сільськогос-

подарські 

15 Фармацевти-

чні 

24 Фізичне вихо-

вання й спорт 

7 Історичні 16 Ветеринарні 25 Державне прав-

ління 8 Економічні 17 Мистецтвоз-

навство 

9 Філософські 18 Архітектура 

 

Загальні цілі й завдання науки на конкретний період розвитку 

кожна держава визначає виходячи з їх соціально-економічного і по-

літичного стану. Фундаментальні науки мають розвиватись випере-

джальними темпами, створюючи теоретичну базу для прикладних 

наук. У сфері їх розвитку мають знаходитись, насамперед, розробки 

вітчизняних наукових колективів, що мають світове визнання, а та-

кож прикладні дослідження і технології, в яких Україна має значний 

науковий, технологічний та виробничий потенціал і які здатні забез-

печити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок. 

Вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

має здійснюватися з пріоритетних напрямів наукового і науково-те-

хнічного розвитку. 

На сьогодні для України пріоритетними є такі напрями прикла-

дних наукових досліджень: 

 нетрадиційні джерела енергії; 

 дослідження космічного простору, астрономія і астрофізика; 
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 медицина і медична техніка; 

 дослідження в галузі аграрних технологій і сучасних біотехно-

логій; 

 ресурсо- й енергозберігаючі та екологічно безпечні технології; 

 нові матеріали та хімічні продукти; 

 екологія та раціональне природокористування; 

 нові інформаційні технології. 

Отже, структура і класифікація науки в Україні спрямовані на 

подальший розвиток науки і техніки для зростання інтелектуального 

потенціалу держави та його використання для добробуту людей. 

 

Наукометричні бази 

Ефективність наукової діяльності може оцінюватися з викорис-

танням як якісних, так і кількісних показників. В основі якісних оці-

нок лежать висновки експертів. Суб’єктивність подібних оцінок зни-

жує достовірність отримуваних результатів. 

Кількісні оцінки засновані на опублікованих даних і патентній 

інформації: це число публікацій, аналіз частоти їхньої цитованості 

(індекс цитування), індекс Гірша, імпакт-фактор наукового журналу, 

в якому роботи опубліковані, кількість отриманих вітчизняних та 

міжнародних грантів, стипендій, вітчизняних та іноземних премій, 

участь у міжнародному науковому співробітництві, складі редколе-

гій наукових журналів. Із перерахованих вище показників останнім 

часом найбільший інтерес представляють індекс цитування, індекс 

Гірша й імпакт-фактор. Міжнародна практика наукометричних дос-

ліджень сьогодні базується на використанні наукометричних баз да-

них. 

Наукометрична база даних (НМБД) − це бібліографічна і рефе-

ративна база даних з інструментами для відстеження цитованості 

статей, опублікованих у наукових виданнях. 

Індекс цитування – це прийнята в науковому світі міра значу-

щості наукової роботи якого-небудь вченого або наукового колек-

тиву. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань 

на публікацію або прізвище автора в інших джерелах. Однак для то-

чного визначення значущості наукових праць важливо не тільки кі-

лькість посилань на них, але й якість цих посилань. 
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Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, за-

снована на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публі-

кацій. Наприклад, вчений має індекс Гірша 5, якщо 5 з його статей 

цитуються як мінімум 5 разів кожна. 

Імпакт-фактор показує, скільки разів у середньому цитується 

кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років 

після виходу. 

Web of Science корпорації Thomson Reuters – найавторитетніша 

у світі аналітична і цитатна база даних журнальних статей. Це нау-

кометрична база, що дозволяє здійснювати пошук серед понад 12 

000 журналів і 148 000 матеріалів конференцій у галузі природничих, 

громадських, гуманітарних наук і мистецтва, і дає можливість отри-

мати найбільш релевантні дані що вас цікавлять. 

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент 

для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових ви-

даннях. Індексує 18 тис. назв наукових видань з технічних, медичних 

та гуманітарних наук 5 тис. видавців. База даних індексує наукові 

журнали, матеріали конференцій і серії книжкових видань. Розроб-

ником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація 

Elsevier. 

Список всіх журналів, що входять до НМБД Scopus є на сайті 

SJR. Знаючи назву журналу, можна знайти його сайт і дізнатися про 

редакційну політику, вимоги до авторів тощо. На сайті SJR можна 

відфільтрувати список журналів за країнами. 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) створений На-

уковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU в рамках проекту, 

ініційованого Федеральним агентством з науки та інновацій (Росна-

ука). РІНЦ – це механізм, що дозволяє оцінити рівень наукового ви-

дання на основі формальних і об’єктивних критеріїв. Основним та-

ким критерієм є відносний показник цитування статей, опублікова-

них у даному журналі, тобто, його імпакт-фактор. 

Index Copernicus (IC) (Польща) – міжнародна наукометрична 

база даних. Цей сайт включає індексування, ранжування та реферу-

вання журналів, а також є платформою для наукової співпраці та ви-

конання спільних наукових проектів. База даних має кілька інстру-

ментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати 

вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових ус-
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танов. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Копернікус та-

кож пропонує традиційні реферування та індексування наукових пу-

блікацій. 

 

2 Правила наведення цитат і бібліографічних посилань у те-

кстах наукових та навчальних робіт 

Звертання до праць певного вченого, автора, письменника ши-

роко застосовується в текстах наукових, науково-навчальних та нав-

чальних робіт. 

