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ЩО  ТАКЕ
SCOPUS?
Scopus -  це б�бл�ограф�чна �
реферативна база даних та
�нструмент для в�дстеження
цитованост� статей,

опубл�кованих у наукових
виданнях. Є одн�єю з� складових
�нтегрованого науково-

�нформац�йного середовища
SciVerse. В�н м�стить понад 25000

найменувань в�д понад 7000

видавц�в св�ту, що охоплює
галуз� науки, техн�ки, медицини,

соц�альних наук та мистецтв �
гуман�тарних наук.

Ось тут ви можете переглянути
перел�к українських журнал�в у
наукових базах Scopus та/або
Web of Science Core Collection. А
тут (SCImago) загальний перел�к
та рейтинг журнал�в бази Scopus.

 Гайд був створений з метою допомогти
науково-викладацькому складу НаУОА у
процес� п�дготовки статей для публ�кац�ї у
журналах, �ндексованих у баз� Scopus.

Зб�льшення к�лькост� скопус�вських публ�кац�й
п�дтверджує високий р�вень розвитку науки та
досл�джень в ст�нах Острозької академ�ї. Також
цей чинник є надзвичайно важливим при
складанн� м�жнародних та українських 

 рейтинг�в заклад�в вищої осв�ти, в тому числ�
Times Higher Education та QS World University

Rankings.

ЦІЛЬ
СТВОРЕННЯ
ГАЙДУ
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SciVerse&action=edit&redlink=1
https://openscience.in.ua/ua-journals
https://www.scimagojr.com/


Пошук документ�в надає вам можлив�сть пошуку
публ�кац�й на основ� пошукових терм�н�в, що
стосуються конкретних частин документа
(наприклад, заголовка, автора, ключових сл�в,

ISSN). З л�вого верхнього боку Ви побачите напис:

Brought to you by Ostroh Academy National University,

що вказує Вашу орган�зац�ю (affiliation).

При першому вход� в Scopus:

1. Ви побачите поле пошуку у верхн�й частин�
екрану. Введ�ть пошуков� терм�ни у в�кно пошуку.

Це корисно для простих пошук�в або пошуку
в�домої статт�.
2. Клацн�ть на розгорнуте меню «Заголовок статт�,
Анотац�я, Ключов� слова» (Article title, Abstract,

Keywords), щоб отримати �нш� вар�анти.

3. Якщо Ви хочете отримати додатков� пошуков�
терм�ни, натисн�ть п�ктограму '+', щоб ввести
додатковий рядок пошукових терм�н�в.

4. Натисн�ть кнопку  Search (Пошук)

ЯК  ВИКОРИСТОВУВАТИ  ПОШУК  У
SCOPUS

Інш� вар�анти пошуку:

Пошук автор�в (Authors search) - це пошук та в�дстеження публ�кац�й автора та
огляд детальної �нформац�ї про автор�в.

Пошук установ (Affiliations search) знаходить список орган�зац�й �з посиланнями
на документи та коротку �нформац�ю про сфери досл�джень установи, сп�впрац�
та публ�кац�ї.
Розширений пошук (Advanced Search) дозволяє вводити складн� пошуков�
запити, використовуючи коди пол�в, лог�чн� оператори та оператори
близькост�, щоб звузити область пошуку.
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Використовуйте оператор AND пошуку м�ж двома ключовими словами або
фразами для пошуку статей, як� м�стять обидва терм�ни. (наприклад:
"психолог�я" І резил�єнс/  “psychology” AND resilience).  
Використовуйте оператор  OR пошуку м�ж ключовими словами для пошуку
статей, що м�стять будь-який терм�н (наприклад: м�жнародн� в�дносини АБО
дипломат�я/ international relations OR diplomacy)
Використовуйте лог�чний оператор AND  NOT, щоб виключити �нш� терм�ни
у пошуку (наприклад: “американськ� президенти” AND NOT Д. Трамп/
American presidents  AND NOT  D. Trump)
Для пошуку приблизної фрази додайте терм�ни у подв�йн� лапки ("") або для
точної в�дпов�дност� скористайтеся ф�гурними дужками ({}). Наприклад:

Розпливчаста/приблизна фраза:  TITLE-ABS-KEY ("heart attack") шукає
документи, де heart attack в�дображається разом у назв�, тезах чи ключових
словах.
Не розпливчаста фраза:  TITLE-ABS-KEY (heart attack) зд�йснює пошук
документ�в, де heart � attack з’являються разом або окремо в заголовку,
реферат� чи ключових словах.

Введ�ть пошуков� терм�ни у в�кно пошуку.

Поради щодо розширеного пошуку (advanced search): 
Оператори:

Лог�чн� оператори (AND , OR & NOT/ �, або, не) використовуються для з'єднання
ваших пошукових сл�в з будь-яким �з них, аби звузити або розширити наб�р
результат�в.



Щоб знайти терм�ни в одному реченн�, введ�ть 15
Щоб знайти терм�ни в тому ж абзац�, введ�ть 50
Щоб знайти терм�ни, введ�ть 0. Наприклад, човникова PRE/0 дипломат�я повертає
т� сам� результати Scopus, що � човникова дипломат�я.

OR: Спочатку Scopus анал�зує  OR , шукаючи water, orbit, or planet.

