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(Jalongo and Saracho 2016, p. 227)

4 виміри наукової         продуктивності



Трішки історії …

1665 рік, Лондон – вихід 
у світ першого наукового 
журналу
«Філософські справи»

Сучасний формат наукових статей:
- обумовлений традиціями 

особистого листування вчених 
між собою (Ard, 1983) та 
характером дискусії, що 
розгорталась між ними 
(Bazerman, 1988);

- запозичений з газетних оглядів і 
доповідей (Sutherland, 1986);

- визначений характером і 
структурою філософських есе 
(Paradis, 1987).



Історія крізь віки
1665 vs 2016



Еволюція наукових статей

Сучасні наукові статті за своєю структурою 
наслідують модель IMRaD (Introducton—
Methods—Results—and Discussion), яка була 
запроваджена видатним французьким 
мікробіологом і хіміком  Луї Пастером в XIX ст.

Модель була широко поширена в XX ст., передусім у сфері 
медичних досліджень, що пов'язано з розквітом науки та індустрії 
наукового видавництва в післявоєнний час. Головною перевагою 
моделі IMRaD є її компактність і лаконічність, що дозволяло 
науковим видавництвам продуктивно співпрацювати з авторами і 
рецензентами та ефективно використовувати журнальний 
простір.

(Day 1998, p. 10-11)



Структура наукової статті
/модель пісочного годинника IMRaD/

Структура статті

(Englander 2014, p. 40; Hall 2003, p. 1)

Яка
проблема

була поставлена?

Як вона була 
досліджена?

Що було
виявлено?

Що означають 
отримані 

висновки?



Структура наукової статті
/альтернативні варіанти IMRaD-моделі/

(Cargill and O’Connor 2009, p. 11 )

Структура статті



Типова структура
(емпіричної) наукової статті

(Kotze 2007)

Структура статті

Назва статті 8-15 слів

Абстракт (розширена анотація) 200-250

Ключові слова 6-8

Вступ 500-1000

Огляд літературних джерел 1000-2000

Методи (методологія) 500-1000

Вибірка / Методи отримання даних / Методика вимірювання

Результати 1000-1500

Описові статистики / Результати тестування гіпотез

Дискусія 1000-1500

Короткі висновки / Практичні висновки

Обмеження / Перспективи наступних досліджень

ВСЬОГО 4000-7000



Про що це я?

“Ви не матимете ДРУГОГО шансу,

аби справити ПЕРШЕ враження”
 

(Annesley 2010, p. 359)



Назва статті

ЕФЕКТИВНА НАЗВА СТАТТІ ПОВИННА:

- визначати основну проблему дослідження
- знайомити читача з предметом дослідження
- бути конкретною, зрозумілою, точною і повною
- не містити скорочень
- представляти інтерес для читачів 

(Peat, Elliot, Baur, & Keena, 2002)



Структурований Абстракт
/модель «Bye PA MeRCi»/
(«Бувай, таточку. Дякую»)

Абстракт

Релевантна вихідна інформація щодо актуальності 
досліджуваної проблеми

Головне питання, яке вирішується /
Мета дослідження 

Використані методи / матеріали дослідження

Найважливіші результати дослідження 

Висновки / Рекомендації

B          Background

PA       Principal Actvity /
    Purpose

M        Methods / Materials

R          Results

C          Conclusion(s) /
       Recommendaton(s) 

Широко практикується й скорочена
версія моделі - «PA+MeRCi»

PA + M
R
C

Перші «структуровані 
абстракти» з’явились в 

1980-х роках у медичних 
наукових журналах.

(Hartley 2008, p. 31)

(Weissberg and Buker,1990)





Структура Вступу
/модель «3-х кроків»/

(Swales and Feak 2004, p. 244)

Крок 1 встановлює дослідницьке поле            
(Research Territory), пропонує огляд 
існуючих досліджень, які можуть бути 
недостатніми або помилковими для  
вирішення поставленої наукової проблеми
к 3Крок 2 встановлює наявну дослідницьку 
нішу/прогалину в літературі з певної 
наукової проблеми

к 3
Крок 3 займає цю нішу, вказуючи на мету і 
цілі дослідження (дослідницькі питання чи 
гіпотези) або апелює до головного питання 
(Principal Actvity), якому присвячена стаття
*** Додатково також може анонсуватися 
загальна структура статті і вказуватись    
Unit of Analysis

