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ОСНОВНІ ФОРМИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО  

ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Публікація наукових статей в періодичних фахових науково-

практичних журналах (статті в неперіодичних збірниках наукових праць

зараховуються аспірантам як статті в нефахових виданнях).

2. Видання інформаційного листа за результатами своїх досліджень.

3. Виступи з доповідями на наукових конференціях, з’їздах, конгресах,

симпозіумах з публікацією тез або матеріалів наукового форуму.

НАУКОВА СТАТТЯ - наукова публікація, яка описує дослідження чи групу
досліджень однієї тематики та  їх результати, які виконані їх авторами. 

ТИПИ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

• Дослідницька стаття. 

• Оглядова стаття.

• Клінічне спостереження.

• Коротке повідомлення.

• Відгук або відповідь на статтю.



ДОСЛІДНИЦЬКА НАУКОВА СТАТТЯ  

– містить результати виконаного авторами оригінального дослідження

певного явища, експерименту, захворювання, нового способу 
діагностики або лікування. 

СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ НАУКОВОЇ СТАТТІ

ОБСЯГЯГ:  6-26 сторінок (частіше – 6-8 сторінок). 

Стаття повинна мати такі обов’язкові елементи:

• Назва статті, автори, установа, місто, країна.

• Короткі анотації на трьох мовах.

• Актуальність проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми 

[автори, рік], виділення невирішених аспектів, яким присвячена стаття.

• Мета дослідження.

• Матеріали та застосовані методи дослідження.

• Результати власних досліджень.

• Аналіз та обговорення отриманих результатів у співставленні з даними інших 

дослідників [автори, рік] та їх значення для медицини/фармації.

• Висновки.

• Перспективи подальших досліджень.

• Список літературних джерел за останні 5 років. 



ОГЛЯДОВА НАУКОВА СТАТТЯ

Оглядова наукова стаття містить опис і узагальнення великої кількості 

досліджень, накопичених в певній науковій галузі. Оглядова стаття і її анотації

не передбачають обовʼязкову рубрифікацію. Стаття викладається у вільному

стилі, вона повинна розкрити сутність проблеми, її вирішені і невирішені

аспекти, а також перспективні шляхи розв'язання проблемних питань. У списку 

літератури цитується понад 30 літературних джерел. 

КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. 
Стаття спрямована на ознайомлення спеціалістів із рідкісними захворюваннями, 

особливостями їх проявів, діагностики та лікування; її структура аналогічна
оригінальному дослідженню. У результатах дослідження викладаються власні

спостереження рідкісної патології з її клініко-лабораторною або
патоморфологічною характеристикою, наводиться ілюстративний матеріал. У 
обговоренні акцентується увага на головних диференціально-діагностичних

ознаках описаної рідкісної патології або дискутуються особливості її лікування.

КОРОТКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

- коротка (не більше 3 сторінок) стаття,  не структурована за розділами, з 

результатами невеликого дослідження, вкрай важливого для спеціалістів.

ВІДГУК-ВІДПОВІДЬ - публікація коментарів відомих спеціалістів до статті з 

неочікуванимиі висновками.  Автор,  у свою чергу, публікує відповідь на критику.



Вимоги до публікацій здобувача PhD (НАЗЯВО)
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В розробленому НАЗЯВО проекті Порядку захисту дисертації здобувачем PhD, який 
знаходиться на затвердженні МОН і Кабінету міністрів України, для захисту дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії передбачена така кількість і тип публікацій

Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох
наукових статтях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових
публікацій зараховуються:
1) статті одноосібного авторства або у співавторстві (за умови особистого внеску
здобувача понад 50 відсотків) у фахових наукових виданнях України. У випадку, коли
наукові результати дисертації висвітлені лише у наукових фахових виданнях
України (без закордонних), не менше однієї з них має бути одноосібного
авторства;
2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science 
Core Collection та / або Scopus (закордонних і українських категорії А); 
3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу;
4) монографії (одноосібні розділи у колективних монографіях). 
Наукова стаття у виданні першого — третього квартилів (Q1 — Q3) відповідно до 
класифікації SCImago Journal and Country Rank або одноосібна монографія, прирівнюються 
до двох публікацій. ОЕС або 

Публікується не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.
За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких повторюються наукові 

результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що вже зараховані за темою 
дисертації.



