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Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր նկարագիր 
  
Դասընթացը նախատեսված է 40-60 ակադեմիական ժամի համար  
(կամ 1-2 միավոր՝ Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական 
համակարգի (ECTS), ներառյալ` դասախոսություններ, լսարանային ու 
արտալսարանային առաջադրանքներ: 
 

Թեմա Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան 

1. Ինչ է գիտությունը/ 
հետազոտությունը: 
 

● սահմանել  «գիտություն» եզրույթը: 
● տարբերակել հիմնարար և կիրառական 
հետազոտությունները, բերել օրինակներ: 

● տարբերակել որակական, քանակական և խառը 
տիպի հետազոտությունները, բերել օրինակներ։  

2. Գիտական մեթոդ  

2ա) Գիտական 
մեթոդ․ ներածություն 
  

● սահմանել գիտական մեթոդի նպատակն ու դրա 
փուլերը։ 

● նկարագրել գիտական մեթոդի յուրաքանչյուր 
փուլի հիմնական բաղադրիչները։ 

● բացատրել գիտական մեթոդի փուլերի միջև 
կապը։ 

2բ) Դիտարկում և 
հարցադրում 

● նկարագրել դիտարկումների ու հետազոտական 
հարցադրումների իրականացման գործընթացը: 

● տարբերակել երեք տեսակի հետազոտական 
հարցերը:  

2գ) Նախնական 
հետազոտություն 
 
 
 

● նշել նախնական հետազոտության 
իրականացման նպատակը։ 

● նկարագրել որակյալ նախնական 
հետազոտության իրականացման հիմնական 
բաղադրիչները։ 

● նշել գիտական հրապարակումների գնահատման 
չափանիշները։ 

2դ) Վարկած 
(հիփոթեզ) 

● սահմանել գիտական վարկածը։ 
● հասկանալ, թե ինչպես է վարկածը կիրառվում 
գիտական մեթոդի մեջ։ 

● սահմանել հիփոթեզի հիմնական տիպերը։  
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● սահմանել փոփոխականը և դրա տեսակները 
(կախյալ և անկախ, որակական և 
քանակական)։ 

● ներկայացնել գիտական վարկածների 
ստուգման երկու համընդհանուր սխալները։  

2ե) Գիտափորձ 

● սահմանել գիտափորձ եզրույթը: 
● ներկայացնել պատահական բաշխման 
սկզբունքները: 

● նկարագրել գիտափորձի և վարկածի միջև 
կապը: 

● ներկայացնել գիտափորձերի հիմնական 
տեսակները։ 

2զ) Տվյալների 
վերլուծություն և 
եզրակացություն 

● սահմանել նկարագրական և եզրակացական 
վիճակագրության նպատակն ու նկարագրել 
դրա բաղադրիչները։ 

● ներկայացնել տվյալները՝ օգտագործելով 
գրաֆիկներ և աղյուսակներ: 

2է) Արդյունքների 
ներկայացում  

● ներկայացնել հետազոտության արդյունքների 
ներկայացման տեսակները։ 

● նկարագրել պաստառներ և բանավոր զեկույց 
պատրաստելու սկզբունքները։ 

3. Ինչպես գրել 
հոդված  
և ատենախոսություն 

● նկարագրել հոդված և/կամ ատենախոսություն 
գրելու ու հրապարակման ուղարկելու 
գործընթացի բոլոր քայլերը: 

● նկարագրել ստացված տվյալները հոդվածի կամ 
ատենախոսության համար պահանջված 
համապատասխան կառուցվածքի մեջ 
դասավորելու հիմնական սկզբունքները։  

4. Ինչպես գրել 
դրամաշնորհային 
արդյունավետ 
հայտեր 

● գնահատել դրամաշնորհների 
նպատակայնությունը և 
համապատասխանությունը դրամաշնորհի 
տրամադրման պայմաններին։ 

● նկարագրել դրամաշնորհային արդյունավետ 
հայտեր գրելու հիմնական սկզբունքները։ 

● նկարագրել` ինչպես գտնել համապատասխան 
դրամաշնորհային աղբյուրներ։ 
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Թեմա 1. Ինչ է գիտությունը / հետազոտությունը 
 
Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 

• սահմանել «գիտություն» եզրույթը: 
• տարբերակել հիմնարար և կիրառական հետազոտությունները: 

Բերել օրինակներ: 
• տարբերակել որակական, քանակական և խառը տիպի 

հետազոտությունները։ Բերել օրինակներ։ 
 
 
Ինչ է գիտությունը 
Գիտությունը սահմանվում է որպես նոր գիտելիքների ձեռքբերման 
մեթոդաբանական և համակարգված մոտեցում: Գիտության այս 
սահմանումը ընդգծում է որոշ հիմնական տարբերություններ, թե ինչպես են 
գիտնականները և ոչ գիտնականները ձեռքբերում նոր գիտելիքներ: 
Մասնավորապես, գիտնականները չեն հենվում զուտ պատահական 
դիտարկումների կամ աշխարհին ծանոթանալու ոչ պաշտոնական 
մոտեցումների վրա, այլ փորձում են նոր գիտելիքներ ձեռք բերել՝ ուշադիր 
դիտարկումներ կատարելով և օգտագործելով համակարգված, վերահսկվող 
և մեթոդական մոտեցումներ [1]: Դրանով գիտնականները կարողանում են 
իրենց հետազոտման օբյեկտի վերաբերյալ հիմնավոր և հավաստի 
եզրակացություններ անել։ 
 
