
ТЕМА 7. АПРОБАЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА  

ОПУБЛІКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Оформлення звіту про результати наукової роботи 

 

Узагальнення результатів дослідження становить літературне викла-

дення результатів дослідження у вигляді звіту про виконану науково-дослідну 

роботу (НДР), дисертації, монографії, статті, студентські науково-дослідні ро-

боти тощо. 

Виконана науково-дослідна робота подається у формі звіту. Це доку-

мент, що містить вичерпні систематизовані відомості про виконану роботу. 

Його складають виконавці робити. Матеріали звіту повинні бути опрацьовані 

й систематизовані згідно з метою дослідження. Не слід вміщувати до нього 

інформацію, яка не має прямого відношення до теми і завдань дослідження. 

При його складанні слід дотримуватись таких вимог, як чіткість і логічна пос-

лідовність викладу матеріалу, переконливість аргументації, чіткість формулю-

вань, що виключає можливість неоднозначного тлумачення, конкретність ви-

кладу результатів роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій. Звіт має 

бути розрахований на широке коло користувачів, кожний з яких повинен легко 

добувати зі звіту будь-яку потрібну інформацію. 

Розроблені єдині правила оформлення звітів у сфері науки  і техніки, які 

викладені у Державному стандарті України ДСТУ 3008–95 під назвою «Доку-

ментація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Цей 

документ відповідає Міжнародному стандарту ISO 5966:1982 “Documentation–

Presentation of scientific and technical reports», який використовують у своїй ро-

боті фахівці таких країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада та ін. Окрім 

того, стандарт враховує історичні традиції та норми української мови, зокрема, 

щодо подання прізвищ та імен авторів тощо. 

Звіт про виконану науково-дослідну роботу (НДР) має складатися з чо-

тирьох частин: вступна частина, основна частина, додатки, матеріал у кі-

нці звіту. 

Вступна частина містить такі структурні елементи: 

– обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки); 

– титульний аркуш; 

– список авторів; 

– реферат; 

– зміст; 

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; 

– передмову. 

Основна частина складається з: 

– вступу; 

– суті звіту; 

– висновків; 

– рекомендацій; 

– переліку посилань. 



Додатки розміщують після основної частини звіту. 

Матеріал у кінці звіту може містити список організацій, які розповсю-

джують звіт, та вихідних відомостей. 

Стандарт встановлює основні вимоги щодо звітів із завершених НДР, а 

також правила друкування звіту. 

Текст друкують машинописним або комп’ютерним способом, дотриму-

ючись полів: ліве — не менше 30 мм, праве — не менше 10, верхнє — не менше 

15, нижнє — не менше 20 мм — через півтора або два інтервали, а при друку-

ванні за допомогою комп’ютера використовують шрифт Times New Roman Cyr 

текстового редактора Word розміром 14 пунктів з полуторним міжрядковим 

інтервалом. Формат паперу А4 (210 х 297 мм). 

 

Вимоги до основних структурних елементів вступної частини: 

Обкладинка надає користувачеві перше уявлення про звіт і тому має 

бути чіткою, зрозумілою та інформативною. Зовнішній бік обкладинки міс-

тить ідентифікатори звіту, міжнародний стандартний книжковий номер 

(ISBN), відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або 

фізичну особу, повну назву документа, прізвища авторів звіту, рік складання 

звіту, спеціальні записи та обмеження розповсюдження. 

Титульний аркуш є першим аркушем роботи і включає такі дані: обме-

ження щодо розповсюдження або гриф таємності (якщо необхідно); ідентифі-

катори звіту; міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжна-

родний номер серіального видання (ISSN) — наводять для звітів, котрі вида-

ються; відомості про виконавця роботи — юридичну особу (організацію) або 

фізичну особу; грифи затвердження та погодження; повна назва документа; 

підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи; рік складення (за-

твердження) звіту. Відомості на титульному аркуші в основному збігаються з 

відомостями на обкладинці. 

Список виконавців включає прізвища всіх відповідальних виконавців, 

виконавців і співвиконавців (авторів роботи), які брали творчу участь у роботі, 

із зазначенням їх посад, наукових ступенів, вчених звань. Якщо виконавець 

роботи тільки один, його прізвище і підпис поміщають на титульному аркуші. 

Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стис-

лим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення 

про доцільність читання всього звіту. Реферат має бути розміщений безпосе-

редньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки. Тексту реферату при 

виданні звіту передує повний бібліографічний опис звіту, який виконують від-

повідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Реферат повинен містити: 

 відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості 

наводять, включаючи дані додатків), у рефераті вказується також вид звіту 

(проміжний чи остаточний), відомості про кількість ілюстрацій супроводжу-

ються вказівками щодо їх характеру (схеми, креслення, графіки, фотокартки); 



 текст реферату, в якому зазначають дані про об’єкт дослідження або ро-

зроблення; мету роботи; методи дослідження та апаратуру; результати та їх 

новизна; основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні харак-

теристики та показники; ступінь впровадження; взаємозв’язок з іншими робо-

тами; рекомендації щодо використання результатів роботи; галузь застосу-

вання; економічну ефективність; значущість роботи та висновки; прогнозні 

припущення про розвиток об’єкта дослідження або розроблення; 

 перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів у називному 

відмінку. 

Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 слів, і, ба- жано, 

щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4. 

У наш час у багатьох організаціях та установах введені автоматизовані 

системи пошуку інформації. Тому в рефераті наводяться ключові слова (імен-

ники або словосполучення з іменниками), що виражають окремі поняття, істо-

тні для розкриття змісту тексту. 

Зміст включає перелік умовних позначень, символів, одиниць, скоро-

чень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, 

підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; ви-

сновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які 

містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви 

ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів міс-

тить всі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, 

скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо пі-

сля змісту, починаючи з нової сторінки. 