Квартиль журналу

• Квартиль – це ранг наукового журналу, який залежить від його

цитування в межах певної галузі знань.

• В відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або
Journal Citation Reports виділяють чотири квартиля: Q1, Q2, Q3, Q4.

• Найбільший - Q1, найменший - Q4.

• За допомогою квартиля порівнюють журнали з різних галузей знань
(математика і медицина, фізика і біоогія і т.і.).

• В найменшому Q4 квартилі не має жодного журналу України в
галузі знань «Охорона здоров’я».

• Але в світі є більше 3 тисяч журналів Q1-Q2 квартилів в галузі
знань «Охорона здоров’я» (з медицини, фармації, біології).

У сучасному науковому світі велику уваги приділяють наукометричним
показникам цитування, які відіграють важливу роль для оцінки

наукової діяльності вченого, НДІ, університету



Для авторів, які опублікували більше однієї статті, у Scopus створюються

індивідуальний профіль автора – так званий ідентифікатор автора Author ID. 

Профіль містить варіанти імені автора, перелік місць його роботи, кількість

публікацій, роки публікаційної активності, галузі досліджень, посилання на 

основних співавторів, загальну кількість цитувань на публікації автора, загальну

кількість джерел, на які посилається автор; індекс Гірша автора тощо.

Scopus — реферативна база даних і наукометрична платформа для відстеження

цитованості статей, що була створенау 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier

(Нідерланди). Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного

середовища SciVerse, містить близько 50 млн реферативних записів. Індексує

18,000 назв наукових журналів, матеріалів конференцій та серійних книжкових 

видань з технічних, медичних та гуманітарних наук.

h-індекс, індекс Гірша (Хірша) - показник впливовості науковця або наукового

закладу, заснований на кількості публікацій та їх цитуваннях. Індекс Гірша був

запропонований фізиком Гіршем (США) в 2005 році (h-індекс науковця дорівнює

h якщо він є автором h публікацій, кожна з яких була процитована щонайменше

h разів). 
Наприклад, якщо науковець є автором 5 публікацій, 3 з яких процитовано по 3 рази, а інші

2 — по 1 разу, то його h-індекс дорівнює 3. Якщо науковець є автором 5 публікацій, 1 з 

яких процитована 100 разів, а інші 4 — по 1 разу, то його h-індекс дорівнює 1. 



Центральною частиною платформи є міжнародна наукометрична і 

реферативна база даних Web of Science Core Collection (WoS CC), яка 

включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщених у ключових 

індексах наукової літератури: 

• SCIE (Science Citation Index Expanded)  індексується 8300 журналів, 

• SSCI (Social Science Citation Index ) індексується 2900 журналів, 

• HCI (Art and Humanities Citation Index) індексується 1600 видань, 

• Conference Preceding Citation Index - матеріали конференцій з природничих

та соціо-гуманітарних наук,

• Book Citation Index - індекс цитувань наукових книжок з природничих та 

соціо-гуманітарних наук,

• Index Chemicus,

• Current Chemical Reaction (хімічні індекси).

Web of Science – провідна, найбільш престижна реферативна база і 

наукометрична платформа, що належить незалежному інвестиційними фонду  

Clarivate Analytics (до 2016 року належала Thomson Reuters), на якій розміщено 

бази наукової літератури і патентів з природничих, технічних, біологічних, 

суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.



Для  журналів WEB of Science з 1960 року розраховується

Impact factor (IF) – індекс наукового цитування журналу, що є 
показником впливовості журналу або кількісним індикатором його

значущості в науковому суспільстві або.
Імпакт фактор запропонував лінгвіст Юджин Гарфілд (США).

