
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 



    Відповідно до ст. 19 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» наукова та науково-технічна діяльність у вищих навчальних 

закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з 

метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі 

вищої освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 



   У Національному агентстві із 

забезпечення якості вищої освіти 

вважають неприпустимим …. 

«використання державної мови 

країни-агресора, зокрема в 

наукових публікаціях». 



 МОН України розробило новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань 

України.  

 Головною новиною є новий підхід у градації журналів за ступенем їх включення у 

міжнародний наукометричний простір.  

 Перелік наукових фахових видань України планується формувати за категоріями А, Б і В. 

 Категорія А присвоюється науковим виданням, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Таким журналам 

автоматично присвоюється статус фахових.  

 Категорія Б присвоюється іншим науковим фаховим виданням, які відповідають певним 

вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до інших (окрім Web of Science 

та/або Scopus) профільних міжнародних наукометричних баз даних.  

Фахові журнали нашого вузу категорії Б 



 Категорія В присвоюється всім науковим фаховим виданням, що включені до переліку 

на день затвердження цього порядку наказами МОН, а також може присвоюватися 

виданням, котрі були вилучені з категорії А або категорії Б, на термін два роки.  

 

Видання категорії В, яке протягом двох років не отримало права на присвоєння категорії 

А чи категорії Б, вилучається з переліку без права поновлення.  

 

Тобто категорія В є так би мовити «ситом», через яке мають пройти журнали, що 

претендують на гідний науковий рівень і мають для доведення такої своєї спроможності 

певний час. 



Англомовні назви фахових журналів вузу 



Оформлення цитат в науковій роботі впливає не тільки на сам процес публікації 

статті, а й на авторитет вчених. 

   Цитата - це порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого 

опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і 

джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої 

твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні. 

ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

URL: https://kodeksy.com.ua/dictionary/ts/tsitata.htm 

Виділяють такі способи використання даних, 

ідей, слів із інших творів у своєму тексті:  

1) пряме або дослівне цитування; 

2) непряме цитування;  
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     Обов’язковим компонентом будь-якої наукової роботи є наукове 

цитування.  

    У наукових роботах наводяться посилання на джерело, з якого 

запозичено матеріали або окремі результати, або на ідеї та 

висновки яких розробляються проблеми, завдання, питання, 

вивченню яких присвячена робота.  

   Такі посилання дають можливість знайти відповідні джерела, 

перевірити достовірність цитування, одержати необхідну 

інформацію про ці джерела (його зміст, мову, об’єм). 



Увага! Відсутність посилання являє собою 

порушення авторських прав, а 

неправильно оформлене посилання 

розглядається як серйозна помилка.  

     На всі джерела, наведені в списку 

використаної літератури, обов’язково 

повинні бути вказівки в тексті статті.  

Одним з параметрів, що дозволяє судити про якість 

наукової роботи, є її бібліографічний апарат, тобто 

кількість посилань та якість цитувань. 

Якість цитованих джерел оцінюється їхньою 

авторитетністю і відповідністю досліджуваній темі. 

Найбільш авторитетними джерелами інформації 

вважаються новітні наукові праці (у тому числі, іноземні). 

При посиланні на ці джерела слід звертати увагу на 

наукову кваліфікацію авторів, а також на авторитетність 

видання, у якому вони опубліковані.  



Якість та авторитетність бібліографічного джерела можна 

визначити, як правило, за:  

• його заголовком;  

• інформацією про автора та видання;  

• за стилем написання та оформлення тексту;  

• за рівнем авторитетності (імпакт-фактору) видання, у якому 

опублікована стаття;  

• за індексом цитування статті;  

• індексом цитованості автора.  

 

Цитувати Інтернет-публікації рекомендується у тих випадках, 

якщо вони не мають друкованих аналогів.  



Посилання – це вказівка на джерело інформації, що приводиться у приклад 

(зовнішнє посилання) або запис, що пов’язує між собою частини 

документа – посилання на розділи, малюнки, таблиці, формули, додатки і т. д. 

(внутрішнє посилання). 