Вступ / Інтродукція



Структура Вступу
/модель «5-ти стадій»/

Вступ / Інтродукція

(Weissberg & Buker, 1990)

Наводяться твердження про сферу дослідження, рухаючись від 
загального контексту до визначення конкретної проблеми, її 
актуальності та важливості (проблема та її актуальність)

Наводяться конкретніші твердження про окремі аспекти 
досліджуваної проблеми, які вже вивчалися іншими дослідниками та 
представляють інформаційну основу для наступних пошуків 
(огляд літературних джерел)

Наводяться твердження, які вказують на необхідність проведення 
глибших розвідок, наявну прогалину / дослідницьку нішу в певній 
сфері та апелюють до необхідності ЇЇ заповнення

Формулюються цілі і завдання дослідження або апелюється до 
головного питання (Principal Actvity), якому  присвячена стаття

(На вибір/за бажанням автора) акцентується увага на позитивному 
значенні, цінності  дослідження

ЗАГАЛЬНЕ

КОНКРЕТНЕ





(Cargill and O’Connor 2009, p. 50 )

Практичні поради
/до виконання Вступу, модель «5-ти стадій»/

Вступ / Інтродукція

Розпочинайте зі 
СТАДІЇ 4 – 

формулювання 
мети дослідження 
чи твердження, в 

якому було б 
окреслено  сутність 

роботи

Переходьте до       СТАДІЇ 
3 -               визначення 

дослідницької 
ніші/прогалини в 

наявних роботах, що 
обумовлює потребу 

нових наукових пошуків.

Переходьте до            
СТАДІЇ 1 – 

концептуалізації 
загального проблемного 

поля з врахуванням 
актуальності дослідження 

та аудиторії, до якої 
звертається автор

Переходьте до              
СТАДІЇ 2 –             

загального огляду 
літературних джерел, які 

пов’язані з темою 
дослідження.

Поєднайте усі стадії 
в єдиний цілісний 
блок, слідкуючи за 
загальним логічним 
розвитком тексту 
від абзацу до 
абзацу 

1 2 3 4 5



НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС
Розвиток економіки України

широка тема дослідження
Циклічність економічного розвитку України
3-4 слова

вузька тема дослідження
Вплив економічних циклів на економічний 
розвиток України в пострадянський період
Робоча назва статті

Я досліджую вплив економічних циклів на 
економічний розвиток України в 
пострадянський період

Які внутрішні та зовнішні фактори 
зумовлювали циклічну динаміку ВВП в Україні 
за період 1991-2015 роки?
Дослідницьке питання звужує наукові пошуки 
(тему дослідження) до тих даних, які 
необхідні для відповіді на нього

Я досліджую вплив економічних циклів на 
економічний розвиток України в 
пострадянський період, бо мені цікаво 
дізнатися, які внутрішні та зовнішні фактори 
зумовлювали циклічну динаміку ВВП в Україні 
за період 1991-2015 роки?

дослідницька проблема

Дослідницьке питання, яке враховує Вашу 
мотивацію відносно читача:

Я досліджую вплив економічних циклів на 
економічний розвиток України в 
пострадянський період, бо мені цікаво 
дізнатися, які внутрішні та зовнішні фактори 
зумовлювали циклічну динаміку ВВП в Україні 
за період 1991-2015 роки, аби допомогти 
читачам зрозуміти глибше природу 
циклічності в транзитивній економіці і на цій 
основі дізнатися про ефективні шляхи 
пом’якшення її негативних наслідків

Що таке дослідницьке питання/проблема?

Недостатнє знання природи циклічності в 
транзитивній економіці і нерозуміння шляхів 
пом’якшення її негативних наслідків
Така ситуація чи стан речей, коли у Вас не 
вистачає знань або недостатнє розуміння 
причин виникнення практичних проблем 
задля їхнього вирішення у близькій чи далекій 
перспективі

дослідницьке питання



Взаємозв’язок між практичними і 
дослідницькими проблемами

(Booth, Colomb and Williams 2003, p.58)



Дослідницька ніша – це дослідницьке питання 
чи проблема, які ще не знайшли свого 
вирішення у певній сфері знань

СТРАТЕГІЇ зайняття:

o автори займають свою нішу, вказуючи на обмеження або 
упущення в попередніх дослідженнях;

o у випадку, коли досліджується декілька сфер знань, то 
автор займає свою нішу, поєднуючи їх в єдину;

o у разі, коли деякі попередні дослідження підтримують ті чи 
інші теорії або висновки, а інші – ні, то автор встановлює 
свою нішу, пояснюючи причини такого стану.

