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Я – головний редактор журналу BMJ Open та директор з 
академічної підтримки у BMJ Publishing Group, що є 
дочірньою компанією Британської медичної асоціації (BMA).

Частина доходу BMJ надходить від виробників медикаментів 
та приладів через рекламу, висвітлення інформації про 
знижки та спонсорство. BMJ також отримує прибуток через 
партнерство з Агентством зменшення загрози в цьому регіоні.

BMJ та BMJ Open – це журнали з відкритим доступом, що 
стягують плату за публікацію дослідницьких статей. Я ведучий 
редактор BMJ з програми онлайн-навчання «Від дослідження 
до публікації» (наступний слайд), на яку можна підписатись.

Конфлікт інтересів



http://rtop.bmj.com/

Обговорення та 
виконання діяльності 
за цим модулем було 

дуже захоплююче

Як написати або
опублікувати протокол 
дослідження
Зрозуміти різні значення
терміну "протокол"; 
Передати значущість
запланованого
дослідження;

Вступ до досліджень
наосліп з випадковою
вибіркою
Визначити дослдження
наосліп з випадковою
вибіркою; пояснити, як 
їх можна спроектувати

Що шукають редактори та експерти

Публікаційна етика

Проектування клінічного дослідження

Проведення дослідження

Вступ до клінічних випробувань

Як написати статтю



Рекомендації міжнародного комітету редакторів 

медичних журналів (ICMJE) щодо рукописів, що 

надаються до біомедичних журналів 

http://www.icmje.org/

Рекомендації щодо надання звітів досліджень, в 

мережі EQUATOR http://www.equator-network.org/

Основні рекомендації щодо написання статей



Авторська заслуга має базуватись на суттєвому внеску до:

• концепції або проекту роботи; або отримання, аналізу або тлумачення 

даних роботи; А ТАКОЖ ДО

• формулювання роботи або критичного перегляду на наявність важливого 

інтелектуального змісту; А ТАКОЖ ДО

• остаточного підтвердження версії, що підлягає публікації; А ТАКОЖ ДО

• згоди нести відповідальність за усі аспекти роботи у тому, що питання, 

пов’язані з точністю та цілісністю будь-якої частини роботи, були 

належним чином досліджені та вирішені

Рекомендації ICMJE щодо авторства



Вступ: чому проведено дослідження?

Методи: що було зроблено?

Результати: яка відповідь була знайдена?

Та

Обговорення: що це може значити?

Структура IMRaD для дослідницьких статей

Hill AB. The reasons for writing. BMJ 1965;4: 870



Коротка інформація для аудиторії
• тільки 3-4 абзаци
• що відомо/невідомо з предмету дослідження – за 
можливості посилаючись на систематичні огляди
• не дайте занудьгувати читачам, редакторам, 
рецензентам
• не загромаджуйте цей пункт повним оглядом роботи

Предмет дослідження
• чітко визначте предмет в останньому абзаці вступу
• зазначте, чому він має значення

Вступ



Для відповіді на питання дослідження, використовуйте оптимальний план 
дослідження

Adapted from Centre for Evidence Based Medicine, Oxford, UK 
www.cebm.net

Описові дослідження 
відповідають на питання “що 
відбувається?”
Аналітичні спостережні 
дослідження - “чому або як 
це відбувається?”
Аналітичні експериментальні 
дослідження - “чи це 
спрацює?”

Опитування 
(перехресне)

Описові 
(населення + 

результат)

Якісне

Дослідження 
до і після

Моделюючі 
дослідження

Генетичний зв'язок
та прогнозування
ризику

Систематичні 
огляди та 
метааналіз

Нерандомізоване
експериментальне
(лабораторія / 
дослідження 1 
етапу)

УСІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Спостережне 
аналітичне Експериментальне

Аналітичні
(Населення/Люди; 

Вплив/Втручання; 
Порівняння; Результат)

З паралельними
групами (випадкова

вибірка)

Перехресне 
(випадкова вибірка)

Когортне
дослідження

Перехресне 
(аналітичне)