Բացի այդ, գիտականորեն ձեռքբերված գիտելիքները հիմնված չեն 
գիտնականի կարծիքների, զգացմունքների կամ ինտուիցիայի վրա: 
Փոխարենը, գիտականորեն ձեռքբերված գիտելիքները հիմնված են 
օբյեկտիվ տվյալների վրա, որոնք հուսալիորեն մշակվել են մանրամասնորեն 
իրականացված հետազոտական աշխատության շրջանակում: 
 
Հակիրճ, գիտականորեն ձեռքբերված գիտելիքները էմպիրիկ 
ապացույցների կուտակման արդյունք են [2]: Գիտելիքի հանդեպ էմպիրիկ 
մոտեցումը հիմնված է դիտարկումների վրա: 
 
Գիտության գրեթե բոլոր բնագավառներում առաջընթացը կախված է 
համակարգված հետազոտությունների իրականացումից. հետևաբար 
հետազոտությունը հաճախ դիտվում է որպես գիտական առաջընթացի 
հիմնաքար: Լայն սահմանմամբ հետազոտության նպատակն է 
պատասխանել հարցերին և ձեռք բերել նոր գիտելիքներ:  
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Հետազոտությունն այն հիմնական գործիքն է, որն օգտագործվում է 
գիտության գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ գիտելիքների սահմաններն 
ընդլայնելու համար: Հետազոտություններ կատարելով՝ հետազոտողները 
փորձում են նվազեցնել խնդիրների բարդությունը, բացահայտել կապը 
թվացյալ կապ չունեցող իրադարձությունների միջև և, ի վերջո, բարելավել 
մեր ապրելակերպը: 
 
Չնայած հետազոտական ուսումնասիրություններն իրականացվում են 
գիտության տարբեր ոլորտներում, հետազոտության ընդհանուր 
նպատակները և բնութագրիչները հիմնականում նույնն են [3]: 
      
Հետազոտության տեսակները 
Կարևոր է տարբերակել գիտական հետազոտությունների երկու հիմնական 
տեսակ՝  

1. Հիմնարար հետազոտություն 
2. Կիրառական հետազոտություն 

 
Հիմնարար (տեսական) հետազոտությունն իրականացվում է երևույթների 
և դիտարկելի փաստերի վերաբերյալ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու 
նպատակով՝ առանց որևէ հետագա կիրառման կամ առևտրայնացման 
մտադրության: Հիմնարար հետազոտությունը պայմանավորված է 
գիտնականի հետաքրքրասիրությամբ կամ գիտական հարցի նկատմամբ 
հետաքրքրությամբ: Հիմնական շարժառիթը մարդկության գիտելիքների 
ընդլայնումն է, այլ ոչ թե ինչ-որ բան ստեղծելը կամ հայտնաբերելը։ 
 
Օրինակ՝ հին հույն փիլիսոփաները վիճում էին իրերի բաղադրության մասին 
(հո՞ղ, օ՞դ, կրա՞կ, ջո՞ւր, թե՞ նշված բոլորը): Նրանք մտադիր չէին կիրառել 
այն գիտելիքները, որոնք ստացել էին հարցի ուսումնասիրությունից։ 
Փոխարենը, նրանք կենտրոնացել էին իրերի էությունը հասկանալու վրա: 
 
Կիրառական հետազոտությունն իրականացվում է կա՛մ հիմնարար 
հետազոտության արդյունքների հնարավոր կիրառությունները որոշելու, 
կա՛մ հատուկ և կանխորոշված նպատակներին հասնելու նոր մեթոդներ 
կամ ուղիներ որոշելու համար: Այն հիմնված է առկա գիտելիքի և դրա 
ընդլայնման վրա` իրական խնդիրները լուծելու համար: Կիրառական 
հետազոտության արդյունքները հիմնականում նախատեսված են 
արտադրությունում, գործընթացներում, մեթոդներում կամ 
համակարգերում հնարավոր կիրառության համար: Հետազոտությունից 
ստացված գիտելիքների կիրառությունները կարող են պաշտպանվել 
մտավոր սեփականության գործիքներով [4]:  
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Կիրառական հետազոտության լավ օրինակ է ռենտգենյան 
ճառագայթների կիրառումը բժշկության մեջ, որն օգնում է ախտորոշել և 
որոշել հիվանդություններն ու վնասվածքները: 

Ամփոփենք. հիմնարար հետազոտությունն առաջամարտիկ է, իսկ 
կիրառական հետազոտությունը՝ գիտության և ճարտարագիտության 
համադրություն, քանի որ գիտելիք ունենալը բավարար չէ` վերջինս 
անհրաժեշտ և օգտակար դարձնելու համար: 