 

Бібліографічне посилання – це бібліографічний опис джерела цитати або 

інформаційного джерела, яке обговорюється в тексті роботи.  

   У наукових роботах бібліографічні посилання являють собою список 

використаних джерел. 

  

 
Приклад посилання 

Надійним засобом сприяння науковій доброчесності є відкритий доступ до 

інформації. На часі створення в Україні єдиного національного репозитарію 

академічних текстів, який буде доступний усім вишам і дозволить автоматизувати 

(спростити) перевірку текстів на унікальність. Дієвим механізмом реалізації цього 

антиплагіатного заходу є створення у вишах інституційних репозитаріїв – електронних 

архівів інтелектуальних продуктів університетської спільноти [3, с. 18]. 



Використання бібліографічних посилань у наукових роботах 

обов’язкові і вживаються в наступних випадках: 

– при цитуванні фрагментів тексту, формул, таблиць, ілюстрацій; 

– при запозиченні положень, формул, таблиць, ілюстрацій і т. п. не у 

вигляді цитати; 

– при перефразуванні, недослівному відтворенні фрагмента чужого 

тексту; 

– при аналізі в тексті змісту інших публікацій; 

– при необхідності посилання читача до інших публікацій, де 

матеріал, який підлягає обговоренню є в більш повному об’ємі. 

  



Цитуєш текст але не береш його в лапки  

(хоча посилання на джерело є): 

 

     Наявність посилання на джерело + відсутність лапок навколо тексту — це 

повідомлення читачу, що автор скористався інформацією з джерела, але виклав її 

власними словами, що, у випадку дослівної цитати, є неправдою, а тому не 

допускається. 

Що означає “виклав власними словами”? 

Це означає, що у перефразованому тексті обов’язково змінено: 

 слова у тексті джерела на синоніми; 

 граматичну структуру речень тексту джерела; 

 обсяг тексту джерела: його дещо скорочено. 
 



У наукових роботах найбільш поширеним 

видом цитування є непряме цитування, або 

парафраз.  

Парафраз – переказ цитати (зазвичай, 

невеликого фрагменту) своїми словами з 

обов’язковим посиланням на джерело 

цитування. При викладі інформації своїми 

словами не допускається викривлення 

первинного сенсу тексту. 

Увага! Без посилання на джерело або при 

дослівному списуванні без лапок текст є 

плагіатом. 



Парафраз. Не береться в лапки.  

Цитата всередині рядка. Береться в лапки.  

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). 

Подається в тексті з нового рядка з абзацу, не береться в лапки.  

У тексті з цитованою інформацією необхідно вказати порядковий 

номер, який також відображається у списку використаних джерел.  

Використання парафразу в науковій роботі є незамінним в наступних випадках: 

– оригінальні цитати надто об’ємні для прямого цитування; 

– необхідно представити узагальнену інформацію при одночасному посиланні на 

декілька джерел; 

– необхідно коротко викласти зміст теоретичної концепції або процедури і 

результати досліджень, на які дається посилання в роботі. 



Якщо прізвище автора цитованої праці вказано в тексті блокової цитати, 

позначення цитування ставиться наприкінці цитованого тексту після розділових 

знаків.  
Якщо джерело згадується у тексті знову, йому необхідно присвоїти той самий 

номер.  
Зазвичай, сторінковий інтервал у внутрішньо текстовому посиланні не 

зазначається, але за потреби його можна вказати поряд із порядковим номером. 

Наприклад: 

У своєму дослідженні, Джонс (1 с3-4) стверджує ...  

... один автор охарактеризував це як "спонтанний перелив сильних почуттів".(1 с23)  

... один автор охарактеризував це як "спонтанний перелив сильних почуттів".1(с23) 
 

При цитуванні кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати кожен номер в дужках, 

через кому або тире. У посиланні не повинно бути пробілів між комами або тире.  

Наприклад:  

Several recent studies [1,5,6,7] have suggested that...  

Several recent studies (1,5-7) have suggested that...  

Several recent studies 1,5-7  have suggested that...  



Можливі три варіанти позначення цитувань в тексті:  

1) порядковий номер у круглих дужках: (1) ;  

2) порядковий номер у квадратних дужках: [1];  

3) порядковий надрядковий цифровий індекс: 1.   