 

Вимоги до основних структурних елементів основної частини 

Вступ до звіту про виконану НДР повинен містити оцінку стану дослі-

джуваної науково-дослідної проблеми, якій присвячено роботу, а також її 

мету, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі; світові тен-

денції розв’язання поставлених задач; актуальність даної роботи та підставу 

для її виконання; мету роботи та галузь застосування, має містити в собі мак-

симум корисних відомостей (часто вступ разом із завершенням становить для 

окремих користувачів самостійний інтерес). Тут треба чітко сформулювати, в 

чому полягає новизна роботи, та вказати сподіваний або очікуваний економі-

чний ефект. 

Основна частина повинна містити: 

 вибір напряму дослідження; 

 сутність  теоретичних  та/або  експериментальних досліджень; 

 узагальнення й оцінку результатів досліджень. Науково-дослідна робота 

має відображати: 

 обґрунтування вибору обраного напряму дослідження; методи вирі-

шення завдань та їх порівняльну оцінку; розробленість загальної методики ви-

конання дослідження, аналіз та узагальнення існуючих результатів; 

 характер і зміст виконаних теоретичних або прикладних досліджень; 



 оцінку повноти вирішення поставленого завдання, відповідність викона-

ного дослідження програмі, оцінку достовірності отриманих результатів, об-

ґрунтування необхідності проведення додаткових досліджень. 

Аналітичний огляд повинен повно і систематизовано висвітлювати стан 

питання, якому присвячено працю. По суті, це огляд літератури і водночас її 

аналіз. Аналізуються ідеї та проблеми, можливі підходи до розв’язування за-

дачі, результати теоретичних пошуків та експериментів за темою і результати 

патентних досліджень. В огляді треба окреслити основні проблеми та намічені 

шляхи до їх вирішення. Огляд повинен завершуватися рекомендаціями щодо 

теоретичних наукових досліджень. 

В обґрунтуванні обраного напряму роботи слід показати його переваги 

порівняно з іншими можливими. Обґрунтування напрямку та робоча гіпотеза 

мають опиратися на рекомендації огляду. Перевага обраного методу повинна 

оцінюватися як з наукового, так і з економічного боку. 

У розділах звіту, що відбивають методику, зміст і результати виконаної 

роботи, детально та послідовно розкривається зміст виконаної НДР і опису-

ються всі проміжні та остаточні результати, у тому числі негативні. 

Методика дослідження повинна подаватися детально з обґрунтуванням 

її вибору. 

Описуючи той чи інший експеримент, слід подавати відповідну про- 

граму, висвітлювати його суть, оцінювати точність і достовірність отриманих 

результатів, які порівнюються з теоретичними. 

Наприкінці розділу необхідно пояснити одержані результати й описати 

їх можливе застосування. Отримані математичні залежності рекомендується 

ілюструвати прикладами конкретних розрахунків. 

Висновки повинні містити стислий підсумок результатів виконаної нау-

ково-дослідної роботи чи окремих її етапів, пропозиції щодо їх використання, 

включаючи впровадження. Слід зазначити наукову, соціальну значущість ре-

зультатів роботи. У висновках намічаються шляхи та мета подальшої роботи 

(у разі потреби мотивується недоцільність її продовження), а також зазнача-

ється, чим закінчилася дослідницька робота (отримано наукові результати про 

нові об’єкти, процеси, явища та закономірності, розроблено наукові основи 

певної теорії тощо). 

У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводитись рекомендації. 

У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, 

приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання ре-

зультатів дослідження чи розроблення. Вони повинні мати конкретний харак-

тер і бути повністю підтверджені звітною роботою. Їх вміщують після висно-

вків, починаючи з нової сторінки. 

У списку використаних джерел наводиться повний бібліографічний 

опис монографій, наукових збірників, статей, архівних та інших документів, 

що були використані при виконані науково-дослідної роботи. Методику скла-

дання бібліографічного опису і списків наведено нижче. 

У додатки включається допоміжний матеріал, оригінали або копії кре-

слень, виконаних у процесі НДР. 



 

Загальні вимоги до оформлення тексту звіту, ілюстрацій і таблиць 

Звіт складається у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць і оформлюється 

на аркушах паперу формату А4 комп’ютерним набором на одному боці аркуша 

білого паперу. Під час оформлення звіту треба керуватися «Методичними вка-

зівками до складання звітів про науково-дослідні роботи». 

Звіт повинен бути написаний простою мовою, щоб його міг зрозуміти 

спеціаліст не тільки даної, а й суміжної галузі. Термінологія, найменування, 

означення та зміст понять мають бути незмінними у всьому тексті. 

Не слід вживати вирази типу «добра відповідальність», «достатня точ-

ність», складні мовні звороти, ненормативні вирази, професіоналізми і тощо. 

Умовні позначення термінів також повинні бути однотипними. Усі скорочення 

необхідно розкривати тоді, коли їх вжито вперше. 

Назви іноземних журналів, іноземних фірм пишуть як в українській тра-

нскрипції, так і мовою оригіналу (у дужках). 

Математичні знаки слід використовувати лише в формулах. У тексті 

вони подаються словами, тобто записують не «U=15 B», а «напруга дорівнює 

15 В». Винятком можуть бути лише знаки «+» і «–» біля цифр (наприклад, «+ 

150С»). Знаки №, §, % та інші використовуються тільки разом з цифровими 

або буквеними позначеннями (наприклад, «№1»). Числа при одиницях фізич-

них величин слід писати тільки цифрами (наприклад, «температура 130С»). 

Основні розділи розбивають на підрозділи, параграфи та пункти. Роз-

діли, підрозділи та пункти нумеруються арабськими цифрами (наприклад, 

1.3.5 – п’ятий пункт третього підрозділу першого розділу). 

Нумерація сторінок звіту має бути наскрізною, перша сторінка – титуль-

ний лист, друга – список виконавців, третя – реферат, четверта – зміст. 