W/15: Пот�м, в�н шукає документи, де sensor у межах  15 сл�в в�д robot.

AND: Scopus анал�зує оператор AND останн�м, показуючи вс� документи,

знайден� на кроках 1 � 2, як� м�стять water OR orbit OR planet, а також м�стять
sensor в межах 15 сл�в в�д robot.

Оператори близькост�:

Ви можете вибрати м�ж двома операторами близькост�, щоб знайти слова на певн�й
в�дстан� один в�д одного: Pre/n визначає порядок сл�в, W/n - н�.

W/n  ("within n words of" )  позначає в�дстань м�ж словами, але не порядок - наприклад:
journal W/2 publishing, де journal буде на в�дстан� двох сл�в в�д publishing. Цей оператор
позначає в�дстань м�ж словами, а не порядок, тому  спочатку може бути publishing, а
через 2 слова  journal.

Pre/n  ("precedes by") терм�ни будуть знаходитись у певному порядку м�ж словами -
наприклад:             scientific PRE/3 methods, де "scientific" передує слову "methods" у межах
трьох сл�в. 

Значення для n

Групов� символи: 

* зам�нює будь-яку к�льк�сть знак�в. За запитом toxi* буде видано результати для toxin,
toxic, toxicity, toxicology тощо.
 ? зам�нює один знак. За запитом saw???th буде видано результати для sawtooth �
sawteeth. 

Порядок переваги оператор�в:

 1) OR
 2) W/n, PRE/n
 3) AND
 4) AND NOT

Наприклад:
Пошук sensor W/15 robot AND water OR orbit OR planet анал�зується таким чином:

1.

2.

3.
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Ви можете шукати терм�н у певному пол�, вв�вши код поля у своєму розширеному
пошуку.
Формат виглядає так: field_code (пошуковий терм�н), наприклад: AFFIL (the National
University of Ostroh Academy); AFFIL = affiliation (орган�зац�я).
Існує понад 60 р�зних код�в пол�в для пошуку. Пояснення окремих код�в пол�в
в�дображаються у в�кн� пошуку, якщо вибрано, �накше Ви також можете
переглянути огляд тут.

Коди пол�в - для пошуку частини документ�в

Натисн�ть кнопку Пошук (Search). В�добразиться список результат�в пошуку.
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Буде в�дображено список посилань, як� м�стять пошуков� терм�ни, в порядку
в�дпов�дност�.

Ви можете додатково уточнити св�й список результат�в за роками, заголовками
публ�кац�й, темою чи типом вм�сту, розташованим л�воруч.

Натисн�ть кнопку Full text (повний текст).  

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11236/supporthub/scopus/
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 В�дкрийте посилання та введ�ть своє �м'я у пошуковому пол�. 
 На стор�нц� результат�в пошуку вибер�ть проф�ль, який потр�бно зм�нити. Ви
можете подати запит:

Щоб об’єднати 2 коп�ї одного проф�лю
Додати / видалити документи, пов’язан� �з вашим проф�лем
Встанов�ть правильне/бажане �м’я
Онов�ть назву орган�зац�ї, до якої Ви належите
    Заповн�ть форми Scopus Author Feedback та над�шл�ть зм�ни.

Якщо ваш документ недоступний у Scopus, � ви впевнен�, що в�н охоплюється
пол�тикою охоплення Scopus, ви можете зв’язатися з ними та попросити додати
його до бази даних.    

Важливо: Якщо ви можете знайти статтю на Scopus, але вона в�дсутня у Вашому
проф�л�, ви можете додати її, зробивши виправлення проф�лю автора.

Щоб подати запит на в�дсутн�сть вм�сту (статт�), перегляньте пол�тику
охоплення вм�сту Scopus, перш н�ж зв’язуватися з ними.

В�дкрийте веб-форму.

П�д причинами звернення (Subject) вибер�ть "Додати в�дсутн�й документ"

англ�йською - 'Add Missing Document'.

Проф�ль автора у Scopus - це ун�кальний запис публ�кац�йної д�яльност� цього
досл�дника. Детальна �нформац�я випливає з рецензованих статей та �нших
публ�кац�й, про�ндексованих у Scopus (опубл�кованих у журналах, книгах та �нших
джерелах, як� Консультативна рада з вибору вм�сту Scopus обрала для включення та
�ндексац�ї), де досл�дник зазначений як автор. Інформац�я у проф�л� включає �м’я
автора, орган�зац�йна приналежн�сть (affiliation/s), предметну область (-�), публ�кац�ї,
цитати та сп�вавтори. Ц� проф�л� не охоплюють редакторськ�, кер�вн� чи виконавч�
посади або викладацьк� посади.

Як редагувати проф�ль автора? 

Щоб додати/видалити статт� в/з проф�лю, додати Вашу орган�зац�ю (affiliation) чи
з'єднати два проф�л� одного автора  використовуйте -  Author Feedback Wizard. 

1.

2.

3.

Ще детальн�шу �нформац�ю щодо процедури з'єднання коп�й проф�л�в можна
знайти тут. 

Якщо потр�бно додати документ, який в�дсутн�й у Вашому проф�л� зроб�ть
наступне: 

Як це зробити?

