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ВІД АВТОРІВ 

 

Задекларована нашою державою у Законі України «Про вищу освіту» 

(2014) необхідність формування інноваційної моделі системи вищої освіти 

детермінує посилення напрямів міжнародної наукової і ділової кооперації та 

інтеграції в освітньому середовищі. Очевидно, що через наукові дослідження 

та освіту вчені як учасники глобального інформаційного процесу сприяють 

створенню і розповсюдженню знань. 

Запропоновані методичні матеріали містять багато корисних порад, у 

тому числі зарубіжних вчених і рецензентів для дослідників-початківців і 

можуть успішно використовуватися в їх практичній діяльності.  

Важливо, що наукова діяльність є своєрідним капіталовкладенням для 

успішного розвитку громади та активізації й підтримки світового інтересу до 

означених проблем (отримання грантів тощо).  

Але, для того, щоб бути вченим необхідно відповідати певним 

характеристикам. Ось деякі, з найбільш важливих: відчувати природу і 

перейматися соціальними питаннями; мати добру академічну освіту; вміти 

працювати в команді; бути чесним; дисциплінованим; в міру скептичним; 

вміти добре спілкуватися; бути конкурентоспроможним; здатним адекватно 

сприймати критику та самого себе конструктивно критикувати; будувати 

продуктивні відносини між колегами та суспільством.  

Згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

«науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 

носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, 

опублікованої наукової статті, наукової доповіді, ... наукового відкриття» 

тощо. При цьому слід враховувати, що в ряді зарубіжних наукових установ і 

наукових видань прийнято документувати результати всіх досліджень, що 

проводяться не тільки в лабораторних протоколах, а й у вигляді статей. У 

цьому випадку наукові статті носять дещо інший характер, не ставлячи за 
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мету впливати на читача цікавою гіпотезою та її переконливим 

підтвердженням, а лише архівують роботу колективу лабораторій та 

наукових груп у межах проектів, результати яких можуть бути негативними 

по відношенню до очікувань, а отримані дані — статистично 

недостовірними.  

Тож наукова робота окрім створення нового знання має завершуватися 

публікацією. В базі періодичних видань Ulrichsweb зареєстровано більше 

120 000 наукових видань (Academic/Scholarly), з яких майже 74 000 вказують, 

що вони є рецензованими. Звісно, науковець не має навіть фізичної 

можливості ознайомитися з усіма виданнями за своєю темою, тому відбір 

релевантної літератури і добір видання для власної публікації має бути 

зваженим кроком. 

При цьому вітчизняні видавці наукової періодики стають дедалі більше 

зацікавлені в інтеграції своїх журналів до міжнародних наукометричних баз 

даних. У світі відомі дві універсальні наукометричні платформи – Web of 

Science та SciVerse Scopus. Обидва продукти належать поважним науково-

видавничим корпораціям, індексують десятки тисяч періодичних видань, 

використовуються по всьому світу в проектах оцінки публікаційної 

активності та наукової метрики вчених, під час проведення аналітико-

прогностичних досліджень по регіонах та галузях науки.  

Зазначимо, що появу даних методичних матеріалів стимулювала 

неспроможність багатьох молодих дослідників, які навчаються у закладах 

вищої освіти з фізичної культури і спорту ефективно вести освітньо-наукову 

діяльність, зокрема писати статті, подавати їх до публікації у якісно 

рецензовані міжнародні журнали та готувати доповіді на належному 

науковому рівні.   

Недарма навчання порівнюють зі скарбом – ми сподіваємось, що у цих 

рекомендаціях Ви знайдете користь для власної наукової діяльності, 

підніметеся над буденністю і поринете у пізнавальний світ цікавих 

досліджень у фізичній культурі і спорті. 
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1. ПОРАДИ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ:    
ЯК КРАЩЕ ПІДГОТУВАТИ НАУКОВУ СТАТТЮ ТА 

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПЕРЕД ЇЇ ПОДАЧЕЮ НА 
РЕЦЕНЗУВАННЯ В МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ 

 

 «Які найважливіші поради ви можете дати (потенційним) 

авторам наукових статей?» – Це питання задали представники «Elsevier» 

досвідченим рецензентам за допомогою каналу «Reviewers Update». В 

результаті отримали список порад, які наведено нижче (згруповані за різними 

категоріям). 

Вибір відповідного журналу 

«На багатьох конференціях, автори повинні ретельно підходити до 

вибору журналу і ознайомитися з його змістом до подачі роботи в цей 

журнал!» – Андрейс Скабурксіс (Andrejs Skaburskis). 

«Для початку ознайомтеся з декількома випусками журналу і 

переконайтеся, що ваша стаття відповідає меті та завданням журналу. Я є 

редактором журналу, який публікує переважно теоретично обґрунтовані 

дослідження якісного характеру у сфері соціальних наук, і мені доводиться 

відмовляти в публікації великої кількості досліджень кількісного характеру в 

області політики і стратегії. Це призводить до витрати мого часу, а також 

часу авторів статей» – Роберт Дінгвол (Robert Dingwall). 

«Строго дотримуйтесь рекомендацій для подання статей, які 

публікуються журналами» – Райшекар Біпета (Rajshekhar Bipeta). 

«При виборі журналу для вашої статті запитайте, чому хтось в 

Мельбурні (Австралія) хотів би її прочитати? (Якщо ви перебуваєте в 

Мельбурні, то чому читачі з Перта хотіли б прочитати вашу статтю?). Якщо 

ви не можете відповісти на це питання, то вам слід або переписати роботу з 

метою узагальнення результатів, або подати статтю в національний журнал» 

– Андрейс Скабурксіс (Andrejs Skaburskis). 

 

http://aphd.ua/porady-mizhnarodnykh-ekspertiv-pro-te-iak-krashche-pidhotuvaty-naukovu-stattiu-/
http://aphd.ua/porady-mizhnarodnykh-ekspertiv-pro-te-iak-krashche-pidhotuvaty-naukovu-stattiu-/
https://www.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/reviewers-update/home
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Тож одна з найпопулярніших порад – правильний вибір журналу для 

публікації. Якщо ви сумніваєтеся у виборі журналу, скористайтеся 

інструментом для підбору журналів «journal finder». 

Стиль написання, мова, зв’язаність 

«Якщо англійська не є вашою рідною мовою, то перед подачею статті в 

англомовний журнал слід скористатися допомогою фахівця з вашої сфери, 

для якого англійська мова є рідною» – Темі (Tammie). 

«Найпоширеніша проблема, з якою мені доводиться стикатися, полягає 

в тому, що авторам не вдається грамотно викласти результати своїх 

досліджень, навіть якщо дослідження дійсно якісне. Академічне письмо 

часто являє собою складний для сприйняття текст. Дуже важливо вміти 

правильно викласти ваші ідеї, а чітка передача думки на папері, як правило, є 

ознакою ясного мислення, що дуже важливо для розвитку наукового знання» 

– Кріс Карлтон (Chris Carleton). 

«Я б порадила авторам писати простою мовою, використовувати 

максимально зрозумілі і короткі пропозиції, приділяти увагу зв’язності і 

послідовності тексту рукопису» – Марія Станкович (Marija Stanković). 

«Перед подачею статті попросіть кого-небудь, що не володіє 

інформацією за темою роботи, прочитати її. Якщо стаття є логічною, 

пов’язаної і зрозумілою для цієї людини, то такою вона буде і для інших 

читачів. Якщо ж ця людина не розуміє і перечитує статтю, щоб зрозуміти про 

що йде мова, то над текстом потрібно ще попрацювати, щоб переглянути 

логічність викладу» – Синтія Холлінгсворс (Cynthia Hollingsworth). 

«Перед подачею слід: обговорити статтю з колегами, кураторами, 

спробувати покритикувати її з метою знаходження недоліків; спробувати 

коротко донести ваші ідеї до людини, яка не працює у вашій сфері. Це 

допоможе вам попрацювати над логікою ваших аргументів. У своїй практиці 

я зустрічав багато статей, які містили дуже цікавий контент, але які явно не 

були прочитані ніким іншим, крім самого ж головного автора» –

 Андреас Рейнеке (Andreas Reinecke). 

http://journalfinder.elsevier.com/
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«Переконайтеся в тому, що у вашій роботі немає внутрішніх 

невідповідностей. Дуже часто зустрічаються випадки, коли інформація в 

анотації відрізняється від інформації в самій статті і від представлених в ній 

таблиць. Очевидно, що це може статися в результаті великої кількості 

редагувань, але це може мати значний вплив на сприйняття якості роботи 

рецензентом» – Джо (Jo).  

«Авторам слід приділяти особливу увагу ясності викладу думок. 

Автори є експертами в своїх сферах і знають все про свої дослідження, тому 

у них часто створюється враження, що читачі знають більше, ніж це є 

насправді. Автори повинні постаратися уявити, що вони читають статтю в 

перший раз, не володіючи всіма цими знаннями» – Робін Прескот 

(Robin Prescott). 

Конкретизуйте предмет дослідження, привнесіть щось нове 

«Однією з поширених помилок є відсутність конкретного 

обґрунтування для вибору предмета дослідження. Іноді автори просто 

посилаються на існуючі дослідження і не конкретизують внесок їх роботи в 

існуючі знання у відповідній галузі» – Франсіс С. Дейн (Francis C. Dane).  