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами у правому верх-

ньому кутку. На сторінках, зайнятих рисунками, номер сторінки можна не про-

ставляти, але краще за все нумерувати всі аркуші. 

Цифровий матеріал звіту рекомендується оформляти у вигляді таблиць. 

Тут у стислій і наочній формі подаються порівняльний аналіз, порівняльні ха-

рактеристики, статистична інформація. Таблиця повинна мати тематичний за-

головок, який розкриває її зміст, і розміщуватися в тексті відразу після згадки 

про неї. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

доцільно розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де про неї згадується 

вперше, або на наступній сторінці. Формули та рівняння записують після тек-

сту, в якому про них йдеться, посередині сторінки. Пояснення значень симво-

лів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, наводяться 

безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені в фор-

мулі. 

Рисунки мають доповнювати текст і нести нову інформацію. Формат їх 

не повинен перебільшувати формат стандартного аркуша 210х297 мм. 



Усі формули мають вписуватися розбірливо й акуратно, нормальним 

шрифтом, символи в них рекомендується брати згідно з відповідними станда-

ртами. 

Якщо в тексті є посилання на формули, то останні нумеруються або на-

скрізно, або в межах розділу. 

Неприпустимі дрібний шрифт (петит), близьке розташування знаків 

один від одного та недбалість при їх написанні. 

Список літератури містить у собі всі використані джерела, у тому числі 

директивні документи. Вони розташовуються у порядку появи посилання на 

них в тексті звіту. Правила складання бібліографічного опису для списків лі-

тератури і джерел було наведено в попередніх розділах. 

 

Складання і подання заявки на винахід 

 

Відкриття – це встановлення науково обґрунтованого факту, про 

який ще не знало людство. 

Проте до відкриття найкращі вчені можуть наближатись усе свідоме 

життя. Відкриттю передує важка розумова праця, глибокі фундаментальні до-

слідження, серйозна теоретична підготовка вченого в тій чи іншій галузі знань. 

При цьому далеко не кожна країна може дати хоч одне відкриття на рік. За 

глобальні відкриття з фундаментальних наук (хімія, фізика, біологія), як пра-

вило, вчених нагороджують Нобелівською премією. 

Удосконалення способу чи продукту (пристрою, речовини тощо) вважа-

ється винаходом. Пріоритет відкриття або винаходу визначається за датою, 

коли вперше сформульовано наукове положення, що заявлено як відкриття або 

винахід (наприклад, у звіті про науково-дослідну роботу), або за датою дове-

дення його іншим шляхом до третіх осіб (наприклад, на науковому симпозі-

умі), або за датою надходження заявки в патентну установу. 

Україна завжди славилася творчими людьми, які вміють мислити неста-

ндартно та вносять свій вагомий доробок в розробку і удосконалення вироб-

ничих технологій, що сприяє зростанню економіки. 

На жаль, багато українських науковців, раціоналізаторів та винахідників 

нині працюють за кордоном. Зокрема, винаходами вихідців з України корис-

туються НАСА та Європейське космічне агентство. 

Молодим науковцям необхідно продовжувати їх благородну справу на 

благо нашої Вітчизни. Адже чим більше серйозних винаходів і відкриттів, тим 

багатшою ставатиме наша країна і кожен її громадянин зокрема. 

Оформлення і реєстрація винаходів в нашій державі здійснюється згідно 

з «Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну мо-

дель» та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

Об’єктом винаходу може бути: 

 продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин ро-

слини і тварини); 

 спосіб. 



Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання при-

строю. 

Об’єктом винаходу не можуть бути: 

 відкриття, наукові теорії та математичні моделі; 

 методи організації та управління підприємством; 

 плани; 

 умовні позначення, розклади, правила; 

 методи виконання розумових операцій, способи досліджень, системи 

математичних побудов і перетворень, методи розрахунків, математичне 

розв’язування задач тощо; 

 програми для обчислювальних машин; 

 результати художнього конструювання; 

 топології інтегральних мікросхем; 

 сорти рослин і породи тварин. 

До пристроїв як об’єктів винаходів (корисних моделей) належать ма-

шини, механізми, прилади тощо. 

Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання при-

строю, яке повинно мати явно виражені просторові форми, тобто характеризу-

ватись не лише наявністю елементів і зв’язків між ними, але й формою вико-

нання цих елементів, їх певним взаємним розташуванням. 

До речовин як об’єктів винаходів належать індивідуальні хімічні спо-

луки, до яких також умовно віднесені високомолекулярні сполуки та об’єкти 

генетичної інженерії; композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо); 

продукти ядерного перетворення. 

Об’єкт винаходу «штам мікроорганізму, культури клітин рослини і тва-

рини» це: індивідуальні штами мікроорганізмів, культивовані клітини рослин 

і тварин; консорціуми мікроорганізмів. 

До способів як об’єктів винаходів належать процеси виконання дій над 

матеріальними об’єктами за допомогою матеріальних об’єктів. 

Для характеристики об’єкта винаходу як «пристрою» використовують 

такі ознаки: 

 наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів); 

 наявність зв’язків між елементами; 

 взаємне розташування елементів; 

 форма виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому; 

 форма виконання зв’язків між елементами; 

 параметри та інші характеристики елемента (елементів та їх взаємо- 

зв’язок); 

 матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи), або пристрій в цілому, 

середовище, що виконує функцію елемента. 

Для характеристики об’єкта винаходу як «речовини» для індивідуальних 

хімічних сполук використовують такі ознаки: якісний склад (атоми певних ре-



човин), кількісний склад (число атомів кожного елемента), зв’язок між ато-

мами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурою 

формули (для низькомолекулярних сполук), чи в кристалічній решітці. 

Для характеристики об’єкта винаходу як «способу» використовують такі 

ознаки: 

 наявність дії або сукупності дій; 

 порядок проведення таких дій у часі (послідовно, одночасно, в різних 

поєднаннях); 

 умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, 

реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, облад-

нання тощо), штамів мікроорганізмів, культивованих рослин чи тварин. 

