
 
 

Наукова публікація: 
поняття, функції, 

види. 



План заняття 
1. Наукова публікація.  
2. Наукова монографія.  
3. Наукова стаття.  
4. Тези наукової 
доповіді. 
5. Вихідні відомості. 



стаття 

Наукові роботи  

монографія тези 



“ 
▧Монографія – науково-книжкове 
видання певного дослідження однієї 
проблеми або теми, що належить 

одному чи кільком авторам. 
 



Основні елементи монографії 

▧Титульний аркуш 
▧Анотація 
▧Перелік умовних скорочень (за необхідності) 
▧Вступ або передмова 
▧Основна частина 
▧Висновки або післямова 
▧Література 
▧Допоміжні покажчики 
▧Додатки 
▧Зміст 



“ 
Наукова стаття – один з основних видів 
публікацій. Вона містить виклад 
проміжних або кінцевих результатів 
наукового дослідження, висвітлює 
конкретне питання з теми дисертації, 
фіксує науковий пріоритет автора.  



Основні елементи статті 

Вступ 
постановка наукової 
проблеми, її 
актуальність, зв’язок з 
найважливішими 
завданнями науки 

Аналіз останніх 
досліджень і 
публікацій, в яких 
започатковано 
розв’язання даної 
проблеми  

Формулювання мети 
статті передбачає 
виголошення головної 
ідеї даної публікації,  

Основна частина 
статті  ((п’ять-вісім 
сторінок). 
 

Висновок, в якому 
формулюється 
основний умовивід 
автора, зміст висновків 
і рекомендацій, 

Бібліографічний 
список цитованої 
літератури, в якому 
вміщені бібліографічні 
описи тих джерел і 
літератури. 



Жанр наукової статті 
потребує дотримання 

певних правил: 







Правила написання статті 

▧назва статті 
стисло відбиває її 
головну ідею, 
думку (5-7 слів); 

▧у тексті 
прийнятним є 
використання 
різних видів 
переліку: 
спочатку, на 
початку, спершу, 
потім, далі, 
нарешті; по-
перше, по-друге, 
по-третє; на 
першому етапі, 
на другому етапі 
тощо; 

стаття має 
завершуватися 
конкретними 
висновками і 
рекомендаціями 



“ 
  Тези наукової доповіді – це 
опубліковані до початку наукової конференції 
матеріали попереднього характеру, де викладено 
основні аспекти наукової доповіді. Вони фіксують 
науковий пріоритет автора й містять матеріали, 
відсутні в інших публікаціях.  



теза – обґрунтування – доказ – 
аргумент – результат – 

перспективи. 







Послідовність викладу тез доповіді 

актуальність проблеми; стан 
розробки проблеми; основна 
ідея, положення, висновки 
дослідження, якими 
методами це досягнуто; 
основні результати 
дослідження, їхнє значення 
для розвитку теорії та/або 
практики (перекладу) 



Наукова 

доповідь  

це публічно виголошене повідомлення, розгорнутий 
виклад певної наукової проблеми, одна із форм 

оприлюднення результатів наукової роботи, можливості 
за короткий проміжок часу увійти в наукове товариство 

за умови яскравого виступу.  



Алгоритм тексту доповіді: 

Вступ Основна 
частина  

Підсумкова 

частина 

 