«Прочитайте існуючу літературу і переконайтеся, що ваша робота 

привносить щось нове і корисне» – Голда (Golda). 

«Ретельно перевіряйте ваші рукописи на наявність інноваційних ідей, 

не повторюйте те, що вже відомо, і не публікуйте загальноприйняті дані. 

Пам’ятайте, що необхідно посилатися на використану літературу із 

зазначенням дати публікації, навіть якщо ключові дані були опубліковані 

дуже давно» – Матіас (Mathias). 

«Науково-дослідницька стаття для журналу не є курсовою роботою або 

звітом за проектом. Обов’язково вказуйте конкретну мету дослідження і 

основні результати у вашому рукописі. Переконайтеся в тому, що всі основні 

деталі містяться у вашому рукописі, в той час як сам текст є зрозумілим і 

коротким» – Райан Су (Ryan Su). 

«Завжди вказуйте на самому початку (в анотації, вступі), який саме 
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внесок в науку вносить ваша робота і в чому її новизна. Переконайтеся в 

тому, що рецензенти і читачі зрозуміють, що саме ваша робота вносить у вже 

існуюче знання в даній сфері» – Дебра (Debra). 

Цитування 

Цитати наводять для: підтвердження власних аргументів, як посилання 

на авторитетне джерело, або для критичного аналізу того чи іншого 

друкованого твору.  

Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо 

найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений 

автором. Посилатися слід на останні публікації, що були опубліковані в 

авторитетних виданнях.  

«Перевірте ваші цитати і їх доцільність. Ніщо не говорить мені про 

несерйозне ставлення до роботи більше, ніж недбале ставлення до цитування. 

Якщо ви неуважні тут, це говорить про несерйозність і в інших аспектах 

роботи» – Майкл Пол (Michael Pol).  

«Не перестарайтеся з цитуванням власних робіт» – Ашраф Халаф 

(Ashraf Khalaf).  

«По можливості, цитуйте першоджерела. Переконайтеся, що цитована 

робота містить наведені вами дані і є повноцінним дослідженням. Були 

ситуації, коли в статтях згадувалися роботи, в яких були наведені виключно 

припущення» – Лінда (Linda). 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 

джерела, на яке дано посилання. 

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, 

«... у працях [1-7]…». 

Якщо в тексті необхідно зробити посилання на складову частину або на 

конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у 
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виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному 

опису за переліком посилань. 

Приклад: Цитата в тексті: «Індивідуальність як стійка ознака 

конкретної людини виявляється з передбачуваною регулярністю, що значною 

мірою зумовлює результативність тренувальної та змагальної 

діяльності» [Помилка! Джерело посилання не знайдено., с. 650]. 

Відповідний опис у переліку посилань: 

9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для 

тренеров] : в 2 кн. К.: Олимпийская литература, 2015. Кн. 1. 680 с. 

Таким чином, за цитуванням автора чи журналу визначають його 

науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності.  

Таблиці або графіки, формат 

«При описі таблиці або графіка не намагайтеся переказати все, що 

показано на них. Вкажіть на тренд, основні подібності або відмінності» – 

Камо «Чилі» Перес (Kamo «chili» Perec).  

«Ще однією проблемою є опис методів у вступі, результатів 

дослідження в розділі «Обговорення» і т.д. Ця проблема є досить 

поширеною, тому я раджу ретельно перевіряти ваші статті перед подачею» –

 Ейртон Штейн (Airton Stein). 

Уникайте подачі однієї статті у кілька журналів 

«Не посилайте один і той же рукопис (з невеликими доповненнями) 

одноразово в велику кількість журналів. В майбутньому це може привести до 

відкликання ваших статей з журналів» – Анураг Чауразія (Anurag Chaurasia). 

Приділіть час для роботи над розділом «Вступ» 

«Оскільки я часто рекомендую відмовити в публікації, ґрунтуючись на 

розділі «Вступ», я раджу авторам обґрунтувати предмет дослідження саме в 

цьому розділі. Використовуйте простий, але корисний формат: Що ми знаємо 

– Чого ми не знаємо – Які у нас є ідеї – Предмет дослідження» –

 Георгеос Влейорас (Georgios Vleioras). 
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Прочитайте вашу статтю у зворотному порядку 

«Прочитайте вашу статтю «від Я до А», тобто з кінця. Коли ви читаєте 

вашу роботу з початку, ви втрачаєте фокус і прискорюєтеся (бо ви читаєте 

свій власний текст з описом своїх власних результатів, які ви прекрасно 

знаєте і розумієте). Починаючи з середини вашої статті, ви не читаєте, а 

ковзаєте по тексту. Коли ви читаєте з кінця, ковзати вам стає набагато 

складніше. Так, вам доводиться акцентувати увагу на кожних окремих даних. 

Запитайте себе, чи добре звучить кожне речення?» – Сергій Коркін 

(Sergey Korkin). 

Розділ «Обговорення» 

«Основне занепокоєння у мене викликає розділ «Обговорення». 

Більшість авторів не виділяють ключові результати, ховаючи їх далеко в 

тексті, в той час як вони повинні бути вказані на самому початку!» – Кимир 

(Kimirei). 

Розділ «Висновок»  

Висновок статті повинен бути її логічним завершенням та містити 

ключові позиції, які читач може взяти за інформативну основу. Він повинен 

складатися із кількох речень, у яких автор підводить підсумок 

досліджуваного питання та результати вирішення поставлених наукових 

завдань (не менше 10% загального тексту). 

Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел (References) – обов’язковий елемент 

бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних 

джерел і розміщується після висновків.  Правильне оформлення літературних 

джерел є запорукою того, що цитована публікація буде врахована при оцінці 

наукової діяльності її авторів, далі організації, регіону, країни. 

У «Методичних рекомендаціях до оформлення міжнародних стилів 

цитування та посилання в наукових роботах», що представлені на сайті 

Української бібліотечної асоціації представлено десять найпопулярніших 

міжнародних стилів цитування та посилання у наукових роботах для різних 
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галузей знань. Дані «Рекомендації» були розроблені та обговорені робочою 

групою фахівців бібліотек закладів вищої освіти в межах проекту 

Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: 

роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. 

У науковому світі існує понад 6 тисяч різних стилів (правил) цитування 

джерел в наукових роботах залежно від галузі, місця, в якому публікується 

робота, тощо. Ці правила розроблялися фаховими науковими об’єднаннями 

(наприклад, стиль цитування Асоціації сучасної мови (MLA Citation Style), 

стиль цитування Американського хімічного товариства (ACS Citation Style) 

чи стиль цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки 

(IEEE Citation Style)), університетами чи їх підрозділами (наприклад, 

Гарвардський стиль цитування (Harvard Citation Style) чи Стандарт 

Оксфордського університету для цитування юридичних документів 

(OSCOLA style)).  

Правила оформлення цитувань та посилань введено в систему 

міжнародних стандартів ISO17 та національного стандарту ДСТУ 8302:2015 

в Україні (дійсний з 1 липня 2016 року). 

У червні 2016 року Міністерство освіти та науки України представило 

на обговорення проект Наказу від 30.06.2016 «Вимоги до оформлення 

дисертації», в якому сказано, що список використаних джерел «може 

оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором одним із стилів, 

віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових 

публікацій».  

До цього рекомендованого переліку включено 9 міжнародних стилів, 

які відображають всі галузі наукових досліджень:  

 Vancouver style, сфера застосування якого – медицина та фізичні 

науки;  

 Harvard Referencing Style, сфера застосування якого – гуманітарні 

науки та суспільні науки; 

 AIP Style, сфера застосування якого – фізика; 
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 ACS style, сфера застосування якого – хімія та інші природничі 

науки; 

 APA style, сфера застосування якого – суспільні науки (соціологія, 

право, психологія, історія тощо); 

 MLA Style, сфера застосування якого – гуманітарні науки 

(мистецтво, література, філософія, релігія тощо); IEEE style, сфера 

застосування якого – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та 

інформаційні технології; 

 OSCOLA style, сфера застосування якого – юриспруденція; 

 Chicago style: Author-Date), сфера застосування якого – фізичні, 

природничі та суспільні науки; 

 Chicago style: Notes and Bibliography, сфера застосування якого – 

гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо.) 

Таким чином, список використаних джерел (References) (не менше 10) 

необхідно оформлювати за одним із закордонних бібліографічних стандартів. 

Вибір стандарту оформлення залежить від вимог журналу, до якого 

подається стаття. Проте, треба пам’ятати, що у статті важливим і 

обов’язковим є наявність англомовної копії пристатейного списку 

літературних джерел. Саме вона дозволяє аналітичній системі (наприклад, 

Scopus) відстежувати цитування конкретних учених чи наукових видань. 