Спосіб як об’єкт винаходу характеризується лише діями над матеріаль-

ними об’єктами (сировиною, заготовкою тощо). 

Заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) може надіслати 

до Укрпатенту (державне підприємство «Український інститут промислової 

власності» МОНУ, уповноважене для розгляду і проведення експертизи зая-

вок) подати будь-яка особа, яка бажає отримати патент і має на це право. 

Заявку складають українською мовою. Якщо деякі документи заявки ви-

кладено іншою мовою, то слід надіслати переклад цих документів. 

Заявка (тобто сукупність документів, необхідних для видачі патенту) по-

винна містити: 

 заяву про видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід 

чи деклараційного патенту України на корисну модель; 

 опис винаходу (корисної моделі); 

 формулу винаходу (корисної моделі); 

 креслення (якщо на них є посилання в описі); 

 реферат. 

Опис винаходу (корисної моделі) повинен підтверджувати обсяг право-

вої охорони, визначений формулою винаходу (корисної моделі) і настільки яс-

ним і повним, щоб його міг зрозуміти фахівець у зазначеній галузі. Опис по-

чинається із зазначення рубрики діючої редакції міжнародного патентного 

класифікатора (МПК), до якої належить винахід (корисна модель), назви вина-

ходу і містить такі розділи: 

 галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель); 

 рівень техніки; 

 суть винаходу (корисної моделі); 

 перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі); 

 відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корис-

ної моделі). 

У розділі «Рівень техніки» наводять дані про відомі заявнику аналоги ви- 

находу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького 

за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі). Суть винаходу (корисної 

моделі) визначається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення те-



хнічного результату, що його забезпечує винахід (корисна модель). Ознаки на-

лежать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого мо-

жна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із зазначе-

ним результатом. У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на 

вирішення якої направлено винахід (корисну модель), та технічний результат, 

якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі). У переліку 

фігур креслень, крім самого переліку фігур, наводять стислі пояснення того, 

що зображено на кожній з них. 

Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корис-

ної моделі), розкривають можливості отримання зазначеного у розділі «Суть 

винаходу (корисної моделі)» технічного результату при здійсненні винаходу 

(корисної моделі). Можливість здійснення винаходу, суть якого характеризу-

ють з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема на рівні 

функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалі-

зації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на те, що 

такий засіб існує, чи методи його отримання. 

Опис винаходу (корисної моделі) підписує заявник у тому ж порядку, що 

й заяву на видачу патенту. 

Формула винаходу (корисної моделі) – це стисла словесна характерис-

тика технічної суті винаходу (корисної моделі), що містить сукупність його 

суттєвих ознак, які достатні для досягнення зазначеного заявником технічного 

результату. У разі визнання об’єкта винаходом лише формула набуває право-

вого значення і є єдиним критерієм визначення обсягу винаходу (за нею вста-

новлюється факт використання чи невикористання винаходу). 

Формула винаходу (корисної моделі) повинна стисло і ясно відображати 

суть винаходу (корисної моделі), тобто містити сукупність його суттєвих оз-

нак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. 

За структурою формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою 

чи багатоланковою і включати, відповідно, один чи декілька пунктів. 

Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для ха-

рактеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, 

які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання 

або використання. 

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для 

характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і уточненням 

сукупності його ознак стосовно деяких випадків виконання і використання ви-

находу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів. Пункт фо-

рмули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної 

частини, яка включає ознаки винаходу, які збігаються з ознаками найближчого 

аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об’єкта, 

та розрізняльної (відмітної) частини, яка включає ознаки, що відрізняють ви-

нахід від найближчого аналога. 

Обмежувальна й розрізняльна (відмітна) частини пункту формули відо-

кремлюються одна від одної виразом «який (яка, яке) відрізняється тим, що...» 



Без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема, складають фо-

рмулу винаходу, яка характеризує: 

 унікальну сполуку; 

 штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин; 

 застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначен-

ням; 

 винахід, що не має аналогів. 

 

Апробація наукових матеріалів 

 

Кожне наукове дослідження обов’язково має завершуватися апробацією 

його результатів та впровадженням у практику. 

Апробацією вважаються опубліковані результати наукового дослі-

дження, а також виголошені та опубліковані за результатами науково-

практичних конференцій, симпозіумів, конгресів тощо. 

Для того, щоб ознайомити широку наукову громадськість і фахівців-

практиків з результатами проведених науково-дослідних робіт, використову-

ють публікації в спеціальних і науково-популярних виданнях. До таких публі-

кацій належать монографії, брошури, статті, підручники та навчальні посіб-

ники, які містять нові наукові результати та конкретні пропозиції щодо їх ви-

користання (з огляду на їх важливе теоретичне та практичне значення). 

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

чає: видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацю-

вання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, міс-

тить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам держа-

вних стандартів, інших нормативних документів щодо видавничого офо-

рмлення і поліграфічного виконання. 

Публікація як форма оприлюднення та певної апробації наукових ре-

зультатів 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 висновків; 

 підтвердити факт апробації результатів наукового дослідження; 

 зафіксувати завершення певного етапу наукового дослідження чи нау-

ково-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 громад-

ськості. 



Для того, щоб підготувати матеріал до друку, спочатку складають план-

проспект і систематизують результати дослідження (другорядні та вже надру-

ковані раніше відомості не повинні розміщуватися в підготовлюваних видан-

нях). Далі згідно з вимогами видання компонується необхідний матеріал, ви-

кладений лаконічною науковою мовою, з використанням строго наукової тер-

мінології, завдяки якій вдається давати чіткі означення та характеристики на-

укових фактів, понять, процесів і явищ. 