Дослідження 
випадок-
контроль



Як рецепт: найважливіший розділ для обізнаних читачів

• опишіть елементи дослідження PECO/PICO*

• дотримуйтесь інструкцій щодо звідності, наприклад стандарти 
CONSORT

• опишіть заходи для забезпечення етичної поведінки

• повністю опишіть та дайте посилання на лабораторні/статистичні
методи

• якщо необхідно, надайте протокол дослідження

Методи

* (Населення/Люди; Вплив/Втручання; Порівняння; Результат)



Ленг T.A., Альтман Д.Г. Базова 

статистична звітність для статей, що 

публікуються у біомедичних

журналах: «Статистичні аналізи та 

методи в опублікованій літературі»

або

“Рекомендації SAMPL” 

Smart P, Maisonneuve H, Polderman A (eds). 

Science Editors' Handbook, European Association 

of Science Editors, 2013.

Рекомендації SAMPL

http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/07/SAMPL-Guidelines-6-27-13.pdf



• повністю і чесно звітуйте про результати, як було зазначено

раніше

• текст (історія), таблиці (свідчення), графічні схеми (ключові

аспекти)

• спочатку зазначте первинні результати

• для основних результатів надайте довірчий інтервал

• коротко зазначте основні статистичні дані

• не включайте несуттєві таблиці та діаграми

• якщо необхідно, поділіться даними, кодами та метаданими

• на цьому етапі не розпочинайте обговорення

Результати



«Частка наданих рукописів, що містять статистично значущі 
результати, значно перевищує ті, що містять статистично 
неважливі результати, підтверджуючи попередні висновки, які 
свідчать, що можливо дослідники не подають дослідження з 
негативними результатами. [5,7,9] 

В жодному з аналізів впливу (прийнято або відхилено одразу, 
прийнято або відхилено після експертної оцінки), статистична 
значущість результатів не збільшила шанси на публікацію; це 
свідчить про те, що дослідження зі статистично значущими 
результатами не мають більших шансів на публікацію.”

Результати дослідження не мають бути лише 
позитивними

Lee KP, Boyd EA, Holroyd-Leduc JM, Bacchetti P, Bero LA. Predictors of publication: 
characteristics of submitted manuscripts associated with acceptance at major 
biomedical journals. Med J Aust 2006; 184 (12): 621-6.



Анотація

Має бути чіткою та зрозумілою для:

Читачів, рецензентів, що надають систематичні огляди, та пошукових інструментів в 
мережі:
• це може бути єдина частина статті, до якої усі матимуть доступ
• це буде єдина частина, що відображатиметься у таких бібліографічних базах, як 
Medline
• хороша анотація заохочуватиме вибрати та прочитати усю статтю

Редакторів та рецензентів:
• багато редакторів обирають та відхиляють статті, прочитавши лише анотацію
• рецензенти-експерти часто отримують посилання лише на анотацію

Авторів:
• тому що анотація настільки важлива, що всі автори мають її схвалити
• використовуйте рекомендації для анотацій, наприклад CONSORT або PRISMA



Не треба просто повторювати вступ. Додайте:

• зазначення основних результатів

• сильні та слабкі сторони дослідження

• сильні та слабкі сторони стосовно до інших досліджень (особливо 

систематичних оглядів) та ключові відмінності

• можливі механізми та пояснення результатів

• потенційні наслідки для лікарів та розробників методики

• питання, на які ще не знайдено відповіді, та майбутні дослідження

Структуроване обговорення



«Назва коротко описує усю статтю та має містити інформацію, що, разом з 

витягом, надасть точність та полегшить електронний пошук статті. 

Згідно з рекомендаціями щодо звітності та вимогами деяких журналів, 

інформація про проект дослідження має входити до заголовку (це особливо 

важливо для досліджень з випадковою вибіркою та систематичних оглядів і 

метааналізів). 

Деякі журнали вимагають, щоб заголовок був короткий, зазвичай не більше 40 

знаків (включаючи букви та пробіли) на титульній сторінці або як окремий 

запис в електронній системі подачі. Електронні системи подачі можуть 

обмежувати кількість символів»

Рекомендації ICMJE щодо назв статей

http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html#b



Посилання: безкоштовний pdf посібник від 
Національної медичної бібліотеки США

https://www.nlm.nih.gov/pubs/formats/recommendedformats.
html



Шість вірних слуг у мене є, 
Що вчать мене всьому. 
І так їх звати: ЩО, ЧИЄ, ЯК, 
ДЕ, КУДИ, ЧОМУ.