ПРОФІЛЬ  АВТОРА  У  SCOPUS

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14550/supporthub/scopuscontent/
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/
http://scopus.com/authorfeedback
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003858
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Якщо потр�бно виправити Вашу орган�зац�ю (affiliation/s) вказати 'Affiliation

Profile Correction'. 

Щоб виправити цитування - 'Citation Corrections' (Будь ласка, переконайтеся,

що Ви додали покликання (у Scopus) та назву Вашої та цитованих статей.)

Натисн�ть "Продовжити" (Continue). Перев�рте та натисн�ть «Над�слати» (Send).

Ім'я автора неправильно написано або �нш� дан�, так� як назва чи номер ISSN,

є неправильними
Дубльован� DOI

Класиф�кац�ї журнал�в

В�дкрийте веб-форму.

З перел�ку причин вибер�ть «Виправлення документа» ('Document Correction').

Будь ласка, переконайтеся, що Ви вказали заголовок та номер документа, а
також детал� щодо неправильної �нформац�ї та виправлень, як� потр�бно
додати.

Будь ласка, надайте або посилання на правильний документ на сайт�
видавця, або додайте правильну верс�ю статт�.
Натисн�ть "Continue". Перев�рте всю �нформац�ю та натисн�ть «Send».

Ви можете подати запит на виправлення �нформац�ї в межах конкретного
документа, наприклад:

Прим�тка: Оск�льки �нформац�я у Ваших документах є основою для Вашого
проф�лю автора, виправлення �нформац�ї про документ може також виправити
Ваш проф�ль автора.

Щоб подати запит на ц� зм�ни:

Прим�тка. Виправлення можна вносити лише в тому випадку, якщо зм�ни
в�дпов�дають вм�сту на сайт� видавця.

https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/


Пут�вник �з публ�кац�ї статт� у наукометричних базах Scopus та Web of Science;
Інструкц�я з п�дготовки матер�ал�в до опубл�кування;
Основн� вимоги до статей у Scopus;

Пошук за ключовими словами  Вашого досл�дження 

Перев�рте який журнал публ�кує прац� Ваших колег та найвпливов�ших людей у 

Перед початком написання статт� радимо прочитати наступн� �нструкц�ї:

Як знайти потр�бний журнал для Вашого досл�дження?

(щоб знайти журнал, що публ�кує статт� у сфер� Вашого досл�дження та
 зверн�ть увагу на дату цих публ�кац�й, адже �снує ймов�рн�сть, що журнал б�льше не
зац�кавлений у ц�й тем�)

сфер� Ваших досл�джень  (особливо їхн� перш� публ�кац�ї)

Чи можу я подати статтю одночасно в два р�зн� журнали?

Вчен� р�шуче в�дмовляють в�д такого кроку, оск�льки такий п�дх�д суперечить
науков�й етиц�. Деяк� журнали запроваджують сувор� покарання у таких випадках,
аж до заборони публ�кац�ї роб�т вченого на своїх стор�нках терм�ном до п’яти рок�в.

Як в�дформатувати статтю перед публ�кац�єю?

Щодня в редакц�ї наукових журнал�в надходять десятки статей; б�льш�сть
в�дкидають на етап� попереднього огляду прац�. Якщо Ви хочете пройти в�дб�р,
важливо переконатись, що Ваша стаття правильно в�дформатована. Зверн�ть
особливу увагу на вступ, анотац�ю та висновок, а також на в�зуальн� матер�али.
Перш н�ж писати статтю, завантажте к�лька статей �з обраного Вами журналу
та проанал�зуйте, як вони в�дформатован�, який об'єм статт�, який стиль та
структуру використовують. Майте на уваз�, що чим вищий фактор впливу журналу,
тим жорстк�ш� їхн� вимоги щодо мови. Найкращ� журнали пристосовують свої
матер�али до широкої аудитор�ї, а це означає, що ваш текст повинен бути науково
проникливим � доступним.

Ск�льки часу потр�бно для публ�кац�ї статт�?

Отримання в�дпов�д� може зайняти багато часу. Інод� стаття затверджується
протягом двох тижн�в, а пот�м чекає публ�кац�ї м�сяцями або нав�ть роками. Якщо
Ви давно н�чого не чули в�д журналу, найкраще зв’язатися з редакц�єю. Можливо,
вона чекає рецензента, а може, її просто загубили. Редактори можуть попросити
внести зм�ни до тексту, �нод� досить значн�. Зазвичай на зам�тки редактор�в варто
звернути увагу. Однак деяк� зм�ни можуть носити суб’єктивний характер. 

ПІДГОТОВКА  НАУКОВИХ  ТЕКСТІВ  ДО
ПУБЛІКАЦІЇ
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http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/Naukometriya/%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%20%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%86%20%D0%92%20%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A1.pdf
https://www.ldufk.edu.ua/index.php/vimogi-do-materialiv.html?file=files/Vydavnyctvo/Instrukcija%20z%20pidgotovki%20materialiv%20do%20opublikuvannja%20u%20vidannjax%20Scopus%20i%20Web%20of%20Science.pdf
https://ua.publ.science/uk/blog/osnovnyye-trebovaniya-k-statyam-scopus-kak-podgotovit-nauchnuyu-rabotu-kotoraya-proydet-retsenzirovaniye


Радимо уважно вивчати вимоги журнал�в щодо оформлення статей. Проте у
б�льшост� випадк�в, зокрема у сфер� соц�альних та повед�нкових наук,
використовується стиль Американської психолог�чної асоц�ац�ї (APA style). 
 Детальн�ше про 7-ме видання (2019) APA style  тут  або тут. 