Науковим вважається видання результатів теоретичних і (або) екс-

периментальних 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 автор-

ського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття науко-

вого ступеня); 

 препринт (наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які 

публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені); 

 тези доповідей, а також матеріали наукової конференції (неперіодичний 

збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень); 

 збірник наукових праць (збірник матеріалів досліджень, виконаних у на-

укових установах і навчальних закладах. 

За обсягом розрізняють два види наукових неперіодичних видань: 

 книга (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок); 

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

Статус наукового видання потребує суворого дотримання видавничого 

оформлення видання. Зупинимось на основних. 

Вихідні відомості – сукупність даних, які характеризують видання і при-

значені для його оформлення, бібліографічної обробки, статистичного обліку 

й інформування читача. 

Елементами вихідних відомостей є: відомості про авторів або інших 

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

головні дані; підзаголовні дані; нумерація; вихідні дані; шифр зберігання ви-

дання; 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 видавництва або 

організації, що володіє правом видання, і рік випуску (як правило, наводять у 

нижній частині титульного аркуша). 

У випускних даних зазначають дату подання оригіналу на складання; 

дату підписання видання до друку; формат паперу і частку аркуша; 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-видавничих аркушах; номер замовлення 



поліграфічного підприємства; назву і повну поштову адресу видавництва і по-

ліграфічного підприємства. Випускні дані розміщують на останній сторінці 

видання або звороті титульного аркуша. 

Особливу складність викликає визначення наукового статусу статей. 

Слід враховувати, що газетні статті не кваліфікують як наукові. Крім того, 

проблематичним є віднесення до розряду наукових статей, опублікованих в 

громадсько-політичних і науково-популярних журналах. 

 

Наукова стаття 

Наукова стаття – наукова робота, в якій викладено проміжні або кін-

цеві результати наукового дослідження, висвітлено окреме питання за обра-

ною темою, сфокусовано науковий пріоритет автора, що робить результати 

дослідження надбанням фахівців. 

Архітектоніка наукової статті ґрунтується на дослідженні наукової про-

блеми, комплексному розкритті фактів, об’єднанні їх у певну систему. 

Стаття – найбільш поширена і обов’язкова форма опублікування науко-

вих результатів дослідження. Її можна розглядати як найпростішу форму впро-

вадження в практику наукових узагальнень. 

Наукова стаття як форма апробації наукових результатів повинна скла-

датися з таких структурних елементів, як: 

• назва статті, яка стисло відображає головну ідею наукового дослі-

дження (наприклад, «Шляхи удосконалення конструкцій шестеренних прес-

грануляторів»); 

• прізвище та ініціали автора; 

• анотація (українською, російською, англійською мовами) – коротка ха-

рактеристика змісту статті (наприклад, у статті проаналізовано основні праці 

науковців, присвячені дослідженням роботи шестеренних прес-грануляторів, 

визначено шляхи підвищення продуктивності та надійності прес-грануляторів 

із кільцевою матрицею, зниження енергоємності процесу гранулювання і тру-

домісткості обслуговування робочих органів, забезпечення можливості регу-

лювання якості одержуваних гранул, виявлено комплекс конструктивних і те-

хнологічних недоліків та вирішено окремі завдання структурного синтезу з 

удосконалення конструкцій прес-грануляторів.); 

• вступ, в якому має бути наведена постановка наукової проблеми, її ак-

туальність, зв’язок з найважливішими завданнями, що постають перед Украї-

ною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності. 

• аналіз проблеми та огляд публікацій за темою; 

• постановка задачі; 

• результати дослідження; 

• висновки; 

• список використаних джерел. 

Виданням, що публікує наукову статтю визначаються вимоги до техніч-

ного оформлення статті. 

Статті наукового характеру друкуються переважно в наукових збірках 

або журналах. 



Науковий журнал – журнал, що містить статті та матеріали досліджень 

теоретичного або прикладного характеру, призначений переважно фахівцям 

певної галузі науки. 

За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на: науково-тео-

ретичні, науково-практичні та науково-методичні. 

Особливе значення наукові статті мають для здобувача наукового сту-

пеня доктора чи доктора філософії (кандидата наук). Крім зазначених, вони 

мають відповідати ще й таким вимогам. 

1) Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових журна-

лах та інших періодичних наукових фахових виданнях, їх перелік затверджує 

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 праців-

ники наукової установи, організації чи закладу вищої освіти, що видає жур-

нал (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 періодичного ви-

дання згідно з державними стандартами України; 

– наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, 

перелік яких затверджено ДАК України. 

2) Публікація не більше однієї статті здобувача за темою дисертації 

в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання). 

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

зультатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються резуль-

тати, опубліковані раніше в інших наукових працях, які входять до списку 

основних. 

Повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних ро-

біт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є 

однією з вирішальних передумов атестації наукових кадрів. Тому особливе 

значення публікації мають для здобувачів наукового ступеня. 

Кількість та якість публікацій з теми дослідження є критерієм оці-

нки цінності роботи. 

Вважається, що дисертація виконана на належному рівні, якщо з кож-

ного її розділу і підрозділу можна підготувати статтю, а за її загальними 

результатами – монографію. 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата 

наук) приймаються до захисту спеціалізованими вченими радами лише за 

умови повноти та якості опублікування основних наукових результатів і ви-

сновків дисертації. До основних результатів кожної дисертації, як правило, 

відносять ті з них, які згадані у розділах «Наукова новизна» та «Висновки» 

автореферату. 



У п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 

звань» зазначено, що основні наукові результати дисертації відображають осо-

бистий внесок автора в їх досягнення і обов’язково мають бути опубліковані 

автором у формі надрукованих монографій, підручників, посібників (для ди-

сертацій з педагогічних наук), брошур чи статей у наукових фахових виданнях 

України або інших країн, перелік яких затверджує ВАК (ДАК). Виконання цієї 

вимоги перевіряється спецрадою, опонентами, експертами ДАК на різних ста-

діях 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 обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в опублікованих працях. 