       Якщо прізвище автора цитованої праці вказано в парафразі чи цитаті всередині рядка, 

позначення цитування ставиться одразу після прізвища.  

Наприклад:  

У своєму дослідженні, Джонс (1) стверджує ...  

У своєму дослідженні, Джонс [1] стверджує ...  

У своєму дослідженні, Джонс1 

 

   Якщо прізвище автора цитованої праці не вказано в парафразі чи цитаті всередині рядка, 

позначення цитування ставиться наприкінці цитованого тексту після розділових знаків.  

Наприклад:  

... про що свідчить нещодавнє австралійське дослідження. (2) або ... про що свідчить 

нещодавнє австралійське дослідження. [2] або ... про що свідчить нещодавнє австралійське 

дослідження.2 

 



Самоцитування — це часта практика в наукових роботах.  

 Раніше опубліковані дослідження автора можуть бути джерелом цитати. Такий вид 

цитування дає змогу уникати дублювання інформації та самоплагіату.  

Він допомагає направити зацікавленого читача до попередніх і пов’язаних робіт.  

Власні цитати повинні бути оформлені за всіма правилами цитування.  

Необхідно пам’ятати, що цитування власних робіт повинно бути доречним і 

обґрунтованим, доповнювати наукову роботу і відповідати її завданням.  



Цитування законодавчих актів необхідно здійснювати за 

первинними джерелами, тим більше, що всі законні і 

підзаконні акти є публічною і загальнодоступною інформацією.  

Потрібно переконатися в тому, що документ набув чинності, а 

посилання здійснюється саме на чинну його редакцію. 



ВАНКУВЕР СТИЛЬ (VANCOUVER STYLE)  
Сфера застосування – медицина та фізичні науки  

Назва списку використаних джерел – Посилання. Заголовок вирівнюється по 

центру.  

Джерела нумеруються та організовуються в переліку посилань у порядку їх 

згадування в тексті.  

Стиль Vancouver розроблений Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів. В 1978 р. у 

Ванкувері Комітет провів зустріч, в результаті якої були встановлені уніфіковані вимоги до 

рукописів, поданих у біомедичних журналах, які зараз є офіційними інструкціями для стилю 

Ванкувера. 
Використовується у MEDLINE та PubMed 

Vancouver стиль передбачає використання посилань у тексті роботи 

щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині 

рядка чи блокова цитата.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/MEDLINE
https://uk.wikipedia.org/wiki/PubMed
https://uk.wikipedia.org/wiki/PubMed


    Згідно даного стиля у кінці роботи подається числовий упорядкований список 

джерел, що були процитовані в роботі.  

Числовий номер визначається порядком цитування в тексті роботи.  

*Важливо! Числовий номер визначається першим посиланням на джерело і 

використовується для даного документу протягом всієї праці.  

Наприклад, якщо документ є п’ятим джерелом, наведеним в роботі, він буде називатися 

(5) на протязі всієї праці. 

Кожний запис списку містить повну інформацію про кожне джерело, зазначене в тексті.  

Є лише один запис для кожного окремого джерела. Список включає усі джерела: книги, 

статті, онлайн-матеріали, що представлені в Вашій роботі.  

Опис книг, друкованих або електронних статей, матеріалів конференцій тощо 

здійснюється в певному форматі, якого необхідно дотримуватися. 



Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел:  

 

 Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно 

перерахувати їх усіх через кому.   

 

 Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та 

вказати «та ін.».  

Перед «та ін.» ставимо кому. 

 

 У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо 

цитату розміщено на сторінках 123-124, то в посиланні вказується 123-4.  

 

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після (доступно)URL.  

 

 Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації  тощо (відповідно 

до мовних правил певної країни).  

 

Назви журналів необхідно зазначати скорочено.  



Цифровий ідентифікатор об'єкта (англ. Digital Object 

Identifier, DOI) — серійний номер, який використовують для 

постійної та унікальної ідентифікації об'єктів 

інтелектуальної власності будь-якого типу. 