Загальн� вимоги:
➔ текст сл�д п�дготувати в Microsoft Office Word (.doc або .docx)
➔ основний текст має бути в Times New Roman (12  пункт�в)
➔ головний заголовок повинен бути в Times New Roman (14 пункт�в)
➔ заголовки розд�л�в повинн� бути нап�вжирними (Times New Roman, 12 пункт�в)
* НЕ нумеруйте розд�ли (або будь-як� �нш� списки) у Ваш�й статт�
➔ поля повинн� становити 2,5 см (стандартн� налаштування Microsoft Office Word)
➔ текст повинен бути вир�вняний та з �нтервалом  1,5 см
➔ стор�нки мають бути пронумерован� (номери стор�нок розм�щен� у верхньому
правому кут�)
➔ кожен новий абзац повинен бути з в�дступом (стандартн� налаштування
Microsoft Office Word)
➔ не пиш�ть через деф�с слова в к�нц� рядка
➔ не нумеруйте списки, використовуйте деф�си для введення нових елемент�в;
додавайте проб�л п�сля списку, а не перед ним 

Використовуйте курсив у таких випадках:
➔ внутр�шньотекстов� посилання, джерела (див. „Внутр�шньотекстов� посилання”
та „Використан� джерела” нижче)
➔ �ноземн� слова / терм�нолог�я
➔ Ваш� ключов� положення
* не п�дкреслюйте � не вид�ляйте жирним шрифтом текст

Наукова установа/орган�зац�я (affiliation)

Будь ласка, переконайтесь, що Ваша орган�зац�йна приналежн�сть оформлена наступним
чином:

[Ім'я та пр�звище автора (автор�в)] *

[Інститут / Кафедра], [Кафедра / Факультет], [Ун�верситет]

[Адреса Вашого закладу, включаючи вулицю, номер та поштовий �ндекс] **

Адреса електронної пошти: [електронна адреса для листування]

ORCID: [посилання ORCID, що починається з https: //] ***

* Будь ласка, НЕ НАДАВАЙТЕ БІЛЬШЕ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, наприклад, Ms, Mrs, Mr, M.A.,

PhD, Prof. тощо.

** Будь ласка, НЕ ПЕРЕКЛАДАЙТЕ адресу своєї установи.

*** Будь ласка, НЕ ЗАКІНЧУЙТЕ РЯДКИ наступним: комою [,], крапкою з комою [;], двокрапкою
[:], крапкою [.].

СТАНДАРТИ  ПІДГОТОВКИ  НАУКОВИХ  ТЕКСТІВ
ДО  ПУБЛІКАЦІЇ
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Наприклад: 

Difficulties in conducting research with the use of virtual reality (VR)

Luba Jakubowska
Department of Promotion of Health, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University 

ul. Barta 5, 51-618 Wrocław, Poland
E-mail address: luba.jakubowska@umed.wroc.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0507-6595

 
Magdalena Kazimierska-Zając 

Department of Disorders of the Nervous System, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical
University 

ul. Barta 5, 51-618 Wrocław, Poland
E-mail address: magdalena.kazimierska-zajac@umed.wroc.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3758-2975 

 Структурована  анотац�я* повинна м�стити близько 150-250 сл�в � так�
розд�ли:

◦ Мета. / Теза. ** (Aim. / Thesis.)
◦ Концепц�я. / Методи. ** (Concept. / Methods.)
◦ Результати та висновок. (Results and conclusion.)
◦ Обмеження досл�джень. (необов’язково)  (Research restrictions.)
◦ Практичне застосування. (необов’язково) (Practical application.)
◦ Ориг�нальн�сть. / П�знавальне значення. ** (Originality. / Cognitive value.)

* Будь ласка, використовуйте ТІЛЬКИ ПОВНІ РЕЧЕННЯ (тобто з п�дметами та присудками).
(В англ�йськ�й мов� речення має мати  граматичну основу: п�дмет та присудок)

** ВИБЕРІТЬ ТІЛЬКИ ОДИН З ВАРІАНТІВ (наприклад, "Мета" або "Теза")
*** Зверн�ть увагу, що вищезазначен� категор�ї повинн� бути ВИДІЛЕНІ ЖИРНИМ �
зак�нчуватися КРАПКАМИ.

Наприклад: 

ABSTRACT
Aim. The aim of the research is to confirm whether the English-Polish literary translations present
the tendencies characteristic of the postcolonial translation. These tendencies are understood as an
emphasis on the source culture at the cost of the target culture (i.e. so-called foreignization).

Methods. The subjects of the study were 886 cultural elements retrieved from ten top-selling dramas
translated after the year 2000. They are analysed with the application of Toury’s DTS method (1995,
Descriptive Translation Studies) and the results are classified according to the list of translational
techniques proposed by Hejwowski (2004) and Newmark (1988). The techniques are divided into
three categories: foreignizing, domesticating, and sitting-on-the-fence.
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Results. The analysis shows that there are more domesticating techniques (441 cases) than
foreignizing ones (345 cases). The most popular foreignizing technique is transfer without
explanation, whereas the most popular domesticating technique is recognised equivalent. It appears
that certain types of cultural elements (e.g. names of the streets, brands, names) are strictly tied to
relevant translational practices, whereas in some the translation relies solely on the translator’s
preferences.

