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MeSH (Mediсal Subject Headings) 

MeSH (Mediсal Subject Headings) – це контрольований словник предметних 

рубрик, що використовується для індексування, каталогізації і пошуку 

інформації з біології, медицини, охорони здоров'я та суміжних наук 

MeSH – це живий організм, який постійно розвивається. Регулярно ведеться 

робота з його підтримки, відображення новітньої термінології, удосконалення 

структури, відстежування міжпредметних зв'язків. 

Оформлення ключових слів повинно відповідати таким критеріям: 

1. Ключові слова повинні представляти основні поняття статті. 

2. Ключові слова повинні бути описовими. 

3. Ключові слова не повинні повторювати назву статті. 

4. Ключові слова подаються в алфавітному порядку. 

5. Ключові слова повинні відображати колективне розуміння теми. 

6. Повторно використовуйте ключові слова протягом всієї статті або 

анотації, дозволяється використовувати синоніми ключових слів по 

всьому тексту статті. 

7. Рекомендована кількість ключових слів 5-7. 

8. Переклад ключових слів у форматі MeSH у відповідній послідовності 

українською та російською мовами. 

ІІ Перевірка вибраних вами ключових слів чи відповідають вони формату 

MeSH 

https://meshb.nlm.nih.gov/search 

Вводимо в пошук ключове слово вашої роботи, наприклад «Cance» 

(відображено помилку в слові) 

 

Як бачите по даному слову не знайдено результатів 

https://meshb.nlm.nih.gov/search
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Вводимо в пошук ключове слово вашої роботи, наприклад «Cancer» (без 

помилки) 

 

Даний терм являється синонімом а офіційним MeSH Heading «Neoplasms» 

Відповідно у своїй статті ви зазначаєте «Neoplasms». 

Якщо ви бажаєте зазначити більш конкретизоване MeSH Heading або ви хочете 

знайти подібні можна переглянути «MeSH Tree Structures» з відкритттям 

додаткових позицій «+»для більш точного вибору. 
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ІІ Пошук ключових слів у форматі MeSH для вашої статті 

 

Відкриваємо сайт https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/ 

Вводимо в пошук ключове слово вашої роботи, наприклад «Cancer»

 

 

1. MeSH для підбору ключових слів 

2. PubMed для пошуку літератури по даній тематиці зі звичайними ключовими 

словами (перегляньте документ АРА-стиль) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/
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З ключовим словом «Cancer» пов’язано 397 ключових слів у форматі MeSH, 

відповідно ви вибираєте найбільш вдалий для вас варіант, наприклад «Cancer 

Vaccines» 

 

Ви можете спостерігати:  

1. Підрубрики 

2. Синоніми 

3. Ієрархічна структура («дерево») ключового слова у форматі MeSH 

Ваші можливості: 

І Вибрати ключове слово у форматі MeSH та призвести ваші ключові слова до 

відповідності MeSH 

ІІ Пошук завдяки ключового слова у форматі MeSH літератури: 

1. Додати до пошуку дане ключове слово у форматі MeSH, для цього 

натискаємо «Add to search builder» 

2. Додати до пошуку підрубрику даного ключового слова у форматі MeSH, для 

цього вибираємо підрубрику та натискаємо «Add to search builder» 

3. Вибрати спосіб пошуку: 

1

. 

2

. 

3

. 
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 “AND” обидва ключові слова у форматі MeSH 

 “OR” один чи інший ключове слово у форматі MeSH 

 “NOT” перший без іншого ключове слово у форматі MeSH 

4 Пошук документів з даними ключовими словами у форматі MeSH можливий 

при використанні функції «Search PubMed» 

 

 

 

Результати пошуку документів з даними ключовими словами у форматі MeSH 

«Search PubMed» ви можете редагувати різноманітними фільтрами:  

 