Iмпакт-фактор означає, що вчені ознайомляться зі статтями журналу та процитують їх не 

пізніше, ніж через 2 або 5 років після індексації. Він є оцінкою того, наскільки часто в 

публікаціях інших наукових журналів посилаються на статті, опубліковані в даному журналі.



Наукові фахові видання  України – це періодичні наукові видання, у яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора наук і доктора філософії, які затверджуються МОН України 

строком на п'ять років (з подальшою перереєстрацією).

Періодичні друковані наукові фахові видання
• Наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації.
• Наявність у складі редколегії не менше шести докторів наук з відповідної галузі
науки, у тому числі 3-х докторів наук — штатних працівників організації-засновника.
• ISSN-номер для ідентифікації журналу та дотримання заявленої його періодичності.
• Кожній статті присвоюється міжнароднийо цифровий ідентифікатор DOI (Digital

Object Identifier).
• Видання журналу рекомендує до друку вчена рада установи-засновника.
• Наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфейсами.
• Наклад не менше 100 примірників та умови розповсюдження за передплатою.
• Забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації статей та

дотримання редакційної етики.
• Дотримання вимог ДСТУ до редакційного оформлення видання.
• Наявність журналу у фондах головних бібліотек України.
• Публікація електронної копії журналу на веб-сайті Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ



Електронне наукове фахове видання - в якому інформація представлена у формі

електронних даних, що пройшли редакційно-видавниче опрацювання, призначене для 

поширення в незмінному вигляді; має вихідні відомості та входить до переліку наукових 

фахових видань, затвердженого МОН України, у яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт.  

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ
поділяють за галуззю знань та за спеціальністю

Галузь знань Спеціальність

22 – Охорона здоровʼя 221 - Стоматологія

22 – Охорона здоровʼя 222 - Медицина

22 – Охорона здоровʼя 223- Медсестринство

22 – Охорона здоровʼя 224 – Технології медичної діагностики та лікування

22 – Охорона здоровʼя 225 – Медична психологія

22 – Охорона здоровʼя 226- Фармація, промислова фармація

22 – Охорона здоровʼя 227 – Фізична терапія, ерготерапія

22 – Охорона здоровʼя 228 - Педіатрія

22 – Охорона здоровʼя 229- Громадське здоровʼя

09 – Біологія 091 - Біологія

Фахові наукові видання України поділені на категорію «А» (журнали, що входять до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection ) а також на 

категорію «Б» (фахові видання, які індексуються іншими наукометричними базами)



1. ВЕБ-сайт видання з українським та англійським інтерфейсами та наявністю на 
ньому повних текстів статей, наявність журналу в провідних бібліотеках, а також 
розповсюдження за передплатою.

7. Кожна стаття повинна мати індивідуальний індекс DOI, розширену анотацію 
на трьох мовах, посилання на джерело фінансування досліджень, декларування 
конфлікту інтересів, а також список цитованої літератури у двох формах.

2. Видання має індивідуальний ISSN індекс, англомовну назву і може публікувати 
статті на любій мові (англомовні статті - обов’язкові). 

3. Високий науковий авторитет членів міжнародної редколегії, високий індекс їх 
цитування, місце роботи в різних країнах і установах (не менше семи вчених з науковим

ступенем, у кожного 3-7 статей, з яких 2 – в різних журналах WoS або Scopus).

5. Високі вимоги до редакційної і поліграфічної якості журналу: сучасний дизайн 
журналу та статей, підбір актуальних і новітніх статей, якісна англійська мова, 
висока якість паперу і кольорових ілюстрацій.

4. Подвійне анонімне рецензування статей провідними спеціалістами та 
неприпустимість плагіату в статтях, що публікуються.