Особливою формою викладу фактичного матеріалу наукових 

робіт є цитати, що органічно включені у тексти дисертацій, моног-

рафій та інших наукових робіт. Вони використовуються для того, 

щоб без викривлень передати думку автора першоджерела, іденти-

фікувати його погляди при співставленні різних точок зору тощо. 

Цитати служать необхідною опорою автору у процесі аналізу і син-

тезу інформації. Спираючись на їх зміст, можна створити систему 

переконливих доказів, що є необхідними для об’єктивної характери-

стики досліджуваного явища. Цитати також можуть наводитися як 

підтвердження окремих положень, які наводить науковець. 

У всіх випадках кількість цитат, що наводяться, має бути опти-

мальною, тобто визначатися потребами розробки теми наукового до-

слідження. Від науковця вимагається встановити чи варто застосо-

вувати цитати у конкретному контексті, чи немає у них викривлень 

смислу джерела цитування. Причини останнього можуть бути різ-

ними: в одних випадках з першоджерела можуть бути взяті слова, які 

не визначають суті поглядів автора; в інших – цитати обмежуються 

словами, які містять лише частину думки, наприклад ту, яка більше 

відповідає інтересам автора наукової роботи. Іноді у цитаті виклада-

ється точка зору не на той предмет, який розглядається у даному кон-

тексті. Можливі й інші смислові неточності при цитуванні. 

Поряд з прямим цитуванням часто застосовують непряме циту-

вання – переказ тексту першоджерела. У цьому випадку також не ви-

ключеною є можливість викривлення думки автора першоджерела. 

Щоб цього не трапилось, текст переказу слід прискіпливо звіряти з 

першоджерелом. 

Посилаючись у тексті на будь-яке джерело (опублікований чи 

неопублікований документ), можна лише обмежитися цитатою, ури-

вком з нього, не зазначаючи відомостей про сам документ (автора, 

назву, рік видання). Але такі цитати називають недокументованими 
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посиланнями, і вони характерні лише для газет, масово-політичної, 

навчальної літератури. У жодному разі їх не можна рекомендувати 

для наукових публікацій, рефератів, курсових, дипломних, магістер-

ських робіт, наукових звітів і дисертацій. У цих видах робіт бібліог-

рафічні посилання мають бути обов’язково документованими, тобто 

супроводжуватися точною адресою цитованого джерела. 

Бібліографічне посилання – це сукупність бібліографічних відо-

мостей про цитований або згадуваний у тексті наукової чи навчаль-

ної роботи документ. 

Бібліографічні посилання можуть уміщуватись: 

 в основному тексті (внутрішньотекстові посилання); 

 у підрядкових примітках (підрядкові посилання); 

 у позатекстових примітках (у коментарях). 

Внутрішньотекстове посилання наводять у тексті у круглих ду-

жках. Наприклад, такий фрагмент тексту: 

За мовною ознакою видання друкарні Острозької академії роз-

поділяються так: «у 14-ти текстах – церковнослов’янський текст і 

додаткові статті, у 4-х – українські статті при церковнослов’ян-

ському тексті, одне видання – двомовне, 6 – українською мовою» 

(Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства 

на Україні. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1983. – С. 38). 

Підрядкові бібліографічні посилання наводять у нижній частині 

сторінки, відокремлюючи їх горизонтальною лінією. 

Кожне підрядкове посилання нумерується в тій послідовності, в 

якій подаються цитати чи посилання в тексті. 

При цитуванні підряд одного й того самого твору (документу) в 

підрядкових примітках назву твору не повторюють, а заміняють сло-

вами «Там само» або «lbid» (для іноземних джерел). Нижче наво-

димо фрагмент тексту з підрядковими бібліографічними приміт-

ками. 

У підрядкових бібліографічних посиланнях іноді вказують і по-

силання на так звані «непрямі цитати», тобто, коли автору не вдалося 

знайти оригінал цитованого твору. Такі підрядкові посилання мо-

жуть мати такий вигляд: Цит. за:... (де вміщують бібліографічний 

опис твору, з якого запозичено цитату). 

Позатекстові бібліографічні примітки (коментарі), як правило, 

вміщують у кінці тексту із зазначенням, наприклад, «Примітки до 

розділу 1.4», де в нумерованому порядку розташовані всі бібліогра-

фічні записи, на які було зроблено посилання в тексті. У такому разі 
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в тексті вже не дають ні текстових розгорнутих, ні підрядкових по-

силань й приміток, а після закінчення цитати у квадратних дужках 

ставлять порядковий номер за списком у кінці твору, наприклад. 

Коли автор дисертаційної праці, наводячи цитату, виділяє в ній 

деякі слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тек-

сту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказу-

ються ініціали автора дисертації, а весь текст застереження вміщу-

ється у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. 

– Л.М.), (підкреслено мною. – Л.М.), (розбивка моя. – Л.М.). 

При написанні дисертацій не варто давати підрядкові бібліогра-

фічні посилання, оскільки це призводить до зростання обсягу дисер-

тації, а краще у квадратних дужках наводити посилання на номер у 

списку літератури, наприклад, [156], при прямих цитатах, напри-

клад, [156, с. 41], а при непрямих – [цит. за: 128, с. 34]. 

 

 
 

  