Крім того, у закордонних наукових виданнях пристатейному списку 

приділяється велика увага і висувається ряд вимог, серед них: наявність 

останніх (за 2-5 років) публікацій у провідних наукових журналах за темою 

близьких до ваших досліджень; дотримання норм самоцитованості. Для 

автора прийнятною самоцитованістю є 30%, тобто у списку використаних 

джерел ваших робіт має значитися не більше третини. Особливо 

неприйнятною є висока самоцитованість для маститих учених, це вважається 

несолідним. Також не слід посилатися на підручники за темою дослідження, 

це вважається неповагою до колег-спеціалістів, які будуть цікавитися вашою 

публікацією, так як допускає незнання ними базових понять. 
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Найбільш точну ідентифікацію статей із електронних журналів можна 

одержати, якщо вказати унікальний ідентифікатор, яким користуються всі 

провідні зарубіжні журнали DOI (Digital Object Identifier). Система DOI є 

міжнародним ISO стандартом (http://www.doi.org/). Тому за наявності DOI, 

яким би неточним не був бібліографічний опис, посилання на статтю буде 

встановлено однозначно вірно. 
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2. НАЙКРАЩІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ, НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ 
ДАНИХ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА  

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ 

 

Якісні наукові дослідження починаються з детального опрацювання 

актуальної літератури. Вчений у середньому читає близько 200 статей на рік. 

Зважаючи на існування понад 100 000 наукових журналів у світі, необхідно 

володіти здібністю до опрацьовування найякісніших результатів досліджень 

шляхом використання пошукових систем, наукометричних баз даних 

наукової літератури та електронних бібліотек.  

Головна перевага пошукових систем – зручність, адже вся потрібна 

інформація збирається в одному місці з різних джерел та окремих видань. 

Достатньо створити правильний запит і далі лише відібрати потрібні ресурси. 

Наукометрична база даних наукової літератури – база, що містить 

вихідні дані кожної проіндексованої публікації, списки пристатейної 

літератури та, як мінімум, можливість коректно обраховувати цитування. 

Зазвичай вона є реферативною – не містить повних текстів. Бази 

відрізняються глибиною, широтою, повнотою проіндексованих даних та 

принципами відбору матеріалів.  

Вченому при виборі журналу для публікації власних наукових 

результатів дослідження треба звертати увагу на «імпакт-фактор IF» – 

показник впливовості видання, розраховується на певний рік як 

співвідношення кількості цитувань, що отримали у визначеному році статті, 

які було опубліковано протягом двох попередніх років, до кількості 

опублікованих за ці два роки статей. Необхідно зауважити, що IF 

розраховується лише для видань, що індексуються SCIE та SSCI. Тобто для 

гуманітарних видань, враховуючи особливості цитування в гуманітарній 

сфері, IF не розраховується, але якщо журнал одночасно входить в SSCI та 

AHCI, то для нього IF буде визначено.  
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Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) 

Функцією Web of Science (Core Collection) є відбір якісних журналів. 

Понад 50 років Web of Science (WoS) є незамінним інструментом для пошуку 

та оцінки наукової інформації. Наприкінці 2015 року в Україні вперше 

з’явилася можливість користуватися платформою WoS. Було створено 

консорціум EVERUM http://everum.org.ua, до якого може долучитися будь-

яка наукова установа або заклад вищої освіти, отримати тестовий доступ і 

почати користуватися цим унікальним ресурсом з широкими можливостям. 

Для України в рамках консорціуму запропонована найпривабливіша 

конфігурація з досить глибоким архівом. Користувач може обрати одну з 

семи мов, якою буде відображено інтерфейс платформи (у т. ч. російську), у 

цьому випадку детальну довідку також буде показано обраною мовою. 

Це платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, 

до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 року відділення 

IP & Science придбано інвестиційними фондами і почало функціонувати як 

Clarivate Analytics. Web of Science охоплює матеріали з природничих, 

технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. В Web of 

Science індексуються видання як традиційної бізнес моделі, так і журнали 

відкритого доступу. Платформа володіє вбудованими можливостями пошуку, 

аналізу та управління бібліографічною інформацією.  

На сьогодні у трьох її індексах (SCIE — з природничих, SSCI — 

соціальних та AHCI — гуманітарних наук) проіндексовано більше 12 800 

видань. У заснованому в 2015 індексі ESCI, що також є частиною Web of 

Science (Core Collection), планується індексація 5000 журналів і відбір до 

ESCI триває.  

Також на платформі знаходиться аналітична надбудова Essential 

Science Indicators, що використовує дані за останні 10 років з WoS (CC) і дає 

можливість знайти, оцінити і порівняти журнали і країни, які входять за 

кількістю цитувань до 50 % найкращих, або науковців, статей і організацій, 

що потрапили до 1 % найцитованіших.  
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Користуватися платформою WoS без реєстрації можна з будь-якого 

комп’ютера з мережі установи, яка має передплату. Але якщо науковець 

створить власний кабінет, то отримає не лише розширені можливості 

збереження пошуку і шанс користуватися продуктами поза межами установи, 

але і зручний перехід до власного референc-менеджера EndNote base та 

авторського профілю ResearcherID, логін і пароль буде спільним для всіх 

продуктів.  

Продукти Thomson Reuters значно спрощують та збільшують 

ефективність наукової роботи, у тому числі, пошук та аналіз наукової 

інформації та патентів — Derwent Innovation, оцінку нових й гарячих тем 

досліджень у Essential Science Indicators, добір видання для публікації  у  

Journal Citation Report, створення картотеки статей за певною темою, 

оформлення публікацій відповідно до вимог конкретного видання в EndNote, 

представлення власних здобутків у ResearcherID. Тому науковим установам і 

науковцям варто використовувати продукти WoS у щоденній практиці.  

Для надання допомоги користувачам регулярно відбуваються очні та 

заочні тренінги по роботі як з базовими ресурсами, так і безкоштовними: 

авторським ідентифікатором ResearcherID та референс менеджером EndNote 

base. На сайті http://wokinfo.com/russian/ розміщено довідкову інформацію та 

записи семінарів.  

Scopus  

Є складовою частиною інтегрованого науково-інформаційного 

середовища SciVerse (тому повна офіційна назва продукту SciVerse Scopus) – 

це реферативна база даних та наукометрична платформа, яка була створена у 

2004 році видавничою корпорацією Elsevier як продукт, конкурентний WoS 

(Web of Science). 

Google Scholar 

Сервіс створено на основі пошукового гіганта Google, який знаходить 

інформацію з будь-яких тем, періодів часу та дисциплін. Пошук поділено на 

підрозділи «Статті» та «Судова практика», а знайти матеріали можна за 

https://scholar.google.com.ua/
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ключовими словами або назвою. Загалом користуватися цим сервісом дуже 

зручно, він швидко та ефективно збирає інформацію у вільному доступі. 

Втім, є суттєві недоліки. По-перше, за ключовими словами знайдуться 

статті з усіх дисциплін, тому для написання статті з фізичної культури і 

спорту доведеться витратити час на пошук джерел саме з цієї галузі. По-

друге, Google Scholar не відображає доступ до матеріалу – тому ніколи не 

знаєш, чи він у повному обсязі, чи там є лише коротка анотація. 

CiteSeerX 

Це перший сервіс серед баз даних для пошуку наукової інформації. 

Головна причина, чому її не закрили на користь Google Scholar, – специфіка 

тем. Пошукова система орієнтована на публікації про комп’ютерні та 

інформаційні технології, хоча трапляються матеріали і з інших галузей. 

CiteSeerX не тільки знаходить ресурси у вільному доступі, але й виконує 

функцію електронної бібліотеки. Саме тому за ключовими словами тут часто 

можна знайти і завантажити публікації в повному обсязі. 

Microsoft Academic 

Пошуковий сервіс від Microsoft суттєво оновили рік тому, і тепер він 

швидко набирає популярність. Із трьох цей ресурс єдиний орієнтується не на 

ключові слова, а на семантичний пошук, тобто зміст запиту. Наприклад, 

пошуковий запит «спінер тренд» у більшості систем буде аналізувати 

джерела на частоту вживання цих слів. Семантичний пошук проаналізує, що 

спінер – це антистресовий засіб, а тренд означає популярність і поширеність. 

У такий спосіб Microsoft Academic спробує знайти інформацію про 

популярність антистресових засобів. 

Також цей сервіс збирає дані про авторів, пов’язані організації, 

публікації та всі ресурси, де розміщено матеріал. Наразі він найбільш 

функціональний, хоча й не найпопулярніший. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/
https://academic.microsoft.com/
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Електронні бібліотеки 

Ці ресурси збирають інформацію з окремих джерел, тому в них легше 

знайти матеріали з потрібної галузі. Більшість бібліотек шукає інформацію за 

ключовими словами. Як і у великих пошукових системах, інформація 

сортується за часом і типом публікації, але кожна з бібліотек має свої 

особливості. Серед найвідоміших і потужних електронних бібліотек 

можна назвати такі: 

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) 

надає доступ до електронних повнотекстових інформаційних ресурсів 

НБУВ, розміщених у вільному Інтернет-доступі: 

1) цифрова бібліотека історико-культурної спадщини; 

2) видання НБУВ; 

3) наукова періодика України; 

4) автореферати дисертацій; 

5) бібліографічні ресурси; 

6) інформаційно-аналітичні видання. 

– eLIBRARY.RU – найбільша в Росії електронна бібліотека наукових 

публікацій, що має значні можливості пошуку і аналізу наукової інформації. 

Понад 4500 російських наукових журналів розміщені у безкоштовному 

відкритому доступі. Для доступу до решти видань пропонується можливість 

підписатися або замовити окремі публікації. Бібліотека інтегрована з 

Російським індексом наукового цитування (РИНЦ) – створеним на 

замовлення Міністерства освіти та науки РФ безкоштовним 

загальнодоступним інструментом вимірювання активності публікацій вчених 

і організацій.  

