Як написати хорошу наукову статтю?
Якщо ви хочете спробувати себе у науковій сфері, добра стаття – перший крок
до успіху!
Пам’ятайте про три основні речі:
Ваша стаття має пропонувати щось нове (пояснення, факти чи їх
інтерпретацію);
Має бути легкою для сприйняття;
Та добре структурована.
Ось кілька порад як цього досягти:
 Вступ.
Чітко сформулюйте питання, яке хочете з’ясувати, або тезу, яку будете
відстоювати.
Обов’язково вмістіть це в контекст подій чи академічних дискусій.
Так ви поясните чому ваше питання важливе, а стаття варта уваги.
 Теоретична основа.
Тут важливо зробити критичний огляд попередніх досліджень – показати,
які є прогалини у попередніх роботах і як ви будете їх заповнювати, а
також пояснити яку теорію, підхід чи модель ви використовуєте для
відповіді на своє питання.
Теоретична основа – це як фундамент у будинку.
Без нього уся споруда буде крихкою, а у вашому випадку стаття буде
вразливою до критики.
Наостанок, якщо стаття – це елемент наукової комунікації, то у цій
частині ви окреслюєте коло своїх потенційних читачів.
 Дані та методи.
Якщо попередня частина може бути досить розлогою, то ця навпаки. Тут
потрібно чітко пояснити:
✔На яких даних ви ґрунтуєте свої висновки (наприклад, інтерв'ю,
статистиці, документах);
✔Де ви їх взяли (наприклад, в архіві, шляхом опитувань тощо);
✔Яким методом їх інтерпретуєте.
Іншими словами – ваш читач не має запитувати, «а звідки ви це взяли?»
 Результати.
Ця частина містить суть статті, де ви подаєте результати своєї роботи.
Тут варто пам’ятати про два моменти.
По-перше, переконайтеся, що ваші результати пов’язані з теоретичними чи
емпіричними питаннями, які ви задаєте на початку.
Іншими словами, важливо, щоб стаття була логічно структурована.
По-друге, особливо для якісних досліджень, організуйте свої результати
аналітично чи тематично, так, щоб максимально зацікавити потенційних
читачів.
 Висновки.
Тут важливо не повторювати, а аналітично підсумувати те, що ви зробили у
статті, показати обмеження вашої роботи і запропонувати напрями
майбутніх досліджень, що ґрунтуються на ваших результатах.
Більше про те, як писати
https://cpr.oa.edu.ua/?p=1532
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