Основний зміст дисертації може висвітлюватись як у фахових виданнях, 

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 результа-

тів і положень дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (ка-

ндидата наук), забезпечення єдності вимог ДАК України затверджено ряд ви-

мог до публікацій, яких слід чітко дотримуватись. 

ДАК України визначено таку мінімальну кількість та обсяг публікацій 

основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата наук) необхідна наявність не менше п’яти публікацій 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 видан-

нях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 

– одна із статей може бути опублікована в електронному науковому 

фаховому виданні; 

– у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може 

бути один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який прой-

шов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових резуль-

татів дисертації (за наявності); 

 Як публікації зараховуються статті у фахових наукових виданнях і жур-

налах, що входили до відповідних переліків ВАК СРСР та ВАК Російської Фе-

дерації. Враховуються також закордонні видання за переліком ВАК України. 

 Як публікації зараховуються лише ті статті в наукових фахових видан-

нях, які на момент прийняття дисертації до захисту вийшли з друку. 

 До опублікованих праць, які додатково відображають наукові резуль-

тати дисертації, належать також дипломи на відкриття, патенти і авторські сві-

доцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та про-

грами, що пройшли експертизу на новизну, статті в друкованих засобах масо-

вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (із суспільних і гу-

манітарних наук), рукописи праць, депоновані в установах державної системи 

науково-технічної інформації та анотовані в наукових журналах, брошури, 



препринти, технологічні частини проектів на будівництво, розширення, реко-

нструкцію та технічне переозброєння підприємства, інформаційні карти на 

нові матеріали, що внесені до державного банку даних, тези доповідей, мате-

ріали, виголошені на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семіна-

рах, у школах тощо. Тези доповідей включають до списку опублікованих 

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 ста-

тей без співавторів прирівнюються розділи монографій, підручників, навчаль-

них посібників, написані здобувачем особисто. 

Факт публікації у співавторстві зазначається у дисертації та в авторефе-

раті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску здобувача в 

усі праці або розробки. 

Для визначення особистого внеску здобувача до праць, які надруковані 

у співавторстві, необхідно вказати, які саме конкретні результати, наведені в 

кожній публікації, належать здобувачеві (теорема, висновки, результат дос-

ліду чи експерименту, математична модель, методика тощо). Не дозволяється 

вказувати тільки процентне співвідношення участі співавторів у написанні пе-

вної праці. У списку опублікованих праць здобувача до автореферату обов’яз-

ково наводяться назва праці і прізвища усіх співавторів за такою формою: (у 

співавторстві з М.С. Заховайло). 

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

ції, в переліку основних публікацій автора до автореферату, в тексті дисерта-

ції. Обов’язковими є посилання на власні друковані праці здобувача в тексті 

дисертації, наведені в авторефераті дисертації. По-перше, це викликано ети-

мологією слова «автореферат», що означає короткий виклад автором змісту 

дисертації. В авторефераті не повинно бути відомостей, не викладених у те-

ксті дисертації. По-друге, посилання на власні праці автора дасть змогу легко 

пересвідчитися у виконанні вимоги щодо обов’язкової публікації основних ре-

зультатів дисертації. Такі посилання зручно робити у коротких висновках до 

розділів дисертації, приблизно в такій формі: «Основні результати розділу 

опубліковані у працях [...]». 

Наукові видання (зокрема наукові монографії, журнали чи збірники), в 

яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт, мають бути досту-

пними читачеві, знаходитися у фондах провідних вітчизняних бібліотек, 

обов’язково надсилатися в установи, перелік яких затверджений ВАК (ДАК) 

України: 

• Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (03039, Київ, проспект 

Голосіївський, 3). 

• Національна парламентська бібліотека України (01601, Київ, 

вул. Грушевського, 1). 

• Державна науково-технічна бібліотека України (01171,  Київ-171, вул. Велика 

Васильківська, 180). 

• Львівська державна наукова бібліотека ім. B.C. Стефаника (79001, Львів, вул. 

Стефаника, 2). 



• Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького (65020, Одеса, вул. Па-

стера, 13). 

• Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка (61003, Харків, 

прав. Короленка, 18). 

• Книжкова палата України (02094, Київ, проспект Гагаріна, 27). 

Отже, науковими виданнями (в тому числі і науковими монографіями), в 

яких можуть бути вміщені публікації за основним змістом дисертацій, вва-

жаються лише ті видання, які надійшли до перелічених установ. 

Ніяких директивних «термінів чинності» публікацій здобувачів немає, 

не регламентовані також і вимоги щодо наявності публікацій протягом остан-

ніх років. Однак виконання вимог ВАК (ДАК) щодо наявності в дисертації но-

вих науково обґрунтованих результатів ставиться під сумнів, коли основні на-

укові результати здобувача опубліковані (отже й отримані) 15–20 років тому. 

Включення до переліку праць, які підготовлені до друку, але ще не ви-

йшли, є порушенням вимог ВАК України, що може ускладнити процес атеста-

ції. 

 

Виступ, доповідь, інформаційне повідомлення на семінарах, нау-

ково-практичних конференціях, симпозіумах 

Окрім публікації результатів наукового дослідження формою апробації 

є участь студента, дослідника у формі виступу (доповіді, інформаційному по-

відомленні) на наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, 

круглих столах, конгресах, засіданнях наукових гуртків, 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, розгорнутий 

виклад певної наукової проблеми (теми, питання). 

Структура тексту доповіді практично аналогічна плану наукової статті. 

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

спочатку готує тези свого виступу, на основі тез пише доповідь на семінар або 

конференцію, редагує її і готує до опублікування в науковому збірнику у ви-

гляді доповіді чи статті. Другий, навпаки, пов’язаний з повним написанням 

доповіді, а потім у скороченому вигляді ознайомленням з нею аудиторії. Вибір 

способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу та індивідуальних 

особливостей науковця. 