Серед електронних репозиторіїв, що можуть бути корисними для 

здобувачів вищої освіти з фізичної культури і спорту можна відмітити: 

 Academic Research Repository at the ChNU – науковий репозитарій 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, що надає 
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доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів Університету. 

 АНТРОПОС – відкритий електронний проект Центру гуманітарних 

досліджень і Наукової бібліотеки Львівського національного університету 

ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали 

гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, рецензії, 

презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти. 

 DSpace at library NPU Dragomanova – на сайті розміщений 

електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, який містить у відкритому доступі 

наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та 

конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики 

НПУ. 

 eaDNURT – на сайті розміщений електронний архів 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка Лазаряна надає безкоштовний повнотекстовий доступ до 

публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, що створені 

викладачами, науковцями, аспірантами та студентами університету. 

 eKhNUIR – Electronic Kharkiv National University Institutional 

Repository (Електронний архів Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна) містить публікації наукових праць (статті з наукових 

журналів, навчально-методичні розробки) викладачів, співробітників та 

студентів університету. 

 Data repositories – перелік сховищ та баз даних відкритих 

електронних ресурсів з багатьох розділів знання, є частиною каталогу з 

відкритим доступом Open Directory Access. 

 DPLA – на сайті представлена Публічна електронна бібліотека 

Америки, яка об'єднує багатство американських бібліотек, архівів і музеїв, і 

робить їх у вільному доступі для всього світу. 
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JSTOR 

Ця е-бібліотека містить переважно англомовні ресурси, але їх там 

декілька тисяч. Основна частина публікацій – статті з наукових журналів, але 

також є книги, дослідницькі звіти тощо. Перевагою є детальний пошук. 

Можна вказати точну галузь і рівень доступності: «відкритий до 

завантаження» або «доступний для читання онлайн». Під кожним ресурсом 

вказано пов’язані теми, але бібліотека не має вузької специфіки, тому знайти 

щось підхоже зможе кожен. Також JSTOR тепер працює над переходом від 

пошуку за ключовими словами до семантичного аналізу запитів. 

Taylor & Francis 

На сайті T&F зазначено, що тут зібрано понад 3,5 мільйони публікацій. 

Саме тому на будь-який запит можна знайти десятки ресурсів у вільному 

доступі. Для зручності на окремій сторінці зазначено всі посилання, які 

використали автори конкретної праці. Тут просто шукати інформацію з 

галузі соціальних наук, але також можна знайти багато ресурсів з медицини 

та ІТ. 

Oxford University Press 

Цей ресурс зібрав англомовні статті з журналів, виданих Оксфордом. 

Ресурс охоплює різні теми: від права до ботаніки, від медицини до 

педагогіки. Окрім звичайного сортування, ресурси поділено за видом 

доступу: розміщені просто на сайті, доступні для читання, для купівлі, а 

також ті, які доступні лише обмежений період часу. Перевагою є змога 

вказати конкретні журнали – це значно звужує поле для пошуку. 

Project MUSE 

Проект створили як неприбуткову співпрацю більш ніж 60 видавництв, 

які хотіли зробити науку доступнішою. Тут розміщено книги та статті з 

журналів, але також можуть бути анотації та навіть книжкові огляди. Пошук 

деталізованіший, ніж в інших бібліотеках, а інформація не тільки 

англійською: є багато публікацій французькою та іспанською, а також ще 

двадцятьма мовами світу.  

http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
https://academic.oup.com/journals/
https://muse.jhu.edu/
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Directory of Open Access Journals 

Це веб-каталог, де зібрано посилання на матеріали у вільному доступі: 

наразі більш ніж два мільйони статей і близько десять тисяч журналів. Цей 

ресурс містить специфічні вимоги до власного змісту. Тут розміщено 

матеріали тільки тих видань, які вважаються «високоякісними та 

науковими», що встановлює експертиза самого ресурсу. Вільний доступ тут 

означає такі ресурси, які доступні для вільного читання, завантажування, 

розповсюдження, копіювання, друку та цитування в інших працях. Тут 

можна знайти матеріали багатьма мовами, подекуди навіть українською. 

Cambridge University Press 

Кембридж опікується питанням легкого доступу до науки, тому на 

сайті їхнього видавництва розміщено статті з журналів за всі періоди 

випуску. Не всі з них є у вільному доступі, але якщо вже є, то їх можна 

одразу подивитися, завантажити й відправити собі на пошту чи навіть на 

електронну книжку. Сайт зручно використовувати не тільки для пошуку, але 

й для належного цитування: вся потрібна інформація є в описі матеріалів.  

SAGE Journals 

Ще одна електронна бібліотека, яка складається з матеріалів окремого 

видавництва, – SAGE. Воно публікує понад 500 різних журналів, але 

більшість із них доступні лише платно. Втім, навіть безкоштовно можна 

знайти доволі рідкісні та цікаві статті – переважно з гуманітарних дисциплін. 

Simple Search Metadata in open Ukraine archives 

Це система пошуку у відкритих архівах України, що підтримується 

Інститутом програмних систем НАН України та Житомирським державним 

університетом імені Івана Франка. Оновлення інформації на сайті 

відбувається щодня. Система дозволяє проводити централізований пошук у 

відкритих архівах України. Кожна електронна бібліотека може самостійно 

себе зареєструвати на даному ресурсі (https://oai.org.ua/index.php/index) у 

розділі Реєстрація. 

https://doaj.org/
https://www.cambridge.org/core
http://journals.sagepub.com/
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Зверніть увагу! Вікіпедія не є науковим джерелом! Це означає, що 

посилатися на неї у наукових статтях не можна. 

 

Звісно, перелік наукових ресурсів можна продовжувати й далі. Та цих 

буде достатньо, щоб розпочати власну наукову діяльність та знайти цікаву й 

корисну інформацію на будь-який смак. Головне – це розуміти, що шукаєш! 
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3. ПОРАДИ ЯК ОБИРАТИ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Приріст наукового знання та розвиток технологій можливий лише в 

умовах, коли учасникам процесу наукової комунікації гарантована 

можливість швидкого обміну достовірною інформацією. Від моменту своєї 

появи у XVII ст. і до наших днів, саме науковий журнал залишається 

найвпливовішим та найнадійнішим каналом поширення наукових знань. 

Подібному успіху наукового журналу сприяло, зокрема, запровадження 

практики рецензування рукописів науковців – перевірка незалежними 

експертами робіт перед їх публікацією.  

Це, з одного боку, дозволило авторам покращувати свої роботи, а з 

іншого боку, редактори змогли відбирати для публікації та пропонувати 

читачам лише цінні дослідження і, тим самим, оберігати їх від витрати часу 

на ознайомлення з неважливими чи взагалі хибними результатами.  

Поява електронного видавництва значно зменшила собівартість 

створення, підтримки та розповсюдження наукових видань. Це дало 

потужний імпульс глобальному суспільному руху «Відкритого доступу», що 

об’єднує мільйони активістів, які сповідують ідею відкритості в науці та 

виступають за зміну традиційної комерційної моделі наукової комунікації 

шляхом надання необмеженого і постійного доступу до наукових документів 

через мережу Інтернет.  

Кількість дослідників у світі постійно зростає, відтак, постійно зростає 

й потреба у публікації результатів наукових досліджень. На жаль, окрім 

очевидних переваг для розвитку наукової комунікації, електронне 

видавництво також дозволило потрапити на ринок наукових видань 

неетичним видавцям та відвертим шахраям.   

Процес публікації статті у відомих виданнях з великою читацькою 

аудиторією, в яких ретельно перевіряють усі отримані матеріали, може бути 

достатньо тривалим. Натомість, дослідники зацікавлені, як правило, 
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якнайшвидше опублікувати результати своїх досліджень, щоб засвідчити 

свою першість, отримати фінансування, здобути науковий ступінь, 

прискорити кар’єрне зростання тощо.  

Аморальні видавці намагаються використати дану потребу науковців, 

обіцяють вченим швидку публікацію, але при цьому не проводять належним 

чином рецензування і часто публікують на сторінках журналу дуже сумнівні 

результати досліджень або й, взагалі, відверті нісенітниці. Подібні практики 

не лише завдають непоправної шкоди авторитету науковця, який необачно 

погодився опублікувати статтю у подібному псевдонауковому журналі, але й 

засмічують академічний інформаційний простір та підривають довіру до 

науки загалом.  

Основним мотивом створення та підтримки псевдонаукових видань є 

фінансова вигода. Публікація у подібних сумнівних виданнях, як правило, 

платна і може коштувати авторові сотні американських доларів. У порівнянні 

з друкованими журналами, електронне видавництво фактично зняло 

обмеження щодо кількості статей, які можуть бути опубліковані в журналі 

протягом року, відповідно, за відсутності процедури рецензування, 

псевдонаукові видання можуть швидко публікувати сотні статей у рік, що 

робить цей бізнес доволі прибутковим.  