6. Видання повинно виходити за заявленою періодичністю не менше разу на рік.
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«Запорізький медичний журнал» є фаховим журналом України категорії А 
зі спеціальностей: 221 стоматологія; 222 медицина; 226 фармація, промислова 

фармація; 228 педіатрія. 
Журнал індексується у WEB of Science Core Collection та у інших понад 50 

міжнародних наукометричних базах 

З листопада 2019 року
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З листопада 2019 року

Журнал «Патологія» є фаховим журналом України категорії А 
зі спеціальностей: 221 стоматологія; 222 медицина; 224 технології медичної 
діагностики і лікування, 228 педіатрія, він індексується у WEB of Science Core 

Collection та у інших понад 50 міжнародних наукометричних базах 



15

З листопада 2019 року

«Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики» є фаховим 
журналом України категорії Б зі спеціальностей: 222 медицина, 226 фармація, 

промислова фармація.
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Журнали ЗДМУ є у понад 120 бібліотеках світу:
Єльського, Кембріджського і Стенфодрського університетів, а також Université

de Bordeaux, Wroclaw Medical Uniwersity, University of New Brunswick, Brooklyn 

College, Toronto Public Library, Colorado State University, University of Wyoming 

Libraries, CSU-Pueblo Library, University of Victoria Libraries, Auckland University 

of Technology Library, University of Canterbury Library,  Red Universia, 

Queensland University of Technology, University of Queensland, Charles Sturt

University Library, National Taiwan Normal University Library, Masader – Oman 

Virtual Science Library, The University of Reunion Island, NCCU Library National 

Cheng-chi University Library Taipei, Vietnam National University, Stanford 

University, University of Pennsylvania та інших.

Правила підготовки статті у журнали ЗДМУ

“ЗМЖ”: http://zmj.zsmu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

“Патологія”: http://pat.zsmu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmission

“АПФМНП”: http://pharmed.zsmu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

З березня 2020 року враховується відповідність статей, опублікованих аспірантами і 
докторантами певних спеціальностей, до спеціальностей фахових видань України



15 інших фахових періодичних наукових видань України категорії «А» на 15.04.2021 

К Галузь

Спеціальн

Назва журналу ISSN Scopus WoS_Core DOI

А медичні

222

Journal of Ophthalmology (Ukraine)

Офтальмологічний журнал

0030-0675

2413-8746

0,174

2015-2020

10.31288

А Медичні

222

Ophthalmology. Eastern Europe

Офтальмология. Восточная Европа

2226-0803

2414-3642

0,000

2017-2020

10.15407

А Медичні Біол 
091, 222

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

Проблеми кріобіології і кріомедицини

2307-6143

2518-7376

0,183

2013-2020

10.33145

А
Problems of Cryobiology and Cryomedicine

Медичні Біол 
091, 222
и

Problems of radiation medicine and radiobiology

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології

2304-8336

2313-4607

0,347

2015-2019

10.15421

А Медичні Біол 
091, 222

Regulatory Mechanisms in Biosystems

Регуляторні механізми в біосистемах

2519-8521

2520-2588

ESCI 2017-20

А
Problems of radiation medicine and radiobiology

Медичні Біол 
091, 222

Problemi Endokrinnoi Patologii

Проблеми ендокринної патології

2227-4782

2518-1432

0,000

2018-2019

10.21856

А Медичні Біол 
091, 222

Ukrainian Biochemical Journal

Український біохімічний журнал

2409-4943

2413-5003

0,444

2013-2020

10.15407

А Медичні Біол 
091, 222

World of Medicine and Biology

Світ медицини та біології

2079-8334 ESCI

2015-2020

10.26724

А Медичні Біол 
091, 222, 224

Experimental Oncology

Експериментальна онкологія

0204-3564

1812-9269

0,349

1984-2020

10.31768

А Медичні 221, 222, 

225, 226, 227 228 229
Медичні перспективи

А Медичні Псих Психіатрія, психотерапія і клінічна психологія

А Медичні Біол Репродуктивна ендокринологія

А Медичні Біол Український біохімічний журнал

А Медичні 222 Український радіологічний та онкологічний журнал

А Біологічні Цитологія і генетика

http://journal.cryo.org.ua/
http://radiationproblems.org.ua/


Хижацькі журнали видають себе за наукові, не дотримуються стандартів Міжнародного Комітету
редакторів рецензуємих медичних журналів (ретельний відбір статей, дотримання авторських
прав, роль співавторів, чесність, анонімне рецензування, перевірка на плагіат, конфлікт інтересів).