Conclusions. Even though the study considers the aspects of translation which are in the focus of the
postcolonial researchers and it is not the first of its kind, it seems to be inadequate and it does not
provide the answer to the research questions. The definition of the cultural elements in translation
restricts the study to solely culturally-coloured words and the prevalence of domesticating techniques
can be interpreted twofold.

Ключові слова

* Будь ласка, НЕ ПИШІТЬ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ключові слова (крім власних імен).
** Будь ласка, НЕ ЗАКІНЧУЙТЕ РЯДКИ наступним: комою [,], крапкою з комою [;],
двокрапкою [:], крапкою [.].
*** Будь ласка, напишіть від 5 до 8 ключових слів.

Наприклад:

Keywords: Translation Studies, foreignization, domestication, translation techniques, cultural
turn, postcolonialism

Внутр�шньотекстов� посилання (In-text citations)

Автор                      Внутр�шньотекстов� посилання

1 автор                       (Brown, 2000)
2 автори                    (Brown & White, 2013) * БЕЗ КОМИ перед “&”
3-5 автор�в              (Brown , Black, & White, 2015) *  З КОМОЮ перед “&”
6+ автор�в                (Brown et al., 2018) * БЕЗ КОМИ перед “et al.”
Той же автор,        (Brown, 2015, 2016) 
р�зн� роки
К�лька джерел      (Kowalski, 2016; Lisowski, 2018; Malinowski, 2015)

a) Our study is framed by the theory of translational norms as proposed by Gideon Toury (1995) and
Theo Hermans (1995). Apart from initial norms, Toury (1995) distinguishes two other types thereof:
preliminary norms and operational norms.*

* Коли автори згадуються в текст� ВПЕРШЕ,  будь ласка, використовуйте їх
ПОВНЕ ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ. П�зн�ше використовуйте ТІЛЬКИ ПРІЗВИЩЕ  автора
(автор�в).

P A G E  1 1



b) In his recent article “Researching Listening,” Larry Vandergrift (2010) stresses the importance of
listening in the language classroom and claims that listening comprehension is by far the most
difficult both to understand and to study. Along similar lines, in his book Listening in the language
classroom, John Field (2008) states that, “a faddish commitment to an ‘integrated skills’ approach
may result in listening being relegated to a hasty topic-driven session wedged between reading and
writing, which tend to be regarded as more manageable skills” (p. 1). 

* Назви статей, оповідань, віршів тощо мають бути в лапках (наприклад, “Researching
Listening”); Назви книг, монографій та інших окремих праць, таких як фільми,
журнали, газети тощо, слід виділяти курсивом (наприклад, Listening in the language
classroom)
** Використовуйте подвійні лапки [“...”] та ставте коми [,] та крапки [.] всередині лапок.
Інші розділові знаки (наприклад, знаки запитання [?], крапки з комою [;] або двокрапки
[:]) слід розміщувати ПОЗА ЛАПКАМИ, якщо вони не є частиною цитати.
*** Використовуйте одинарні [‘...’] лапки ВСЕРЕДИНІ подвійних лапок [“...”], якщо
потрібно поставити лапки всередині лапок.
**** Для цитат довжиною більше 40 слів використовуйте БЛОКОВІ цитати (11 пунктів,
Times New Roman, відступ: 1,5 см) і упустіть лапки.

Використан� джерела (References)

Наприклад:

REFERENCES
Biernacki, M., & Dziuda, Ł., (2012). Choroba symulatorowa jako realny problem badań na
symulatorach [Simulation sickness as a real problem in research with simulators], Medycyna Pracy,
63(3), 377-388.
Boorstin, D. (1992). The creators: A history of the heroes of the imagination. New York:                  
Random House.
Bryant, J. (1989). Message features and entertainment effects. In: J. J. Bradac (Ed.), Message   effects
in communication science (pp. 231-262). Newbury Park, Ca: Sage. 

Інш� приклади:

Автор (и) книги - пр�звище та �н�ц�али. (Р�к видання). Назва книги - курсивом, М�сце
видання: Видавець.
Один автор: 
Boorstin, D. (1992). The creators: A history of the heroes of the imagination. New York: Random
House.
Два � б�льше автор�в: 
Moir, A., & Jessel, D. (1991). Brain sex: the real difference between men and women. London:
Mandarin. 
Boorstin, D., Kowalski, A., & Malinowski, M. (1992). The creators: A history of the heroes of the
imagination. New York: Random House.
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Без автора:
The CCH Macquarie dictionary of business. (1993). North Ryde, NSW: CCH Australia. 

Багато робіт одного автора, опубліковані в тому ж році:
Dawkins, R. (1996a). Climbing Mount Improbable. London: Viking.
Dawkins, R. (1996b). River out of Eden. London: Phoenix.

Впорядкуйте за алфавітом за назвою у списку джерел.

Відредагована книга:
 Everson, S. (Ed.). (1991). Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Friedman, S. L., & Wachs, T. D. (Eds.). (1999). Measuring environment across the life span:
Emerging methods and concepts. Washington, DC: American Psychological Association. 