Псевдонаукові журнали, як правило, маскують свою діяльність, 

видаючи себе за журнали відкритого доступу, фінансова модель яких 

передбачає стягнення плати з авторів за рецензування чи публікацію їхніх 

робіт для покриття видавничих витрат і для забезпечення постійного 

безкоштовного доступу усіх читачів до повних текстів робіт. Зрозуміло, що 

незалежно від обраної фінансової моделі чи відкритості видання, будь-який 

науковий журнал зобов’язаний проводити прискіпливе рецензування робіт 

перед публікацією. Активність псевдонаукових видань, які маскувалися під 

відкриті журнали допровадила до того, що у багатьох членів академічної 

спільноти з’явилося хибне переконання, що відкритим журналам загалом 

притаманна відсутність надійної системи рецензування публікацій. 
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Зростання кількості журналів призвело до появи допоміжних 

спеціалізованих інструментів, які дозволяють вченим проводити оперативний 

моніторинг наукових публікацій задля виявлення нових важливих 

результатів досліджень. Такими інструментами, насамперед, стали тематичні 

бібліографічні покажчики, допоміжний пошуковий апарат яких, з розвитком 

інформаційних технологій, постійно удосконалювався.  

Сьогодні такі покажчики існують у вигляді електронних баз даних, що 

доступні в режимі онлайн і, крім списків опублікованих документів, вони 

надають доступ до функціоналу для відстеження цитувань між різними 

науковими публікаціями. Найвпливовішими серед них є бази Science Citation 

Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) та Arts & 

Humanities Citation Index (AHCI), що доступні на платформі Web of Science, 

яка належить компанії Clarivate Analytics, та реферативна база даних Scopus, 

що належить корпорації Elsevier.  

Згадані реферативні бази та інструментарій для відстеження цитувань 

використовують не лише науковці для розширення читацької аудиторії 

власних публікацій та виявлення актуальних вагомих досліджень у своїй 

галузі. Кількісні та якісні показники наукової продуктивності вчених, разом з 

експертною оцінкою, широко застосовуються для оцінювання науково-

дослідницької діяльності та прийняття важливих управлінських рішень.  

У багатьох країнах наявність публікацій, які індексуються у цих базах, 

є необхідною умовою для отримання державного фінансування та кар’єрного 

зростання науковця. Для прикладу, згідно з «Порядком присвоєння вчених 

звань науковим і науково-педагогічним працівникам», затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 р., для 

присвоєння вченого звання професора, доцента або старшого дослідника, 

працівникам закладів вищої освіти та працівникам наукових установ 

потрібно мати публікації у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science.  
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Щоб вберегтися від включення маловартісних та ненаукових журналів, 

укладачі згаданих авторитетних реферативних баз дотримуються критеріїв 

відбору наукових видань та проводять регулярний моніторинг їх якості. Так, 

Content Selection & Advisory Board (CSAB), рада експертів Scopus, яка 

постійно розглядає пропозиції щодо включення нових видань у базу, 

проводить процес відбору наукових журналів у кілька етапів. Спершу, до 

розгляду допускаються журнали, що відповідають мінімальним вимогам, а 

саме:  

 проводять рецензування робіт перед публікацією (опис процесу 

рецензування має бути загальнодоступним на сайті видання);  

 мають зареєстрований International Standard Serial Number (ISSN);  

 дотримуються графіку виходу видання;  

 містять пристатейні списки латиницею;  

 анотації та назви статей – англійською мовою;  

 додержуються стандартів видавничої етики;  

 запобігають корупційним проявам та зловживанням службовим 

становищем (інформація про що також міститься на сайті видання).  

Журнали, які відповідають цим мінімальним критеріям, надходять на 

перевірку до групи CSAB та оцінюються за наступними критеріями в п’яти 

категоріях:  

 політика журналу (переконлива редакційна політика; тип експертної 

оцінки; різноманітність у географічному розподілі редакторів; різнома- 

нітність у географічному розподілі авторів);  

 зміст (академічний внесок у галузь знань; чіткість анотацій; якість та 

відповідність заявленим цілям і сфері охоплення журналу; читабельність 

статей);  

 репутація журналу (цитованість статей журналу в Scopus; репутація 

редакторів журналу);  
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 графік виходу (відсутність затримок або перерв у розкладі появи 

нових публікації);  

 онлайн доступність (повний зміст журналу доступний онлайн; 

домашня сторінка журналу доступна англійською мовою; якість веб-сторінки 

журналу).  

Після успішного проходження процесу перевірки та потрапляння в 

Scopus, журнал повинен продовжувати дотримуватись високих видавничих 

стандартів та якості публікацій.  

Журнал може потрапити на повторне оцінювання CSAB, якщо 

виявиться, що, у порівнянні з іншими виданнями у своїй предметній галузі, 

він має велику кількість самоцитувань, низьке значення Impact Per Publication 

(IPP), малу кількість публікацій, цитувань, переглядів анотацій і повних 

текстів.  

Журналу, який не відповідає жодному з вказаних критеріїв, дається 

один рік на виправлення ситуації, після чого індексування нових публікацій 

журналу у базі може припинитись. Журналу також може бути позначена 

повторна оцінка на основі наявності публікації, яка викликає сумніви. Поді- 

бні публікації спеціалісти Scopus виявляють самостійно або ж про них 

повідомляють незалежні учасники наукового співтовариства. Критерії для 

повторної оцінки CSAB аналогічні критеріям відбору нових журналів, а по 

завершенні процесу перевірки, експерти приймають рішення щодо 

продовження чи припинення індексування журналу в Scopus.  

Попри суворі вимоги до включення видань та регулярний моніторинг 

їх якості, експерти Scopus щорічно призупиняють індексування десятків 

видань через порушення їхніми редакціями видавничих стандартів.  

Причина різкого падіння якості наукового видання з його неминучим 

перетворенням на псевдонаукове, як правило, також пов’язана з фінансовою 

вигодою – видавець перестає бути зацікавленим у поширені результатів 

актуальних наукових досліджень, а керується винятково отриманням 

прибутку. І високий попит на публікацію статей у виданнях, що 
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індексуються у Scopus та Web of Science, цьому неабияк сприяє. Подібні 

видавці спочатку сумлінно дотримуються академічних стандартів, однак 

після потрапляння в одну з наукометричних баз вони намагаються 

опублікувати якомога більше статей незалежно від їх змісту, щоб 

максимізувати свої прибутки зі сплати авторами внесків за публікацію, аж 

допоки індексацію журналу в базі не буде припинено.  

«Кожен науковець намагається обрати оптимальний канал для 

представлення власних досліджень, щоб сповістити якомога більше своїх 

колег-дослідників про нові важливі результати, які йому вдалось отримати. 

Хибний вибір видання для публікації результатів не дозволить вченому 

досягти поставлених завдань і матиме негативний вплив на його подальшу 

наукову кар’єру. Відповідно, автори-науковці з різних країн потребують 

універсальних рекомендацій щодо того, як не стати жертвами обману 

недобросовісних видавництв і як швидко розпізнати журнал, що публікує 

неякісні наукові матеріали, без необхідності проведення ретельної фахової 

експертизи його вмісту», – зазначають С.А. Назаровець і М.А. Назаровець у 

статті «Небезпека поширення псевдонаукових видань для розвитку науки в 

Україні». 

Тож, у відповідь на агресивну поведінку псевдонаукових видавництв, у 

світі з’явився ряд ініціатив скерованих на викриття шахрайських видань та 

інформування наукової спільноти про небезпеки, пов’язані з їхньої 

діяльністю. Одним із найвідоміших починань були донедавна, так звані, 

«Списки Білла». Бібліотекар із Університету штату Колорадо (Денвер, 

США) Джеффрі Білл на своєму персональному сайті укладав списки 

«потенційних, можливих або ймовірних» хижацьких наукових видавництв та 

автономних журналів. «Хижацькими» (predatory) видавництвами та 

журналами Джеффрі Білл запропонував називати нечесних псевдонаукових 

видавців, які не проводять належного рецензування і за отримані від авторів 

гроші публікують статті, незважаючи на низьку наукову якість.  
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Для самостійної ідентифікації сумнівних видань Джеффрі Білл 

запропонував використовувати перелік критеріїв, яких він дотримувався при 

укладанні своїх списків, серед яких:  

 обіцянка дуже швидкої публікації рукопису; 

 приховування вартості публікації; 

 відсутність або неповне представлення на сайті інформації про склад 

редакційної колегії видання; 

 присутність в описі журналу несправжніх наукометричних 

показників та систем реферування наукових журналів; 

 наявність плагіату в опублікованих роботах; 

 приховування фактичного місцезнаходження і зазначення вигаданої 

адреси видавництва.  

Окрім того, Білл рекомендує авторам звертати увагу, на скільки 

загалом цілісно представлено інформацію про журнал: чи назва журналу 

відповідає його місії, чи адекватно відображає країну-походження. Також, 

ознаками недобросовісних видань є: 

 повторна публікація статей, які вже були опубліковані в інших 

наукових виданнях; 

 проведення виключно технічного редагування рукописів;  

 публікація документів неакадемічного змісту; 

 надмірне використання спам-розсилок для пошуку потенційних 

авторів.  

Справедливість критеріїв Джеффрі Білла часто піддавалась критиці, 

особливо з боку видавництв, що потрапляли у його списки. У січні 2017 р. 

Джеффрі Білл з невідомих причин вирішив закрити свій проект, однак копії 

переліку його критеріїв для визначення хижацьких наукових видавництв та 

видань досі використовуються і доступні на багатьох веб-ресурсах.  

Інша відома ініціатива від світових видавців, науковців та 

бібліотекарів, що об’єднали свої зусилля задля навчання та інформування 
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авторів-початківців, отримала назву «Think. Check. Submit» («Подумайте. 