Згідно Наказу МОН № 32 від 15.01.2018 "Про затвердження Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України" п. 6. - присвоєння кожному 

опублікованого матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital 

Object Identifier) є обов'язковим. 

DOI дає змогу знайти документ навіть у випадку зміни його URL, яка може виникати 

зі зміною сайту, видавця тощо.  

В даний час ідентифікатор DOI є найбільш надійним і всесвітньо визнаним засобом 

ідентифікації і пошуку наукових даних, розміщених в мережі Інтернет. 



 

Основною особливістю є те, що об'єкт з ідентифікатором може видалити тільки 

видавець, тобто організація, яка розмістила його.  

Посилання складається з двох частин - префікса і суфікса, в які можуть входити як 

цифри, так і букви кириличного формату.  

Префікси ідентифікують видавця, в той час як суфікс - це безпосередньо номер об'єкта.  

 

Важливо, що у одного видавця може бути нескінченна кількість розміщених матеріалів, 

проте суфікс кожного з них повинен бути унікальним.  

Включення нових видань до БД Scopus, Web of Science відбувається лише за наявності 

DOI. 

 

doi: http://dx.doi.org/10.15574/PS.2020.67.6 



У наукових виданнях України, які індексуються міжнародними 

наукометричними платформами, оформлюють список літератури:  

 Один список, (Список використаних джерел) – згідно з 

міжнародним стилем політики журналу. 

 Другий, із заголовком «References», транслітерований та 

перекладений англійською мовою, залежно від наукової сфери 

інтересів – у відповідному міжнародному стилі оформлення 

публікацій. 



Бібліографічні списки (References) входять в англомовний блок статті і 

повинні бути представлені не тільки на мові оригіналу, але й в латиниці 

(романським алфавітом).  

У романському алфавіті для україномовних джерел потрібно наступна 

структура бібліографічного посилання:  

 автор (транслітерація),  

 назва статті (транслітерація) та переклад назви книги або статті на 

англійську мову (в квадратних дужках),  

 назва джерела (транслітерація),  

 вихідні дані в цифровому форматі, вказівка на мову статті в дужках (in 

Ukrainian). 



Транслітерація - механічна передача тексту й окремих слів, які написані однією 

графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній ролі звукової 

точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої. 

Технологія підготовки посилань з використанням системи автоматичної 

транслітерації з української мови на сайті: 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. 

• Входимо до програми www.slovnyk.ua.  

У віконці «Виберіть транслітерацію» вибираємо «географічна транслітерація». 

Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії українською мовою і натискаємо 

кнопку «транслітерувати». 

• Копіюємо транслітерований текст у список References, що готується. 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
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http://www.slovnyk.ua/services/translit.php


• Переводимо за допомогою перекладача Google опис джерела (назва 

книги, статті, постанови і т.д.) на англійську мову, переносимо його 

до тексту джерела. Переклад, безумовно, вимагає редагування. 

• Об'єднуємо опис у трансліті і перекладене, оформлюючи 

відповідно до діючих правил. При цьому, необхідно розкрити місце 

видання (Kiеv) і, можливо, внести деякі технічні поправки. 

• Наприкінці посилання в круглих дужках вказується (in Ukrainian).  

• Посилання готове. 



Основні вимоги до оформлення 

 бібліографічного списку 

(згідно рекомендацій Open Science  in Ukraine) 

 

1. Транслітерація і/або переклад на англійську всіх кириличних джерел. 

2. Використання одного із міжнародних стилів оформлення бібліографії. 

3. Мінімум 80 % джерел в пристатейному списку містять DOI. 

4. Самоцитування не перевищує 10-15 % бібліографії. 

5. Бібліографія не перенасичена монографіями і тезами конференції  (менше 

20 %). 

6. Посилання на статті в журналах, які індексуються платформами Scopus або 

Web of Science складають мінімум 50% загального списку. 

7. Бібліографія містить не більше 30% україномовних публікацій. 

8. При транслітерації є вказівка на оригінальність мови джерела і переклад 

назви оригінальної статті на англійську. 

9. Джерела оформляються без порушення вимог     бібліографічного стандарту. 
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