Серія книг:
Simons, R. C. (1996). Boo!: Culture, experience and the startle reflex. Series in affective science.
New York: Oxford University Press. 

Автор(и) розділу - прізвище та ініціали. (Рік видання). Назва розділу - в одинарних
лапках. In: Редактор(и) (Editor(s)) книги (Ред.) (Eds.), Назва книги - курсивом (номер
сторінки). Видання, Місце видання: Видавництво.

Bryant, J. (1989). Message features and entertainment effects. In: J. J. Bradac (Ed.), Message effects
in communication science (pp. 231-262). Newbury Park, Ca: Sage. 

Автор(и) роботи - прізвище та ініціали Рік видання, Назва роботи, Редактор(и) книги
(ред.), Назва книги - курсивом, Видання, Видавець, Місце видання.
      
Wolman, B. B. (1989). Dictionary of behavioral science (2nd ed.). San Diego: Academic Press. 

Автор(и) статті журналу - прізвище та ініціали. (Рік видання). Назва статті журналу,
назва журналу - курсивом, том, випуск чи номер, номер(и) сторінки.

Один автор: Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences.
Psychological Bulletin, 50(2), 126-148. 
До 6 автор�в:  Skenderian, J., Siegel, J. T., Crano, W. D., Alvaro, E. E. & Lac, A. (2008).
Expectancy change and adolescents’ intentions to use marijuana. Psychology of Addictive
Behaviors, 22.134-167. 
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Глава з книги

Словник або енциклопед�я

Статт� журнал�в



Автор(и) сторінки - (особа чи організація) Рік (сторінка створена або перероблена),
Заголовок сторінки - курсивом, переглянута повна дата (viewed date-in-full), веб-адреса.

Вебстор�нка з автором та датою: Devitt, T. (2001). The Why? Files. Retrieved May 1,
2012, from http://whyfiles.org/137lightning/index.html.
 З автором, але без вказаної дати: Devitt, T. (n.d.). Lightning injures four at music
festival. The Why? Files. Retrieved January 23, 2002, from
http://whyfiles.org/137lightning/index.html.
Без автора: Behaviour modification. (2007). Retrieved March 18, 2018, from
http://www.educational-psychologist.org.uk/behaviour.html 
З doi: Senior, B. (2007). Inside management teams: Developing a team work survey instrument.
British Journal of Management, 18(2), 138-153. doi: 10.1111/j.1467-8551.2006.00507.x. 

У випадку іншомовної літератури, необхідно перекласти назву праці на англійську та
зазначити її у квадратних дужках.

Rexhaj, X. (2011). Kualifikimi i mesimdhenesve te Kosoves pa shkeputje nga puna dhe standardet
perkatese evropiane [Qualifying Kosovo teachers job and the relevant European standards].
Prishtine: Punim ne doreshkrim.

Barakonyi, K. (2004). Rendszerváltás a felsőoktatásban Bologna-folyamat, modernizáció [Change of
regime in tertiary education: The Bologna process and modernization]. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Kolupayeva A.A. (2009), Інклюзивна осв�та: реал�ї та перспективи: монограф�я
[Inclusive education: realias and perspectives]. Kyiv: Академия.

Таблиці (шрифт: 11 пунктів, Times New Roman)

Таблиці та малюнки мають мати назву та бути розміщені в тексті. Автор (и) мають
надати коментар та обговорити кожну з таблиць чи рисунків. Необхідно надати
джерело для всіх таблиць та рисунків. Якщо таблицю або рисунок підготував автор
(и), це слід зазначити у джерелі.

    Джерело:  власне дослідження
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Вебсторінки

Іншомовна література



ResearchGate
Mendeley 
Academia.edu

Рисунки (шрифт: 11 пунктів, Times New Roman)

Таблиці та малюнки мають бути названі та розміщені в тексті. Автор (и) повинні
коментувати та обговорювати кожну з таблиць чи рисунків. Необхідно надати
джерело для всіх таблиць та рисунків. Якщо таблицю або рисунок підготував автор
(и), це слід зазначити у джерелі.

 Наприклад:

Також вказується у джерелі (Source), що рисунок був створений автором праці (own
research). 

Короткий гайд з прикладами з 7-мого видання APA style можна переглянути також
тут  англійською мовою.

Соціальні мережі для науковців:

1.
2.
3.
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 ResearchGate

ResearchGate - це платформа соціальної мережі для науковців-дослідників. Це гібрид
між Facebook та LinkedIn, який спеціально орієнтований на дослідників та науковців.

5 причин чому варто приєднатися до ResearchGate

Ви отримаєте доступ до праць

Іноді автори завантажують повний текст своїх наукових робіт до свого профілю
ResearchGate. Потім Ви можете завантажити їх у форматі PDF.
Іноді документ не у повному обсязі доступний для читача, тому Ви можете запитати
цей документ (надіслати запит, натиснувши кнопку - Request full-text PDF, але
спочатку необхідно увійти до Вашого облікового запису). 