Перевірте. Надішліть»: http://thinkchecksubmit.org). Результатом її роботи 

стало укладання простого контрольного списку критеріїв, за якими кожен 

автор може самостійно оцінити журнал або видавця, перед надсиланням 

рукопису для публікації:  

 насамперед, потрібно з’ясувати: на скільки відомим є конкретний 

журнал серед фахівців галузі, чи читав сам автор раніше статті з даного 

журналу, чи загалом легко отримати інформацію про нові статті цього 

журналу;  

 наступним кроком повинна стати оцінка відкритості видавця: чи ім’я 

та назва чітко вказані на сайті журналу, на скільки легко можна зв’язатись із 

видавцем за допомогою телефону, електронної чи традиційної пошти; 

 важливою є наявність докладної інформації про те, який саме тип 

рецензування використовується у журналі;  

 журнал повинен індексуватися спеціалізованими сервісами, які 

використовують дослідники конкретної дисципліни;  

 повинно бути відкрито написано, за що, в якому розмірі і на якому 

етапі стягується плата з авторів;  

 члени редакційної колегії мають бути відомими дослідниками у 

своїй галузі, і дуже добре, якщо на своїх персональних веб-сторінках 

дослідники вказують, що вони є членами редколегії даного журналу;  

 видавець повинен бути членом визнаних галузевих об’єднань, 

наприклад, належати до Комітету з етики наукових публікації (Committee of 

Publication Ethics), якщо це журнал відкритого доступу, то інформація про 

нього має бути представлена в Каталозі журналів відкритого доступу 

(Directory of Open Access Journals), а видавець повинен належати до Асоціації 

видавців наукових журналів відкритого доступу (Open Access Scholarly 

Publishers Association) тощо.  
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Згадані фахові добровільні об’єднання видавців наукових журналів 

також оприлюднюють власні рекомендації та критерії, яких повинні 

притримуватись добросовісні академічні видавці, а автори можуть 

використовувати для перевірки видань перед надсиланням своїх рукописів 

для публікації. Жоден із запропонованих переліків критеріїв не може 

цілковито вберегти молодого автора-науковця від небезпеки публікації у 

сумнівних виданнях чи від простого їх перегляду. Проте, постійний 

особистий розвиток навичок інформаційного пошуку, безперервний 

моніторинг та вивчення фахової періодики, дозволяє вченим виробити 

необхідні уміння для успішного проведення диференціації наукових видань.  

Таким чином, використовуйте перелік запитань для обраного 

журналу, щоб пересвідчитись, що це надійне видання: 

1. Ви або Ваші колеги знають про цей журнал? Чи читали Ви статті 

цього журналу раніше? Чи можна легко переглянути найновіші публікації у 

цьому журналі? 

2. Чи можна легко ідентифікувати та зв’язатися з видавцем? Чи назва 

видавництва чітко вказана на веб-сайті журналу? Чи вказав видавець свій 

номер телефону, адресу електронної пошти та поштову адресу? 

3. Чи представлено докладну інформацію про процес рецензування 

рукописів, що використовується у журналі? 

4.Чи індексуються статті журналу в реферативних базах даних, які Ви 

використовуєте? 

5. Чи на сайті журналу вказано інформацію про вартість публікації? – 

Чи пояснюється на сайті журналу, за що стягується плата і коли її потрібно 

сплатити? 

6.Чи знаєте Ви членів редакційної колегії видання? Чи відомі Вам імена 

членів редколегії? Чи члени редакційної колегії вказують на своїх 

персональних веб-сторінках, що вони є членами редколегії даного журналу? 

7. Чи є видавець членом однієї з відомих ініціатив? Чи є видавець 

членом Committee on Publication Ethics (COPE)? Якщо це журнал відкритого 
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доступу, то чи представлений він у Directory of Open Access Journals (DOAJ)? 

Якщо це журнал відкритого доступу, то чи належить його видавець до Open 

Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA)? Чи розміщений журнал на 

платформі INASP Journals Online (тільки для журналів, які видаються у 

Бангладеші, Непалі, Шрі-Ланці, Центральній Америці та Монголії), або на 

платформі African Journals Online (AJOL, для африканських журналів)? Чи є 

видавець членом іншої професійної асоціації? 

Надсилайте свій рукопис лише після того, як відповіли «так» на 

більшість або на всі запитання. Ви повинні бути впевнені в тому, що 

публікація в обраному журналі зміцнить Вашу репутацію серед колег, 

підвищить Ваші шанси на отримання цитувань та сприятиме прогресу у 

Вашій професійній кар’єрі. 

Ваша публікація повинна бути проіндексована, архівована, її можна 

буде легко знайти. Ви повинні бути впевнені, що журнал проводить належне 

рецензування і редагування усіх рукописів. Лише тепер Ви можете подавати 

свій рукопис. 

Отже, сумлінне дотримання правил наукової етики дозволяє успішно 

проводити наукові дослідження та не дозволяє шахрайським видавцям 

впливати на публікаційну стратегію науковців. Водночас, усі інші учасники 

процесу наукової комунікації, зокрема видавці, бібліотекарі, державні 

посадовці, які опікуються справами освіти та науки в Україні, повинні 

активно боротися з присутністю сумнівних видавців у інформаційному полі 

країни, проводити послідовну політику щодо інформування науковців про 

загрозу поширення практики публікації у сумнівних виданнях та негайно 

звернути увагу на наукові галузі, в яких українські автори найбільше 

потерпають від поширення подібних нечесних практик. 
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4. ПОРАДИ ЯК ПІДГОТУВАТИ НАУКОВУ ДОПОВІДЬ ВІД 
АКАДЕМІКА А.Г. НАУМІВЦЯ 

 

Академік НАН України, професор Антон Григорович Наумовець у 

брошурі «Ви віч-на-віч з аудиторією» дає поради, як правильно підготувати 

наукову доповідь, популярну лекцію, виступ на захисті дисертаційної або 

магістерської (дипломної) роботи, конкурсний проект. Брошура розрахована 

на широке коло читачів – науковців усіх спеціальностей, аспірантів, 

студентів, школярів старших класів.  

Ваша аудиторія. Назва доповіді і рівень викладання 

Дізнайтеся заздалегідь якомога більше про склад, рівень підготовки і 

інтереси ваших майбутніх слухачів. 

Максимально настроюйте зміст вашої доповіді на інтереси слухачів. 

Рівень доповіді розраховуйте, в основному, на середньостатистичного 

слухача. 

Для «новачків» робіть короткі популярні пояснення. 

Для «експертів» і тих, хто знає вашу область навіть краще від вас, 

стисло повідомте про новизну і «тонкощі» вашої роботи. 

Стежте за станом аудиторії під час доповіді. 

Працюйте над стилем, читайте класиків! 

План доповіді 
1. Вступ («навіщо?»): 

а) Про що ця робота? 

б) Коротке обґрунтування актуальності теми («кому це потрібно?»). 

в) Що було зроблено до цієї роботи (стан проблеми)? 

г) Постановка задачі (мета роботи). 

2. Методи дослідження («як?»). 

3. Результати («що отримано?»). 

4. Інтерпретація і обговорення («що це означає?»). 

5. Висновки – коротке резюме зробленого (“ну то й що?”). 

http://aphd.ua/praktychni-porady-dlia-otrymannia-vchenykh-zvan/
http://aphd.ua/praktychni-porady-dlia-otrymannia-vchenykh-zvan/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ifbg.org.ua/~files/books/Naumovec_-_Vy-vich-na-vich-z-audytorieyu.pdf
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6. Подяки. 

Чітко визначте для себе головну ідею («стрижень») доповіді. 

Складіть план доповіді і наповнюйте його конкретним матеріалом, 

компонуючи його навколо вашої головної ідеї. 

План обов’язково має включати в себе інформацію про те, навіщо 

виконувалася ця робота, і про стан проблеми, чітку постановку задачі, опис 

методики, виклад головних результатів, їх інтерпретацію і обговорення, а 

також висновки. 

Віддайте належне вашим попередникам! 

Не намагайтеся показати всі результати – виберіть з них 

найхарактерніші.  

Чітко підкреслюйте елементи новизни вашої роботи. 

Уникайте монотонності викладення – виразно структуруйте доповідь 

на логічні одиниці. 

Продумайте оптимальне розміщення в доповіді найважливіших 

матеріалів. 

Висновки – найвідповідальніша частина доповіді! 

Подякуйте тим, хто вам допомагав. 

Ілюстрації 
 Якщо ви вдало підготуєте ілюстрації, слухачі отримають з них понад 

80 % інформації про вашу роботу. 

Ілюстрації в журналі і в доповідях суттєво відрізняються! 

Розмір шрифту і масштаб рисунків повинні забезпечити чітку 

видимість тексту і рисунків з будь-якого місця в залі. 

Позначення на графіках і діаграмах давайте словами, а не символами. 

Не забувайте відмітити на експериментальних кривих статистичні межі 

результатів вимірювань. 

Уникайте демонстрації великих таблиць, віддавайте перевагу наочним 

діаграмам. 

Кожній ілюстрації бажано дати заголовок. 
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Уникайте поширеної помилки, коли текст чи графік на рисунку 

дрібненькі і одночасно на слайді «гуляє» багато вільного місця. 