Хижацькі журнали також характеризують вигадані (іноді екзотичні) назви
Імпакт факторів, які наведені нижче.



1. Повинен бути паперовий екземпляр виданого номеру журналу.

3 Стаття відкривається в Інтернеті за її гіперпосиланням на сайті журналу  

2. Стаття відкривається в 
Інтернеті за індексом DOI

Сюсюка В.Г. Рівень біогенних амінів у вагітних із психоемоційними порушеннями, що зумовлені 

тривожністю. Патологія. 2017. Т.14 №3 (41). С. 344-347    http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/118755

Індекс DOI: 

https://doi.org/10.14739/2310-

1237.2017.3.118755

4. Стаття відкривається в базі даних WEB of Sciences або Scopus. 



1. Повинен бути паперовий екземпляр виданого номеру журналу.

3. Стаття відкривається в 
Інтернеті за її 
гіперпосиланням на сайті 
журналу.  

2. Стаття відкривається в 
Інтернеті за індексом DOI

Podlubnyi V. Assessment of biopsychosocial potential in the mental 

ecology of personality using the psychovaleological index. 

Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology Volume 9, Issue 

4, 2018, P. 507-514 http://psihea.recipe.by/ru/?editions=2018-tom-9-

n-4&group_id=item_0&article_id=line_4

4. Стаття відкривається в 
базі даних WEB of Sciences
або Scopus. 

ASSESSMENT OF BIOPSYCHOSOCIAL POTENTIAL IN THE MENTAL ECOLOGY 

OF PERSONALITY USING THE PSYCHOVALEOLOGICAL INDEX

PODLUBNYI V.1

1 Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, Ukraine

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: английский

Том: 9 Номер: 4 Год: 2018

Страницы: 507-514

Поступила в редакцию: 07.06.2018

УДК: 616.89:159.923:364.628:613.86]:159.9.07

ЖУРНАЛ:

ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Издательство: Издательское частное унитарное предприятие "Профессиональные издания" (Минск)

ISSN: 2220-1122eISSN: 2414-2212

Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology Volume 9, Issue 4, 2018, Pages 507-514

Assessment of biopsychosocial potential in the mental ecology of personality using the psychovaleological index

V., P.

Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, Ukraine
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058705481&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=Assessment+of+biopsychosocial+potential+in+the+mental+ecology+of+personality+using+the+psychovaleological+in

dex+&st2=&sid=6a8e27e0f1f78a92af1c36d2a74af326&sot=b&sdt=b&sl=127&s=TITLE-ABS-

KEY%28Assessment+of+biopsychosocial+potential+in+the+mental+ecology+of+personality+using+the+psychovaleological+index+

%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=



- реєстрація учасників; 

- церемонія відкриття; 

- привітання від установ, організацій, посадових осіб; 

- доповіді на пленарних та секційних засіданнях з обговоренням та дискусією;

- тематичні лекції для учасників, тренінги і майстер-класи; 

- прийняття резолюції або постанови наукового форуму.

Науковий симпозіум проводиться у  формі дискусії доповідача з аудиторією..

• Міжнародний тематичний конгрес або міжнародний конгрес професійної 

асоціації. 

• Конгрес та з’їзд Українського наукового товариства, професійної асоціації. 

• Тематичний міжнародний (міжрегіональний) симпозіум.

• Науково-практична конференція (тематична, політематична, міжнародна, 

всеукраїнська).
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Постер (стендова наукова доповідь) 

– підходить для аспірантів і дорівнюється до усної доповіді.

Лекція за  результатами власних досліджень на замовлення Оргкомітету 

– як правило, замовляється  професорам.