 Ви можете отримувати поради від науковців

Сайт ResearchGate має спеціальну секцію запитань та відповідей, де Ви можете
опублікувати свої запитання до експертів-науковців. Ви також можете обирати теми
для свого запитання, які в основному є ключовими словами для пошуку. 
Ви також можете вибрати "Підписатись" на запитання, і Вас буде повідомлено, коли в 
 тій секції будуть розміщені відповіді.
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Можливість показати свої роботи

У своєму профілі Ви можете зазначити всі дані про Ваші дослідження, включаючи
опубліковані та неопубліковані праці на вкладці Вклади (Contributions). Цю роботу
можна далі класифікувати за певними категоріями залежно від типу публікації,
наприклад статті, доповіді на конференціях, розділи книг, інформація тощо. Спробуйте
завантажити всі свої роботи. Очевидно, що чим більше людей зможе отримати доступ
до Вашої роботи, тим більший інтерес вона може зібрати. Однак обов’язково перед
завантаженням перевіряйте наявність авторських прав від журналів та видавців, щоб
уникнути будь-яких порушень.
Ви також можете додати до 5 праць у розділ «Пропоноване дослідження» (Featured
Research), який відображатиметься в передній частині сторінки Вашого профілю.

Можливість налагодити контакти

Ви також можете налагодити корисні контакти/знайомства в межах своєї сфери
досліджень і навіть розпочати нову співпрацю. ResearchGate має службу обміну
повідомленнями, де Ви можете надсилати особисті повідомлення дослідникам, з
якими Вам може бути цікаво працювати. Очевидно, це корисно лише в тому випадку,
якщо автор справді активний у ResearchGate.
Також є зручний розділ для коментарів при перегляді статей. Тут Ви можете
залишити свій відгук на працю, яку автор може переглянути, що може допомогти
розпочати розмову. Ще однією корисною функцією для використання є розділ
Проєкти (Projects). Тут Ви можете повідомити своїм підписникам, над якими
проєктами Ви зараз працюєте. Потім інші можуть заявити про свою зацікавленість у
цьому проєкті, почавши стежити за проєктом. Це дозволить сповіщати таких людей
про будь які зміни, пов’язані з цим проєктом.
ResearchGate також є чудовим інструментом для підтримки зв’язку. Наприклад, якщо
Ви зустрічаєте людей на конференції, запитайте їх, чи є вони на ResearchGate. Якщо
так, починайте стежити (follow) за ними. 
Ще одна корисна порада - додати посилання на свій профіль ResearchGate у своєму
підписі e-mail. Це особливо корисно використовувати під час надсилання вступного
електронного листа потенційним співробітникам або роботодавцям. 
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Створювати та керувати цитуваннями (посилання) книг, статей, відео тощо
Імпортувати цитування з багатьох баз даних
Витягувати метадані з імпортованих PDF-файлів
Співпрацювати з іншими науковцями в Інтернеті
Знаходити релевантні статті на основі того, що Ви читаєте
Виділяти та коментувати у документах та ділитися цими нотатками з іншими
Організовувати свої джерела, використовувати групи, теги та фільтри

Знайти роботу

ResearchGate також має секцію Вакансії (Jobs). Тут установи можуть опублікувати
вакансії, що включають опис роботи, контактні дані роботодавця, інформацію про те,
як подати заявку, а іноді навіть заробітну плату на цю посаду. Оскільки ResearchGate
рекомендує вакансії на основі інформації, пов’язаної з Вашою сторінкою профілю,
переконайтеся, що Ви постійно її оновлюєте та заповнюєте всі необхідні секції, щоб
з’являлися запити про відповідні вакансії.  

Mendeley
 

Mendeley - це  безкоштовне програмне забезпечення для керування бібліографічною
інформацією, яке дозволяє зберігати та переглядати дослідницькі праці у форматі
PDF, а також це академічна соціальна мережа, яка може допомогти Вам організувати
Ваше дослідження, співпрацювати з іншими користувачами в Інтернеті та відкрити для
себе нові дослідження.
За допомогою Mendeley Ви можете:
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Корисний набір гайдів можна отримати на сайті Університеті Іллінойсу. (англ)
Путівник Mendeley "навчись самому" можна отримати в Медичній бібліотеці. (англ)
На веб-сайті Mendeley є безліч відеогідів. (англ)
 Наукова бібліотека НаУКМА підготувала короткий гайд про Mendeley. (укр)
 Презентація  про Mendeley. (укр)
Коротко про Mendeley. (укр)

Mendeley допомагає з форматуванням посилань, залишаючи Вам більше часу для
написання.
Незважаючи на те, що Mendeley Desktop та Mendeley Web виглядають схожими, є
деякі відмінності у функціях, які визначають, як Ви будете використовуватися кожен із
них.

Mendeley Reference Manager найкраще підходить для зберігання, редагування та
перегляду PDF-файлів на Вашому комп’ютері та автоматичного створення даних про
цитування/посилання з PDF-файлів.

Mendeley Web надає Вам доступ до ваших збережених досліджень у будь-який
момент та збирає цитати під час перегляду онлайн-баз даних. Mendeley Web також
дозволяє отримати доступ до його каталогу досліджень із колекції «Праці» (Papers).