Будьте помірковані у використанні кольору і різних «прикрас» на 

ілюстраціях. 

Не прагніть показати багато ілюстрацій; дійте за принципом розумної 

достатності і визначте їх максимальну кількість шляхом репетицій. 

Постарайтеся заздалегідь протестувати свої ілюстрації на проекційній 

апаратурі.  

Текст виступу: чи писати? чи зачитувати? 

 Написання тексту доповіді є бажаним, а якщо доповідь дуже 

відповідальна – обов’язковим. 

Текст, що містить 2000 знаків з урахуванням інтервалів, можна 

прочитати в середньому темпі орієнтовно за 2,5 хвилини. 

Стиль тексту доповіді повинен бути максимально наближеним до 

розмовного. 

Під час виступу краще обійтися без зачитування тексту. Однак коли 

зачитування є необхідним, робіть його з інтонацією, паузами і в середньому 

темпі, утримуючи зоровий контакт з аудиторією. 

В жодному разі не заучуйте текст напам’ять! Під час виступу 

орієнтуйтеся лише на план доповіді або на ілюстрації з відповідними 

заголовками. 

Користуйтеся власним годинником або секундоміром, щоб 

відстежувати час. 

Зробіть умовну позначку на слайді, який ви маєте показувати 

посередині доповіді. Під час його демонстрації подивіться на годинник і при 

необхідності скоригуйте темп доповіді або ж скоротіть деякий другорядний 

матеріал. 

Репетиція 

 Не шкодуйте часу і зусиль на те, щоб написати текст і влаштувати 

репетицію своєї доповіді. 
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Подбайте про те, щоб запросити на репетицію як досвідчених колег, 

так і новачків. 

Особливо ретельно перевірте, чи добре видно слухачам підготовлені 

вами ілюстрації. 

З виділеного вам організаторами часу залишіть 3–5 хвилин на 

дискусію, що має відбутися після вашої доповіді. 

Дискусія 

Вислуховуйте запитання до кінця. 

Якщо в залі недосконала акустика, повторюйте запитання для 

аудиторії. Формулюйте відповідь чітко і стисло. 

Не знаючи відповіді на запитання, не бійтеся це визнати. 

На агресивні запитання відповідайте по суті справи і ввічливо. 

У виступах з коментарями робіть свої зауваження і пропозиції 

максимально конкретними. 

Презентація доповіді у Power Point 

 Надрукуйте весь текст достатньо великим шрифтом, щоб його можна 

було вільно читати з відстані 1,5–2 метри. 

Розділіть доповідь на окремі блоки аналогічно до того, як ви це робите 

з усною доповіддю (мета, методика, основний результат, висновки та 

рекомендації). 

Використовуйте колір для виділення резюме і блоків доповіді, однак 

уникайте надмірної строкатості. 

Рисунки робіть крупними і такими, щоб вони не вимагали додаткових 

словесних пояснень. 

Лаконізм вашої презентації – це прояв поваги до ваших колег. 

Для тих, хто цікавиться подробицями ваших результатів, приготуйте 

препринти або відбитки статей. 

Конкурсні проекти 

Відведіть достатньо часу на підготовку проекту. 
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Приділіть особливу увагу чіткому формулюванню резюме (анотації) 

проекту. 

Обґрунтуйте актуальність вашого проекту і його новизну. 

Доведіть наявність у вас достатньої кваліфікації. 

Складіть календарний план роботи за проектом, що планується, тверезо 

оцініть свої можливості і потрібні ресурси. 

Думайте про можливість застосувань очікуваних результатів, 

настійливо шукайте потенційних користувачів. 

Будьте уважні при поданні в проекті інформації про вашу 

інтелектуальну власність. 

Попросіть своїх викладачів почитати ваш проект і врахуйте їхні 

зауваження як щодо змісту, так і мовностилістичні. 

Ретельно вичитайте і постарайтеся акуратно оформити проект. 

Деякі рекомендації з підготовки наукових доповідей і різних 

презентацій, а також конкурсних проектів, адресовані передусім авторам-

початківцям з метою застерегти їх від елементарних і найпоширеніших 

помилок на довгому шляху до вершин мистецтва наукового спілкування. А 

вміння доносити до людей свої думки в дохідливій формі, переконувати у 

своїй правоті навіть тих, хто з упередженням і ворожо ставиться до вашої 

точки зору – це справді велике мистецтво, якому потрібно наполегливо 

вчитися. 
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5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОГО СТИЛЮ 

 

Основними критеріями комунікативної повноцінності наукового 

викладу є точність, ясність, стислість, додержання загальномовних і 

функціонально-стилістичних мовних норм.  

Точність наукового викладу передбачає: 

 точність пізнавальну (фактичну) – відповідність мовних засобів 

системі наукових понять; 

 комунікативну – доцільне вживання мовних засобів для досягнення 

комунікативної мети. 

Ясність наукового стилю («гарний стиль») вимагає: 

 вживання слова у точному, правильному «словниковому» значенні; 

 переважання коротких слів над довгими; 

 доцільне вживання конкретної й абстрактної лексики, 

 використання дієслів на місці віддієслівних іменників; 

 умотивоване вживання запозичених слів.  

Означимо вимоги до синтаксису наукового стилю: стислість; 

додержання загальномовних і функціонально-стилістичних мовних норм: 

1) розташування слів, які передають основну думку, на початку 

речення; 

2) якнайближче розташування слів, що безпосередньо пов’язані з 

думкою; 

3) послідовний і чіткий логічний і граматичний зв’язок між реченнями, 

що містять окремі судження; 

4) розташування речень, які містять основний зміст параграфа, на 

початку; 

5) переваження стверджувальних речень над заперечними; 

6) доцільне вживання вставних конструкцій, супровідних тверджень, 

застережень (за Н. В. Непийвода). 
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6. АДАПТОВАНІ ДЕСЯТЬ ПРОСТИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВЧЕНИХ-

ПОЧАТКІВЦІВ ВІД ЕДУАРДО МОРЕНО, ХОСЕ-МАРІЯ ГУТТІЕРЕС 
(КОСТА РІКА) 

Правило 1: Розумійте свою країну 

Більшість вчених хочуть жити у своїй рідній країні. Але, вважається, 

що наука є привілеєм країн з високими прибутками. Тому, ви повинні бути 

реалістами і готовими працювати в умовах дефіциту національних фондів 

для підтримки наукових досліджень та добре оснащених лабораторіях. 

Дослідники для того, щоб насолоджуватися особливостями рідної 

країни повинні мати щире бажання зробити власний внесок у науковий 

розвиток Батьківщини і благополуччя свого народу. 

Не сумнівайтесь у неможливості для здійснення досліджень в Україні. 

Проте ви не зможете це зробити поодинці. Спробуйте об’єднати зусилля з 

іншими дослідниками, які мають ті ж проблеми. Дізнайтеся, як вони долали 

труднощі і спробуйте ввійти у якусь з дослідницьких груп. Якщо ви не 

можете знайти групу, яка відповідає вашим конкретним інтересам, то 

знайдіть хоча б такий колектив, який буде здатний хоча б частково зрозуміти 

актуальність вашої роботи.  

На початковому етапі наукової кар’єри необхідно попрацювати у 

творчому науковому середовищі, в якому ваші знання та навички можуть 

бути оцінені колегами, членами певної команди. Це має величезне значення 

для початківців. Навчіться спочатку бути частиною команди, а вже потім 

створюйте свою. 

Правило 2: Зосередьтеся на своїй науковій роботі 
Ваша наукова кар’єра тільки починається. Науково-дослідна діяльність 

має бути основою вашої професійної активності. 

Може так бути, що ви виявитесь єдиним в країні фахівцем по 

конкретній тематиці. Але майте на увазі, що наука носить глобальний 

характер. Ви все ще дрібна рибка у великому морі науки і частина 
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міжнародного наукового співтовариства. Ростіть, усвідомлюючи себе у 

цьому глобальному контексті. Сконцентруйтеся на роботі і не звертайте 

уваги на схвальні коментарі.  

Найперше – тримайтеся подалі від праці, яка відволікає вас від 

наукової діяльності.  

Обмежте ряд зустрічей і відвідуйте лише значимі. Проте, беріть участь 

у роботі наукових гуртків, олімпіадах та конференціях. Це корисне 

середовище для просування академічних знань і вироблення необхідних 

навичок. 

Правило 3: Будь мудрими при виборі теми дослідження  

Науковці зустрічаються з багатьма проблемами, які вимагають творчих 

рішень.   

Як не дивно це звучить, але ви можете перетворити це на перевагу, 

оскільки ці ж проблеми можуть бути цікавими предметами дослідження та 

надавати порівняльні переваги. Спробуйте вибрати тему по якій не працює 

багато людей безпосередньо і сильні міжнародні наукові колективи. На 

початку вашої кар’єри ви не зможете конкурувати з ними і ваші зусилля 

можуть призвести до розчарування.  

Спробуйте ідентифікувати потенційні вузькі місця. Пам’ятайте, що у 

країнах  з низькими прибутками дослідження розвиваються повільніше через 

нестачу ресурсів. Адже, очевидно, що хороша наука не стільки пов’язана з 

темою, як з її фінансуванням. 

Станьте експертом у своїй галузі, але одночасно розширюйте свої 

знання в суміжних областях, що можуть відкрити нові можливості. Це 

окупиться з часом. 