Презентація рідкісних випадків хвороб, патологічних станів (case reports)

– доручається професіоналам з великим досвідом практичної роботи

Усна наукова доповідь – найбільш поширена форма і є основною для 
аспірантів.

Представляє можливість ефектно представити результати власних досліджень, 
засвоїти навички наукової дискусії та поспілкуватися з колегами. 



Усна наукова доповідь – викладання на науковому форумі нових результатів 

власних досліджень з мультимедійною або відео презентацією. 

Тривалість доповіді – 10-20 хвилин.

Етика наукової доповіді: 
Мова доповіді визначається Оргкомітетом; 

Лаконічне викладання матеріалу з дотриманням часу, виділеного на доповідь; 

Ввічливе звернення до колег – Шановний професор …..; 

Відповіді на запитання колег – мова відповіді відповідає мові запитання; повага, 

доброзичливість, відсутність образливих чи принижуючих висловів та інтонацій; 

В дискусії – висвітлення різних точок зору на проблему з повагою до їх авторів, 

ввічливе роз’яснення різниці результатів, отриманих різними групами дослідників.

Структура презентації усної наукової доповіді: 

Назва доповіді; автори, їх наукові ступені та звання; місце виконання досліджень

Актуальність теми (коротко).

Мета дослідження.

Матеріали і методи досліджень (коротко).

Результати досліджень з відповідними ілюстраціями.

Висновки або заключення.

Після викладання доповіді – відповіді на усні та письмові запитання аудиторії.

Усна наукова доповідь публікується у вигляді тез доповіді або статті в збірнику матеріалів.



Постер (стендова наукова доповідь) – письмове викладання на науковому 

форумі нових результатів власних досліджень на спеціальних стендах. 

У виділений Оргкомітетом час автор повинен знаходитися біля стенду і давати 

усні відповіді на запитання учасників наукового форуму. 

Структура стендової наукової доповіді: 

ідентична структурі усної доповіді, але всі компоненти викладаються у вигляді 

лаконічних тез. 

Стендові доповіді публікуються у вигляді тез у збірнику тез або матеріалів 

наукового форуму.

В програмі виділяється спеціальне засідання, на якому під керівництвом спікера 

проводиться дискусійне обговорення матеріалів стендових доповідей.

НАУКОВІ ТЕЗИ 

ОБСЯГ: 1-1,5 стор. Мають такі ж елементи, як і стаття, але викладені лаконічно:
Актуальність проблеми (1 речення). З метою ……….. такими-то методами у ??? 
хворих визначено…….. Встановлено, що….(або Результати. …….). Висновок.
Пишемо все без абзаців, без перспектив, список літератури не наводимо. 



1. СТАТТЯ ДРУКУЄТЬСЯ ОДИН РАЗ у одному журналі (друкувати одну й ту ж 

статтю паралельно або послідовно у різних журналах забороняється!).

7. Власний внесок дисертанта повинен бути більше 50% викладених в статті 

досліджень.

2. Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПЛАГІАТ, автор ретельно виконує правила 

цитування результатів інших авторів.

За результатами досліджень А.Б.Іванова [2016] визначено, що……

Інші дослідники [Іванов А.Б., 2016; Петров І.І., 2014] також встановили, що……

3. ВИКЛАДАЮТЬСЯ СВОЇ НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, отримані з використанням 

сучасних методик і статистичної обробки кількісних даних.

5. Не треба публікувати 2 різні статті в одному номері журналу, для дисертанта в 

залік піде лише одна стаття.

4. В статті приводяться результати досліджень інших авторів за останні 5 років.

6. Необхідно мінімізувати кількість співавторів (оптимально – керівник і автор, 

або сам автор). 



Неприпустимість недоброчесності і плагіату у науковій сфері передбачає: 

- самостійне і прозоре виконання наукових досліджень;

- достовірна інформація про результати власної наукової діяльності;

- посилання на авторів та джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, результатів інших дослідників;

- дотримання норм законодавства про авторське право.

Академічний плагіат – оприлюднення наукових результатів, отриманих 

іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення 

опублікованих текстів  інших авторів без зазначення авторства.

