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Що публікувати? Потрібно публікувати лише нові результати та ідеї, що зацікавили б фахівців, які

працюють у тій же галузі науки, що й Ви. Слід проаналізувати, чи відповідає зміст підготовленої Вами

статті тематиці обраного журналу, чи обґрунтовано висновки.

Якою має бути логічна схема статті?
ННааззвваа  ссттааттттіі,,  ііннііццііааллии  ттаа  ппррііззввиищщаа  їїїї  ааввттоорріівв,,  ввііддооммооссттіі  ппрроо  нниихх.. Назва публікації повинна відо'

бражати предмет дослідження, а не його результат. У списку авторів першим зазначається прізвище

автора, який, власне, й готував матеріал, останнім — наукового керівника проекту, школи. У дуже рей'

тингових публікаціях прізвище керівника подається першим. 
ККллююччооввіі  ссллоовваа.. Добираються ключові слова, за якими статтю зможуть відшукати Ваші колеги, що

працюють в одній з Вами галузі науки. 
ВВссттуупп.. Читач повинен бути введений у курс справи. В центрі будь'якого дослідження стоїть певна

наукова проблема. Отже, потрібно пояснити читачеві, чому Ви стали працювати над тією чи іншою

проблемою. Можливо, в ній залишилися деякі невирішені питання, якась тема недостатньо вивчена або

недостовірними є опубліковані раніше дані. Можливо, Вами розроблено перспективний матеріал, вису'

нуто гіпотезу. Вступ може мати таку будову: 1. Що відомо? Потрібно почати виклад від більш загаль'

них понять і переходити до більш конкретних. Власне, це мікроогляд літератури, тому посилання на неї

обов’язкові. 2. Обґрунтування того, що не відомо і чому. 3. Формулювання завдань роботи. Можна писа'

ти досить прямолінійно: Основним завданням цієї роботи є (було)… 4. Опис методів, за допомогою

яких вирішувалися поставлені завдання. 
ММааттееррііааллии  іі  ммееттооддии.. Основна мета цього розділу: після його прочитання будь'хто з вчених при ба'

жанні може повторити Ваші дослідження. Його орієнтовна структура: 1. Об’єкти дослідження. 2. Опис

реактивів, що використовувалися в роботі, із зазначенням країни і фірми'виробника. У разі необхід'

ності можна вказати, що реактив був кимось подарований. 3. Процедури підготовки розчинів, виділен'

ня чогось. Зрозуміло, що їх опис не слід зводити до рівня студентського лабораторного практикуму.

4. Прилади і методи вимірювання. 5. Способи обробки одержаних даних. 
РРееззууллььттааттии подаються через систему блоків, які повторюються в структурі статті. В основу кож'

ного блоку покладено таблицю, ілюстраційний матеріал та текст'коментар до них. Текст може мати та'

ку будову: 1) вступне речення, в якому зазначається, про що далі йтиме мова: Цікавим є питання

про… Особливо цікаво було з’ясувати…; 2) що відомо (незважаючи на те, що основний матеріал щодо

цього викладено у вступі, треба коротко написати про те, що було відомо до Ваших досліджень); 3) що

не відомо і чому; 4) поставлені завдання; 5) як робили (у розділі «Матеріали і методи» основний ма'

теріал уже було викладено, але на важливих експериментальних завданнях усе ж потрібно зупинити'

ся); 6) опис таблиці, рисунка, графіка; 7) показ достовірності здобутих результатів; 8) найбільш важли'

вий висновок до цього блоку.
ООббггооввоорреенннняя  ррееззууллььттааттіівв.. У цьому розділі обговорюються здобуті результати, вони порівнюються

з результатами інших проведених Вами експериментів, з літературними даними. Частково цей розділ

є дзеркальним відображенням вступу. Потрібно інтегрувати одержані Вами дані в уже існуючі, зазна'

чити, що змінилося в світовій науці після їх одержання. 
ВВииссннооввккии.. Виклад основних результатів роботи. 
РРееззююммее..  Це короткі тези роботи: 1) з якою метою і яким чином проводилося дослідження; 2) як одер'

жали результати, які методики були використані; 3) основні результати роботи; 4) висновки.
ППооддяяккии..  Потрібно подякувати людям, які Вам допомагали, а також вказати грант, у рамках якого ця

робота проводилась. 
ППеерреелліікк  ллііттееррааттууррии подається відповідно до вимог конкретного журналу, оскільки вони дуже

різняться між собою.
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