Специфіка усного виступу має суттєві відмінності від друкованого змі-

сту і форми. При написанні доповіді слід зважати на те, що суттєва частина 

матеріалу опублікована в тезах доповіді. Крім того, частина матеріалу пода-

ється на плакатах (слайдах, моніторі комп’ютера, схемах, діаграмах, таблицях 

тощо). Тому доповідь повинна містити коментарі, а не повторення ілюстрати-

вного матеріалу. Можна зупинитися лише на одній (найсуттєвішій, дискусій-

ній) тезі доповіді, зробивши посилання на опубліковані тези. Це дозволить на 



20–40 % скоротити доповідь. Добре коли доповідач реагує на попередні ви-

ступи науковців з теми своєї доповіді. Доцільним є полемічний характер до-

повіді: це викликає інтерес слухачів. 

При написанні доповіді слід зважати на те, що за 10 хвилин людина 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 сторінок, вона називається повідо-

мленням. 
Доповідь або повідомлення про проведену наукову роботу містить сти-

сле викладення основних наукових положень автора, їх практичне значення, 

висновки та пропозиції. 

Наукова доповідь здійснюється в усній формі в наступній послідовності: 

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 конференції, 

представлення основних результатів дипломної роботи на засіданні ДЕК (від 

7 до 20 хвилин), разом з тим аргументація повинна бути короткою та чіткою. 

Слід уникати складних речень. Також слід виділити основну ідею доповіді, не 

слід деталізувати окремі положення. 

Тезами (грец. thesis – положення, твердження) називають послідовно 

сформульовані основні ідеї, думки та положення наукової доповіді, повідом-

лення, статті або іншої наукової праці. 

Рекомендований обсяг тез наукової доповіді – 2–3 сторінки машинопис-

ного тексту через 1,5–2 інтервали. Схематично структура тез наукової доповіді 

має такий вигляд (рис. 7.1): 

Можливий виклад однієї тези. 

При підготовці тез наукової доповіді слід дотримуватися таких правил: 

– у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали; при 

необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомості про автора (ма-

гістр, 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 ситуації; необхідність у її ви-

вченні, удосконаленні з огляду на сучасний стан її розробки, втілення; осно-

вна ідея, положення, висновки дослідження, якими методами це досягається; 

основні результати дослідження, їх значення для розвитку теорії та (або) 

практики. 

 



 
 

Рис. 7.1 – Структура тез наукової доповіді 

 

Посилання на джерела, цитати в тезах доповіді використовуються рідко. 

Допускається опускати цифровий, фактичний матеріал. 

Формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна теза мі-

стить самостійну думку, що висловлюється в одному або кількох реченнях. 

Виклад суті ідеї чи положення здійснюється без наведення конкретних прик-

ладів. 

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

тися на опубліковані тези доповіді і спинитися на одній із основних (дискусій-

них) тез. 

Тези відрізняється від повного тексту оригіналу тим, що в ній відсутні 

деталі, пояснення, ілюстрації. 

Якщо доповідь була виголошена проте з певних об’єктивних причин не 

опублікована, доповідачу має бути надано свідоцтво, акт, сертифікат про уч-

асть та публічне оприлюднення окремих наукових результатів проведеного 

дослідження (НДР), 

Треба відзначити, що курсові та магістерські роботи не розглядаються 

як форми апробації наукових результатів. Однак, результати викладені у них, 



можуть мати апробацію у формі опублікованих наукових статей, тез допові-

дей, та безпосередніх доповідей на масових наукових заходах. 

В окремих випадках дослідник доповідає про результати своєї роботи на 

наукових конференціях, симпозіумах чи наукових семінарах, в колі провідних 

вчених і спеціалістів. Таким доповідям, як правило, передує публікація відпо-

відних тез (стислий виклад суті майбутнього повідомлення). 

Це дає змогу фахівцям підготуватися до обговорення наукового повідо-

млення. 

 

Підготовка реферату 

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

сту одного або декількох документів з певної теми. 

Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом документів, кі-

лькістю відомостей, їх науковою цінністю або практичним значенням. Його 

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

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

тивними і розширеними, або зведеними рефератами. 

Інформативний реферат найповніше розкриває зміст документа, міс-

тить основні фактичні та теоретичні відомості. В такому рефераті мають бути 

зазначені: предмет дослідження і мета роботи; наведені основні результати; 

викладені дані про метод і умови дослідження; відбиті пропозиції автора щодо 

застосування результатів; наведені основні характеристики нових технологіч-

них процесів, технічних виробів, нова інформація про відомі явища, предмети 

тощо. Інформаційний реферат розміщують у первинних документах (книги, 

журнали, збірники наукових праць, звіти про науково-дослідну роботу тощо) 

і у вторинних документах (реферативні журнали і збірники, інформаційні ка-

рти та ін.). 

Розширений, або зведений (багатоджерельний, оглядовий), реферат міс-

тить відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих докумен-

тів 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, значущість 

з огляду на соціальні потреби суспільства та розвиток конкретної галузі науки 

або практичної діяльності. 

У розділі І наводяться основні теоретичні і експериментальні дослі-

дження з теми, зазначається, хто з учених минулого вивчав дану проблему, які 

ідеї висловлював. Визначаються сутність (основний зміст) проблеми, основні 

чинники (фактори, обставини), що зумовлюють розвиток явища або процесу, 

який вивчається. Наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, 



які розглядалися вченими. Визначаються недостатньо досліджені питання, 

з’ясовуються причини їх слабкої 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, експериментальним да-

ним, новим методикам, оригінальним підходам до вивчення проблеми. У 

цьому розділі подається аналіз практики. Висловлюються власні думки щодо 

перспектив розвитку проблеми. 

У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оцінки, про-

позиції науковця. 

До списку використаних джерел включають публікації переважно 

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

У додатках наводяться формули, таблиці, схеми, якщо вони суттєво по-

легшують розуміння роботи. 