- самоплагіат: оприлюднення власних раніше опублікованих наукових

результатів як нових наукових результатів (без посилання на джерело

раніше опублікованих даних);

- фабрикація: вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

наукових дослідженнях або в освітньому процесі;

- фальсифікація: свідома зміна чи модифікація отриманих даних наукових

досліджень чи освітнього процесу;

- обман: надання завідомо неправдивої інформації щодо власної накової

(освітньої) діяльності.



В ЗДМУ запроваджений кодекс академічної доброчесності, який 

поєднує етичні норми й правила поведінки співробітників і 

аспірантів в освітньо-науковому середовищі, а також механізми, за 

допомогою яких вони реалізуються на практиці. 

1. Для наукової роботи співробітників, аспірантів і студентів створена 
потужна науково-лабораторна база для прозорого виконання  на 
сучасному рівні досліджень за основними напрямами медицини, фармації і 
стоматології. 

2. Наукові експериментальні, клінічні і фармацевтичні  дослідження 
зосереджені в оснащених сучасним обладнанням лабораторіях ННМЛЦ і 
Інституту клінічної патології, а також в 17 міжкафедральних лабораторіях. 
Лабораторно-біохімічні і клініко-інструментальні обстеження хворих 
виконуються в діагностичному центрі Університетської клініки. 

3. Всі лабораторії університету і Університетської клініки сертифіковані 
МОЗ України; наукове, діагностичне і лабораторне обладнання щорічно 
проходить метрологічну повірку. 

4. Всі статистичні розрахунки з наукових досліджень виконуються в 
ліцензованій програмі «STATISTICA® for Windows», закупленій 

університетом і доступній аспірантам. 



5. Щорічно університет виділяє до 10 % бюджету на придбання сучасного 
наукового і клініко-лабораторного обладнання, хімічних реактивів і 
лабораторних тварин. 

6. Планування НДР та дисертаційних робіт проводиться прилюдно на 
розширених засіданнях науково-планової комісії. 

7. Проміжні і заключні результати наукових досліджень аспірантів щорічно 
перевіряються атестаційною комісією університету та комісією з перевірки 
первинної наукової документації. 

8. Науковими керівниками всім аспірантам детально розʼяснюються
практичні і етичні стандарти проведення наукових досліджень та 
особливості публікації їх результатів згідно рекомендацій Міжнародного 
комітету редакторів медичних журналів (ICMJE). 

9. Університет видає 3 фахові журнали, які індексуються багатьма 
міжнародними наукометричними базами: «Запорізький медичний журнал» 
і журнал «Патологія» відносяться до категорії «А», а «Актуальні питання 
медичної і фармацевтичної науки та практики» - до категорії «Б». 

10. Університет щорічно проводить 12-15 Всеукраїнських і міжнародних 
науково-практичних конференцій, на яких повинні виступати аспіранти.



Запобігання плагіату: 
1. Особиста наукова доброчесність автора та дотримання правил цитування 

згідно рекомендацій Міжнародного комітету редакторів медичних журналів 
(ICMJE). 
2. Заповнення авторської декларації: кожна особа, яка підготувала від імені 
університету наукову публікацію в любий журнал світу подає в науковий 
відділ декларацію про те, що її робота не містить плагіату, і що автор готовий 
прийняти відповідне покарання у разі його виявлення.
3. В університеті запроваджена ліцензована міжнародна антиплагіатна
система STRIKE PLAGIARISM.COM, в якій перевіряються всі завершені 
дисертації, монографії, навчально-методичні видання, а також наукові статті. 
Спеціалістами проводиться ретельний аналіз  даних антиплагіатних систем.

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого
звання;

- позбавлення права брати участь у роботі Вчених рад чи займати визначені
законом керівні посади.

За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники та 
здобувачі наукового ступеня можуть бути притягнені до такої 

відповідальності:



ТВОРЧОЇ ВАМ НАСНАГИ!