(Hartley 2008, p. 43)y



Hartley

А чи є в Вашому університеті

курси академічного письма? 



МЕТОДИ (& Матеріали)
/логіка побудови і структура/

Методи

За наявності учасників:
- Учасники дослідження 

(опис, вибірка даних)
- Основні демографічні 

характеристики учасників 
(такі як вік, стать, дохід, 
освіта тощо)

- Метод відбору учасників 
(спосіб формування 
вибірки – випадковий 
підбір, добровільна 
участь за згодою, участь 
за оплату тощо)

- Обґрунтування 
репрезентативності 
досліджуваної вибірки

За відсутності учасників: 
опис загального 
дослідницького контексту

к 3

1. УЧАСНИКИ 2. ВИМІРЮВАННЯ 3. ПРОЦЕДУРИ

- Опис вимірювальної 
шкали (наприклад, 
шкала Лакерта для 
анкетування), яка 
використовувалась для 
отримання даних

- Виклад питань, які 
містяться в анкеті, 
інтерв’ю тощо

к 3

- Опис використаних методів 
дослідження (кореляційний 
аналіз, факторний аналіз, 
доведення ймовірнісних 
гіпотез тощо)

- Короткий виклад основних 
інструкцій , яких мають 
дотримуватись учасники 
дослідження та  
специфічних 
експериментальних 
операцій, якщо такі мають 
місце 

к 3

(Hartley 2008, p. 46 + інші)



МЕТОДИ
/приклад/

(Hartley 2008, p. 46)

Методи



РЕЗУЛЬТАТИ
/логіка побудови і структура/

Результати

Що було
виявлено?

1. Висвітлюються 
загальні висновки

2. Наводяться 
релевантні рисунки 
і табличні дані

3. Коментуються      
   (НЕ 
дискутуються) 
отримані 
результати





(Englander 2014, p. 51)

Дискусія

ВСТУП

ДИСКУСІЯ

- Актуальність дослідження, проблема
- Огляд літературних джерел
- Визначення дослідницької ніші
- Зайняття дослідницької ніші через 

визначення мети і цілей дослідження

к 3

- Підбиття ключових висновків (ревізія 
попередніх розділів)

- Підсумовування ключових результатів
- Висвітлення значущості статті в 

нормативному і позитивному 
контекстах (користь для практики і 
галузі знань)

віддзеркалення

ДИСКУСІЯ
/логіка побудови і структура/



«Розвиваючи дискусію, ви наче маєте 

відійти назад і ширшим поглядом 

подивитися на отримані результати і 

дослідження загалом»

(Weissberg and Buker 1990, p. 160)



Структура Дискусії
/Модель «5-ти кроків»/

(Swales and Feak 2004, p. 49)

Дискусія

Крок 1 – Підбиваються ключові висновки і результати 
дослідження

Крок 2 – Дається оцінка того, як співвідносяться 
отримані результати із висновками інших досліджень 
(суперечать, співпадають, доповнюють)

Крок 3 – Розглядаються потенційні обмеження 
дослідження, неочікувані результати і висновки

Крок 4 – Даються можливі пояснення виявленим 
обмеженням (неочікуваним результатам і 
висновкам)

Крок 5 – Дається оцінка загальної значущості 
статті і наводяться перспективи подальших 
досліджень

к 3

Консолідація 
дослідницького поля 



http://fash1c.apa.orce/apastryle/basics/indeex.htrm?_e_euttrma=11t573327329..9.41132t732.144557357339..144t9.t29.t3.144t9.t73525.73&_e_euttrmb=11t573327329..4t.11.144t9.t73525&_e_euttrmc=11t573327329.&_e_euttrmx=1-
&_e_euttrmz=11t573327329..144557357339..1.1.uttrmcsc=1%2tdeicectr%29.%73Cuttrmccn=1%2tdeicectr%29.%73Cuttrmcmde=1%2tnorne%29.&_e_euttrmv=1-&_e_euttrmk=114731573319.&_eea=11.152t9.9.155.1735173419.373.1473215t7313

Оформлення переліку джерел
і порядок цитування
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