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як підготувати 

якісну статтю? 



1. Підготовчий етап науково – дослідної роботи 

2. Наукова публікація: поняття, функції, основні види 

3. Наукова монографія, наукова стаття, тези доповіді 

4. Написання дипломної роботи 
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         Наукове дослідження - діяльність з встановлення закономірностей 
розвитку об'єкту дослідження та використання цих знань в практиці 

 

 • Фундаментальні дослідження – діяльність з отримання знань про 
закономірності розвитку природи, суспільства, людини 

• Прикладні дослідження – отримання та використання знань для 
вирішення прикладних проблем в сфері практичної діяльності 

• Теоретичні дослідження – з'ясування сутності зв'язків в об'єктах, 
розкриття внутрішнього механізму явищ 

• Емпіричні дослідження – вивчення внутрішніх зв'язків об'єкту, 
що спирається на відомості експерименту 
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НАУКОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретичні Прикладні 

Види наукових досліджень за цільовим призначенням 
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Рецензування 

Впровадження 
результатів 

Побудова 
висновків, 
літературне 
оформлення 

Сбір та обробка 
інформації, 
спостереження, 
експеримент 

Формулювання 
теми, проблеми, 
мети, задач, 
об'єкту 
дослідження 

Розробка 
гіпотези, 
методики 
та робочого 
плану 
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1. Назва наукової роботи. 
2. Обґрунтування актуальності обраної теми. 
3. Постановка мети і конкретних завдань дослідження.         
4. Визначення об'єкта і предмета дослідження. 
5. Вибір методики проведення дослідження.                               
6. Опис процесу дослідження.                                                   
7. Формулювання висновків і оцінка одержаних результатів. 
8. Обговорення результатів дослідження.  
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 Назва наукової роботи має бути якомога 
коротшою, відповідати обраній спеціальності та 
суті вирішеної наукової проблеми (задачі), 
вказувати на мету дослідження і його завершеність. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 



 у формуванні теми важливо відтворити та узгодити об’єкт, предмет і 
мету дослідження; 

 тема повинна вказувати на зміст проведеного дослідження; 
 формулювання теми має бути конкретним; 
 у темі висвітлити спрямування на дослідження конкретного аспекту 

теорії чи практики; 
 доцільно обрати лише один предмет дослідження; 
 тема повинна забезпечувати цілісність наукового дослідження,  

єдність і логічний зв’язок усіх його методологічних характеристик. 
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Від доведення актуальності обраної теми логічно перейти до 
формулювання мети дослідження, а також вказати конкретні 
завдання, які мають бути вирішені відповідно до цієї мети.  

Це звичайно робиться у формі перерахування (вивчити..., 
описати..., встановити..., вияснити..., вивести формулу...). 
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Об'єкт - це процес або явище, що породжують проблемну 

ситуацію і обрані для вивчення.  
Предмет міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між 
собою як загальне і часткове.  

Предмет дослідження визначає тему роботи, яка виноситься 
на титульний аркуш як заголовок. 
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 (лат. publicatio – оголошую всенародне, 
оприлюднюю):  

1) доведення до загального відома за допомогою преси, 
радіомовлення або телебачення;  

2) вміщення в різних виданнях (газетах, журналах, книгах) 
роботи (робіт);  

3) текст, надрукований у будь-якому виданні. 
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 – це документ, який пройшов 
редакційно - видавниче опрацювання, виготовлений 
друкуванням, тисненням або іншим способом, містить 
інформацію, призначену для поширення, і відповідає 
вимогам державних стандартів, інших нормативних 
документів щодо видавничого оформлення і 
поліграфічного виконання. 
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 -   монографія; 
 -   науковий реферат; 
 -   інформативний реферат -; 
 -   тези доповідей, а також матеріали наукової конференції; 
 -   збірники наукових праць.  

 Перелік наукових публікацій 



 Науковий журнал - журнал, що містить статті та матеріали 
досліджень теоретичного або прикладного характеру і призначений 
переважно для фахівців певного виду економічної діяльності науки 

За цільовим призначенням наукові журнали                
поділяють на: 

 -   науково - практичні; 
 -   науково - теоретичні; 
 -   науково – методичні. 
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            - це наукова праця, 
яка містить повне або поглиблене 
дослідження однієї проблеми чи теми, 
що належить одному або декільком 
авторам. Є два види монографій: 
наукові і практичні. 

            - є одним із видів 
публікацій, в якій подаються проміжні 
або кінцеві результати, висвітлюються 
конкретні окремі питання за темою 
дослідження, фіксується науковий 
пріоритет автора, робить її матеріал 
надбанням фахівців. 
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Алгоритм тез доповіді 

  (від thesis - положення, твердження) - це коротко, точно, 
послідовно сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, 
повідомлення, статті або іншої наукової праці. 

Обґрунтування Доказ Аргумент Результат Перспектива 
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  - це документ, у якому викладаються у певні 
питання, даються висновки, пропозиції. Вона призначена для усного 
(публічного) прочитання та обговорення. 
 
 
  
1.   Звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час); 
2.   Поточні (інформація про хід роботи); 
3.   На теми наукових досліджень. 
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 Вступ 
 Актуальність проблеми 
 Об’єкт дослідження 
 Предмет 
 Мета і завдання 
 Методи дослідження 
 Матеріал дослідження  
 Наукова новизна 
 Практичне значення одержаних результатів 
 Апробація результатів дослідження 
 Положення, що їх винесено на захист 
 Структура роботи 
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робляться в квадратних дужках з наведенням: 
- прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року видання і 

сторінки. Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89]; 
- при посиланні на колективні видання наводити повну назву роботи. 

Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89]; 
- при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної позначки. 
Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89]. 
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