Вибір теми реферату слід узгоджувати з кафедрою і науковим керівни-

ком. 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 викори-

стовувати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних доку-

ментів, уникати складних граматичних зворотів. 

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

тивні його сторони. В рецензії тією чи іншою мірою слід оцінити вміння пос-

тавити проблему, обґрунтувати її соціальне значення; розуміння автором спів-

відношення між реальною проблемою і рівнем її концептуальності; повноту 

висвітлення літературних джерел, глибину їх аналізу, володіння методами 

збору, аналізу та інтерпретації емпіричної інформації; самостійність роботи, 

оригінальність в осмисленні матеріалу; обґрунтування висновків і рекоменда-

цій. 

Стиль рецензії має відповідати нормам, прийнятим для наукових відгу-

ків, тобто бути доброзичливим, але принциповим. Відносно до автора роботи 

речення слід будувати в третій особі минулого часу («дослідник поставив..., 

розкрив..., довів...»); до самої роботи – в теперішньому часі («реферат міс-

тить..., розкриває...» тощо). Рецензію не слід завершувати оцінкою, вона має 

випливати зі змісту документа. 

 

Визначення обсягу наукових праць 

Певні труднощі у авторів виникають при визначенні обсягу праць, що 

зумовлено недостатнім знанням основних одиниць обчислення наукової інфо-

рмації, поширюваних засобами друку. До основних з них належать: авторсь-

кий аркуш, друкований аркуш, обліково-видавничий аркуш. 

Авторський аркуш – одиниця обліку друкованого твору, що береться 

для обрахунку праці авторів, перекладачів, редакторів тощо. Дорівнює він 

40000 друкованих знаків прозового тексту (букв, цифр, розділових знаків 



тощо), 22–24 сторінкам машинописного українського тексту або 3000 см2 ілю-

строваного чи рекламного матеріалу. В авторських аркушах визначається об-

сяг рукопису у видавничому договорі. 

Обсяг оригіналу в авторських аркушах можна приблизно визначити, ро-

зділивши загальну кількість сторінок прозового тексту на 23 (середнє число 

стандартних машинописних сторінок). Якщо оригінал підготовлений не на 

звичайній друкарській машинці і рядок вміщує більше число знаків, підрахо-

вують середню кількість рядків на сторінці (при коливаннях у кількості рядків 

вибирають 10 сторінок з різних місць оригіналу і загальне число рядків у них 

ділять на 10), потім середню кількість знаків у рядку (для цього суму знаків у 

10 рядках ділять на 10) і, перемноживши отримані числа, визначають число 

знаків на сторінці. Потім загальну кількість сторінок помножують на число 

знаків на сторінці і результат ділять на 40000. При наборі на комп’ютері під-

рахунок числа знаків здійснюється автоматично. 

Обліково-видавничий аркуш – це одиниця обліку друкованого твору, 

що дорівнює, як і авторський аркуш, 40 000 друкованих знаків прозового або 

3000 см2 ілюстрованого чи рекламного тексту. 

Обсяг видання в обліково-видавничих аркушах відрізняється від обсягу 

видання в авторських аркушах тим, що в розрахунок входять ті частини ви-

дання, які не є результатом авторської праці (колонцифри, зміст, що повністю 

повторюють заголовки всередині видання, видавнича анотація, вихідні відо-

мості на обкладинці, оправі, суперобкладинці, корінці, титульному аркуші, ви-

пускні дані, порядкові номери сторінок, редакційна передмова, повторювані 

заголовки таблиць, рисунків тощо). В одному й тому ж друкованому аркуші 

може вміститися матеріал більшого чи меншого обсягу залежно від місткості 

шпальти набору. 

Кожному науковцеві слід систематично вести облік власних публікацій 

у картотеці, списку або комп’ютерному банку даних за особливими правилами 

бібліографічного списку або за схемою: назва праці; характер роботи; вихідні 

дані; обсяг в обліково-видавничих аркушах; співавтори. Слід також мати ори-

гінали або копії власних публікацій. Про це слід завчасно подбати особливо 

здобувачам наукового ступеня, оскільки оригінали, відбитки або копії усіх пе-

релічених в авторефераті праць мають бути подані до спецради. 

Впровадження завершених науково-дослідних робіт 
Впровадження результатів закінчених НДР у практику виробництва або 

освітній процес є важливим етапом, який завершує дослідження та визначає 

його ефективність. Фахівцям виробництва або освіти передається наукова про-

дукція у вигляді звітів, інструкцій, технічних умов чи проектів, завдяки чому 

практично реалізуються результати НДР. 

Процес впровадження НДР у виробництво складається з двох етапів: до-

слідно-виробничого та серійного. 

На першому етапі у виробничих умовах перевіряється робота дослідних 

зразків, виробів або установок, технологічних процесів, конструкцій, матеріа-

лів і приладів, їх стійкість щодо дії реальних величин вібрації, поштовхів, пилу 



та інших виробничих факторів. Усе це дуже важко передбачити або відтворити 

в лабораторних умовах. 

За результатами дослідно-виробничої експлуатації роблять остаточні ви-

сновки про правильність розрахунків і конструкторських розробок, оцінюють 

техніко-економічну ефективність прийнятих рішень, експлуатаційні показ-

ники, надійність, довговічність тощо. У разі потреби в дослідний зразок вно-

сяться зміни та доробки. 

Коли етап закінчено, доопрацьовується необхідна технічна документа-

ція, яка передається підприємству для організації серійного виробництва 

(якщо йдеться про нові прилади, установки і зразки) або впровадження (якщо 

йдеться про нові технології). На етапі серійного впровадження дослідник вже 

не бере безпосередньої участі в ньому, але, на прохання впроваджувальної ус-

танови, може бути консультантом. Як правило, впровадження закінчених НДР 

у виробництво триває від 1 до 5 років. Скорочення цього терміну є найважли-

вішою вимогою сьогодення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