Правило 4: Покращуйте ваші навички спілкування 

Англійська мова є мовою гуманітарних та інших наук, і ви не можете 

нехтувати цим фактом. Отже, ви повинні добре володіти цією мовою. 

Міжнародне наукове співтовариство поблажливо ставиться до сильних 
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акцентів. Проте, в тому ж співтоваристві не приймається англійська у поганій 

письмовій формі. 

Правило 5: Співпрацюйте на місцевому та міжнародному рівнях 

Співпраця необхідна для розвитку науки. Хоча це вірно для будь-якого 

дослідника в світі, вона має вирішальне значення в умовах України. Вам 

необхідно ідентифікувати місцеві групи, які поділяють ваші наукові інтереси, 

мають необхідне обладнання, або виконують подібну роботу чи 

використовують подібні методи, які можуть бути використані для ваших 

досліджень. Залишайтеся на зв’язку з вашим колишнім наставником 

(викладачем або тьютером) і його колегами, а також встановлюйте і 

розвивайте нове співробітництво за кордоном.  

Не соромтеся попросити допомоги і запропонувати щось таке, що може 

привернути увагу науково-педагогічних працівників та ваших сокурсників. 

За можливості беріть участь у міжнародних наукових зустрічах і 

представляйте свою роботу. Дослідження є своєрідним ринком ідей, обміну 

методами і товарами. Відвідуйте різноманітні наукові установи.  

Якщо деякі експерименти неможливо провести у межах України 

необхідно або самому провести їх у іншій країні, або переконати людей 

зробити їх для вас. Існують спеціальні міжнародні системи коштів, що 

виділяються для цих цілей. 

Правило 6: Долучайтеся до наукової роботи випускаючої кафедри 

Дослідники повинні брати участь у виконанні звітів випускаючих 

кафедр закладів вищої освіти, оскільки це найкращий спосіб побудувати 

сильне наукове співтовариство. Це також спосіб становлення молодих 

здобувачів як талановитими науковців. Ретельно вибирайте наукові теми, 

розмірковуючи про можливості вашого дослідницького центру і будьте 

реалістичними стосовно того, чого зможете досягти, і чи вдасться виконати 

поставлені перед собою завдання. Покращуйте свій рівень освітньої  

підготовки, давайте згоду на можливість виїхати за кордон для проходження 

стажування і додаткового навчання конкретним методикам 
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(http://iscbsc.org/scs3/index.htm). Існують міжнародні стипендії для цієї мети 

(http://www.twas.org /). Будьте дисципліновані, адже це сприяє досягненню 

вашого власного успіху. 

Правило 7: Пишіть дослідницькі гранти і публікуйтеся у 
міжнародних журналах 

Науковий дилетантизм - поширена практика в Україні. Наука не хобі, а 

професійна діяльність, яка вимагає сильної посвяти. Можна знайти 

інформацію про місцеві та міжнародні організації, які надають гранти, і 

принципи подання заявки на гроші. Існують міжнародні установи та 

програми, які забезпечують надання коштів на поїздки для дослідників з 

України та їх наукову діяльність (наприклад, http://erasmusplus.org.ua/ - 

програма ЄС Еразмус+ або http://studway.com.ua/fond-vipusknikiv-ukrain - 

«фонд Випускників України дарує 60 тисяч гривень на освітні проекти»). 

Хоча ці кошти обмежені, вони допоможуть вам побудувати вашу наукову 

кар’єру.  

Зазначимо, що 31 січня 2017 р. 8.30-17.30 (за часом у Брюсселі). 

Європейська Комісія та Виконавче агенство з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури (ЕАСЕА Брюссель) проводили «Інформаційний день 

Еразмус+ СПОРТ» для потенційних учасників, з метою інформування про 

можливості відкриті для різних країн. Он-лайн трансляція заходу на сторінці 

заходу: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-infoday-31-january-

2017_en. 

Звертаємо увагу, що на сайті ЕАСЕА є інструмент пошуку партнерів 

для участі в конкурсах Еразмус+ СПОРТ: http://sporttool.teamwork.fr/. 

В рамках Напряму Еразмус+ СПОРТ є можливості відкриті для 

України, як країни-партнера програми Еразмус+. 

Пропонуємо вам ознайомитись з Керівництвом до програми 

Еразмус+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en (див. 

Розділ - СПОРТ) та із підтриманими проектами (у фільтрах обрати Еразмус+: 

Спорт та Україна): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiscbsc.org%2Fscs3%2Findex.htm&h=ATNqMOej3sBOeal-QOUzX0rKqpMocncw_UDzSzqLWtCX1iUe9rV0qVKTGKYMAVGpOEdBlTIl35b9thfjZIUw4rns_HDeR43sLHICLYL7v6dWlasAACYzdHcqrSd-UeH1wxj2FWdCj4_cjECy53GaqAohuWBLsBcR6Q0eRmO_MDlsd6rkZ1cXWHntJBepCySi_n3GDTMFxi57I0n0kHnEYjnJSh9TfptnUjvg3kDE-MnAF2E4nhLeNAEt-QJicqa-SAU1-PnOZ5wO4tMf5utgFE0cagBX5OjUe_JNKoWY1bvex0qa3X8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.twas.org%2F&h=ATOb94iqoltu4uPeHziDdCtFOrqwGLvCDOhfvMoK5n87CPolcMqAfyXMfpFjHMnTqe_lakQi9UF98vaD-ed9Ei0peKR9etfn2DkreEO-pCsezQl7ZBnK3rWUZbtuda8K2F9O10NQrBx2HxO6BwvAsPbn2con3Pf3DqxzpPG7jBlTulB8U49H1nGogTX4hazEfwQypmwILVFTPsuCJwvSITpRot7L1itgcwYYW5hZtGqlRxu_6QpstzG27vOU86BSUd-97AKRxnmmRwbbdWFVH8us8FmJ3NoMdgXpOgfc3f0S
http://erasmusplus.org.ua/
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Деталі про можливості напряму СПОРТ ви можете знайти на сайті 

«Виконавчого агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури» 

за посиланням: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport.  

Тож ввійдіть у міжнародні консорціуми, які можуть знайти ваші ідеї та 

ресурси цікавими. Якщо ви не маєте доступу до важливих публікацій, 

відправляти запити до авторів, редакторів або колег за кордоном. 

Уникайте публікації ваших результатів в науково-популярних 

журналах або неякісних наукових журналах, а замість цього подавайте свою 

роботу у міжнародні журнали з високим рейтингом. Але не переоцінюйте або 

недооцінюйте вашу роботу, будьте реалістичними при виборі відповідного 

журналу.  

Проте, не будьте сильно розчаровані, якщо гранти чи статті не 

підтримуються, або не будуть прийняті до друку. Намагайтеся 

використовувати як джерело знань журнали з високим рейтингом. Хоча деякі 

рецензенти можуть недооцінювати дослідження, проведені в Україні, 

більшість з них все-таки звертати більше уваги на результати та ідеї ніж 

національності. 

Правило 8: Розвивайте витривалість при зустрічі з труднощами 

Зрозуміло, що обмеження у проведенні досліджень в Україні іноді 

може послабити ваш ентузіазм. Зберігайте спокій і намагайтеся визначити 

джерело проблем, уникайте скарження перед сокурсниками, колегами, або 

вашими партнерами за кордоном. Негативне ставлення заразне, знижує 

престиж, і має схильність приваблювати непродуктивних людей. 

Ви повинні розвивати свої здібності знаходити альтернативні рішення, 

а також навички імпровізувати і переконувати людей. Розбудуйте власну 

концепцію дослідження та поділитися своїми проблемами з іншими вченими. 

При необхідності вирішуйте завдання дослідження як одна команда. 

Правило 9: Займайтеся самоосвітою як професійний вчений 

Знайте, що наукові товариства в Україні ще недостатньо розвинені. Для 

того, щоб протистояти недолікам системи, необхідно сформувати широкі 
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наукові знання і стати добре освіченою людиною в широкому сенсі слова. На 

додаток до допомоги у підвищенні якості ваших досліджень, це дасть вам у 

майбутньому повноваження для участі у прийнятті політичних рішень, 

пов’язаних з наукою, щоб просувати Ваші ідеї та поширювати наукові знання 

у вашій країні.  

Ви повинні бути знайомими з місцевими та міжнародними 

тенденціями, пов’язаними з науковою продуктивністю і відслідковувати 

головні прориви в науці. Необхідно проводити бесіди і писати про науку 

всякий раз, коли ви вважаєте це доцільним, але не відволікаючи вашої уваги 

занадто багато від ваших головних освітньо-наукових обов’язків. 

Правило 10: Цінуйте звання вченого 

Більшість вчених як з розвинених країн, так і з України на початку 

наукової кар’єри зазнають економічних труднощів. Зазвичай, заробітна плата 

вчених відносно низька. Проте, з часом вчені можуть отримувати значно 

вищі прибутки, і окрім того, є певні компенсації, особливо якщо ви станете 

успішним вченим. Почуття досягнення і внесок у ваше суспільство, 

престижу, подорожі, спілкування з цікавими людьми, і консультативні 

можливості є деякими з них.  

Але немає нічого більш корисного, ніж інтелектуальна стимуляція 

самої науки. Це має бути ваша особиста мотивація. Підживляйте її вищою і 

кращою наукою. 
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