Six honest serving men. 
Epigraph to The Elephant’s child, Just So Stories. 1902. 
Rudyard Kipling

Розкажіть про історію дослідження



Чи вона має належний початок та закінчення?
Чи є перехід від одної частини до іншої логічним?

Чи передає вона
• мету роботи
• висновки
• значення?

Чи відповідає вона стилістиці журналу?

Чи є вона легкою для читання?

Структура та порядок викладення кожної статті



• допомагають впорядкувати думки

• одна тема на абзац

• переходи мають пов’язувати кожну думку з наступною

• перше речення: вступ до теми; може бути окремим 

абзацом

• абзаци мають бути короткими, по 2-6 речень

Абзаци



По одній думці на речення

Кілька коротких, простих речень зазвичай набагато зрозуміліші за 
одне довге складнопідрядне речення

Конструкція підмет-додаток-присудок

Активний стан є більш зрозумілим, прямим, та зазичай 
лаконічним

При використанні пасивного стану підмет може бути 
незрозумілим

Речення



Ніколи не використовуйте метафори, порівняння або інші 
стилістичні фігури, які ви звикли бачити в літературі [кліше]

Ніколи не використовуйте довге слово, якщо пасуватиме коротке

Якщо є можливість вилучити слово, завжди вилучайте

Ніколи не використовуйте пасивний стан, коли можна використати 
активний

Ніколи не використовуйте іноземні фрази, наукові терміни або 
жаргонізми, якщо вам спадає на думку повсякденний 
еквівалент [англійською мовою]

Чітка манера письма

Orwell G. Politics and the English language. 1946



Пасивний: Лікарем було помічено запах ацетону від подиху 
пацієнта.

Активний: Лікар помітив запах ацетону від подиху пацієнта.

Пасивний: Збільшення споживання цукру спостерігалося у 
хлопчиків та дівчат впродовж 1-2 годин після прийому препарату 
А.
Проте через 3 години після прийому препарату А не було 
значного збільшення споживання цукру. 

Активний: Хлопчики та дівчата споживали більше цукру 
впродовж 1-2 годин після прийому препарату A, проте через 3 
годину збільшення споживання цукру припинилось. 

Пасивний та активний стан



Не ускладнюйте

Спроба корови 
перестрибнути через 
місяць не була вдалою



Безкоштовні ресурси на AuthorAID

http://www.authoraid.info/en/resources/?topic=Writing+style



Відсотки прийняття статей традиційними журналами у 2014-15:
~ 5% NEJM, The Lancet, Lancet Neurology, JAMA, The BMJ
5-10% Annals of Internal Medicine, Nature
10-15% Circulation, Heart, Gut

Мега-журнали
50% BMJ Open 
70% PLOS ONE

46% - середній відсоток прийняття журналами з питань здоров’я

Як часто приймають або відхиляють дослідження?

* Sugimoto C, Lanviere V, Ni C, Cronin B.  Journal acceptance rates: A cross-
disciplinary analysis of variability and relationships with journal measures. 
Journal of Informetrics 2013; 7(4): 897-906



• переконатись, що усі автори статті знають про відмову і готові спільно 

працювати над підготовкою до наступного журналу

• уважно розглянути усі відгуки редакторів та рецензентів

• використовувати конструктивні коментарі, щоб відредагувати та 

покращити статтю

• зробити це відповідно до сфери та вимог наступного журналу

• деякі із запропонованих змін можуть бути недоречними

• у супровідному листі для наступного журналу зазначте, що стаття була 

переглянута після відхилення; поділіться відгуками

• або...розгляньте варіант повторної подачі [лише раз, тож зробіть все як 

треба]

Як впоратися з відмовою



tgroves@bmj.com
Twitter @trished @BMJRtoP

Дякую та 
нехай щастить