Детальніше про цю платформу Ви можете дізнатися з наступних посилань: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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http://uiuc.libguides.com/content.php?pid=256400&sid=2116516
https://library.medschl.cam.ac.uk/research-support/teach-guides-videos/
https://www.mendeley.com/import/
http://community.mendeley.com/guides/videos
https://library.ukma.edu.ua/attachments/category/21/Mendeley.pdf
https://www.mendeley.com/import/
https://www.slideshare.net/ssuser7a3ecd/mendeley-81527436
https://www.slideshare.net/ssuser7a3ecd/mendeley-81527436
https://www.slideshare.net/ssuser7a3ecd/mendeley-81527436
https://www.researchgate.net/publication/275649059_Korotko_pro_Mendeley
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/
https://www.mendeley.com/import/
http://www.mendeley.com/research-papers/
http://www.mendeley.com/research-papers/


В�део про Scopus та Web of Science (українською)

Wayback Machine та Archive.is (цифров� арх�ви всесв�тньої павутини та �ншої
�нформац�ї в Інтернет�). Тут �нод� можна знайти статт�, що в�дкриваються лише за
п�дпискою (наприклад, Foreign affairs). Якщо стаття була в�дкрита нещодавно
людиною, що має п�дписку, тод� Ви можете знайти там статтю �з вже в�дкритим
доступом.

В�део-�нструкц�ї в�д Scopus

Список корисних веб-сайт�в, про як� повинен знати кожен досл�дник
Web page to PDF (конвертує вебстор�нки у PDF. Просто вставте URL-адресу стор�нки  

в текстове поле, конвертуйте її, а пот�м завантажте PDF, щоб отримати автономну,

завжди доступну коп�ю статт�)

BugMeNot (якщо для перегляду статт� необх�дно зареєструватися, можна зайти на
цей сайт � використати лог�н та пароль вже створеного обл�кового запису, що
значно скоротить Вам час)

Outline.com (Введ�ть URL-адресу статт� у текстове поле. Серв�с призначений для
анотац�ї вебстор�нок та спрощення читання вм�сту задля уникнення рекламних
оголошень � т.�., але  також може � в�дкривати доступ до статей з обмеженим
доступом)

Unpaywall (розширення для браузер�в Chrome � Firefox. Воно автоматично шукає
повн� тексти наукових статей. Якщо ви заходите на стор�нку якоїсь публ�кац�ї,

праворуч на екран� з'являється �конка з зображеним на н�й замком. Якщо вона
зелена � замок в�дкритий, то досить просто натиснути на нього, � Ви автоматично
перейдете на стор�нку з повним текстом статт� в формат� PDF).

Open Access Button (застосунок до браузера, який дає можлив�сть отримати
�нформац�ю та знайти альтернативн� шляхи доступу до наукової �нформац�ї)

Google Scholar (в�льна доступна пошукова система, яка �ндексує повний текст
наукових публ�кац�й вс�х формат�в � дисципл�н).

Sci-Hub (в�дкриває можлив�сть завантажити статт�, яких немає у в�дкритому
доступ�. Потр�бно вставити посилання на статтю або DOI, щоб завантажити -

експерти зазначають про сумн�вну легальн�сть ц�єї платформи, є ризик порушити
закон про авторськ� права).

Jstor Велика база англомовних статей, журнал�в та наукових роб�т з
найр�зноман�тн�ших тем.

ERIC Англомовна база даних з� статтями та науковими публ�кац�ями з психолог�ї з
р�зних країн св�ту.

Пошук статей у в�дкритому доступ� (якщо немає доступу до платних баз):

 

КОРИСНІ  ПОСИЛАННЯ
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https://www.youtube.com/channel/UCXGol1MHfZ4UmuTxFJx8bqw/videos
https://web.archive.org/
https://archive.is/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNjIzOTk3MjczL2dlbi8xNjIzOTk3MjczL3NpZC9mVVMlN0VjNmcyRUloZjJOMnZuNE1yQmhnT3dsSk45Rmo3aU9OcTd3QlRoUGJ1Q0FnaFBMMXB4VEVxV3J2NDJkeVk0UUdrcldnVHNSQjcxQWdhenBqMzRkQTNWUEZIM0JHSElSekFOVHBpU0xRd0c4RFNtWGpGR0t6USUyMSUyMQ%3D%3D/
https://medium.com/@ankitshah009/list-of-useful-websites-every-researcher-must-know-about-b3c8e4317b81
https://webpagetopdf.com/
http://bugmenot.com/
https://outline.com/
http://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/
https://scholar.google.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://sci-hub.se/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://eric.ed.gov/


Scopus: Access and use Support Center

Publication of the article in Scopus

Beginner’s Guide to Submitting Your Research to Scopus and Web of Science

Journals

5 Reasons Why You Should Join ResearchGate

Reference Management: Mendeley

Getting started with reference management in Mendeley

Mendeley: Home

12 Ways to Get Past a Paywall 

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА :
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https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/
https://www.4author.com/en/blog/story/publication-of-the-article-in-scopus/
https://news.itmo.ru/en/education/trend/news/9401/
https://toptipbio.com/why-you-should-join-researchgate/
https://libguides.cam.ac.uk/mendeley
https://medium.com/specialist-library-support/beginners-reference-management-with-mendeley-5b80d06a0111
https://guides.library.illinois.edu/c.php?g=347682&p=2344664
https://www.online-tech-tips.com/computer-tips/12-ways-to-get-past-a-paywall/
https://www.online-tech-tips.com/computer-tips/12-ways-to-get-past-a-paywall/