Վերոնշյալ երկու տեսակի հետազոտություններում էլ կիրառվում են 
գիտական համայնքի ընդունած նույն մոտեցումները։ 

Օգտագործվող տվյալների տեսակից կախված՝ հետազոտությունները 
լինում են որակական և քանակական։ 

• Քանակական հետազոտությունը հետազոտության տեսակ է, որը 
հիմնված է բնական գիտությունների մեթոդների վրա, որոնք 
ներկայացնում են թվային տվյալներ և կոշտ փաստեր: Այն 
ստեղծում է երկու փոփոխականների միջև 
պատճառահետևանքային կապեր` օգտագործելով 
մաթեմատիկական, հաշվողական և վիճակագրական մեթոդներ: 
Հետազոտության այս տեսակը հայտնի է նաև որպես Էմպիրիկ 
հետազոտություն, քանի որ այն կարող է ճշգրիտ և հստակ չափվել: 
Քանակական ուսումնասիրության մեջ արդյունքները 
ներկայացվում են թվային տվյալների վիճակագրական 
նշանակության տեսքով: Եթե դուք կարդում եք քանակական 
հետազոտության ուսումնասիրության զեկույցը, ապա պետք է 
ակնկալեք գտնել տվյալների աղյուսակներ՝ արդյունքների 
վիճակագրական նշանակության մասին տեղեկություններով: 

• Որակական հետազոտությունն օգտագործվում է մարդու 
վարքագծի, փորձի, վերաբերմունքի, մտադրությունների և 
դրդապատճառների մասին խորը ըմբռնում ձեռք բերելու համար՝ 
դիտարկման և մեկնաբանության հիման վրա: Որակական 
հետազոտողը փորձում է բացատրել կամ ավելի լավ հասկանալ 
բնական երևույթը` ուսումնասիրելով այն մարդկանց փորձը, 
ընկալումները և կարծիքները, ովքեր զգացել են այդ երևույթը: 
Որակական ուսումնասիրության զեկույցում դուք կգտնեք 
արդյունքներ, որոնք ներկայացված են տեսությունների կամ 
մեկնաբանությունների տեսքով [5]: 
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Եթե ամփոփենք, ապա քանակական հետազոտություններում 
վերլուծության հիմնական տարրերն են թվերն ու վիճակագրական 
վերլուծությունները: Որակական հետազոտության մեջ վերլուծության 
հիմնական տարրերն են բառերը, նկարագրությունը և իմաստը: 

Հետազոտողները հաճախ օգտագործում էին հետազոտության խառը 
մեթոդներ, որոնք համատեղում և ինտեգրում են որակական և 
քանակական հետազոտության մեթոդները մեկ հետազոտական 
ուսումնասիրության մեջ: Այն ներառում է որակական և քանակական 
տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն՝ երևույթն ավելի լավ 
հասկանալու և հետազոտության հարցերին պատասխանելու համար: 

Այս գիրքը հիմնականում կենտրոնանում է քանակական հետազոտության 
վրա, որը հիմնվում է բնական գիտության մեթոդների վրա։  
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Թեմա 2. Գիտական մեթոդ 
 
2ա) Գիտական մեթոդ․ ներածություն 
 
Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 

• սահմանել գիտական մեթոդի նպատակն ու դրա փուլերը։ 
• նկարագրել գիտական մեթոդի յուրաքանչյուր փուլի հիմնական 

բաղադրիչները։ 
• բացատրել գիտական մեթոդի փուլերի միջև կապը։ 

 
 

Գիտական հետազոտության հիմնական բնութագիրը գիտական մեթոդն է: 
Այն առաջին անգամ նկարագրվել է անգլիացի փիլիսոփա և գիտնական 
Ռոջեր Բեկոնի կողմից դեռ 13-րդ դարում, սակայն մինչ այժմ ընդհանուր 
առմամբ համաձայնություն կա, որ գիտական մեթոդը բոլոր գիտական 
հետազոտությունների հիմքն է: Գիտական մեթոդը լավագույնս 
դիտարկվում է որպես նոր գիտելիքների ձեռքբերման մոտեցում, և այս 
մոտեցումը արդյունավետորեն տարբերում է գիտությունը ոչ գիտությունից:  
 

Ավելի հստակ սահմանենք․ գիտական մեթոդը իրականում մեկ մեթոդ չէ, 
(քանի որ անվանում կարող է շփոթեցնել), այլ ավելի շուտ համընդհանուր 
հեռանկար է, թե ինչպես պետք է ընթանան գիտական 
հետազոտությունները: Այն հետազոտական սկզբունքների և մեթոդների մի 
շարք է, որն օգնում է հետազոտողներին ստանալ վավերական արդյունքներ 
իրենց հետազոտական ուսումնասիրություններից: Քանի որ գիտական 
մեթոդը վերաբերում է հետազոտության ընդհանուր մեթոդաբանությանը, 
այլ ոչ թե հետազոտական ուսումնասիրությունների բովանդակությանը, այն 
լայնորեն կիրառվում է տարբեր ոլորտների հետազոտողների կողմից: 
Ինչպես նկարագրվում է հաջորդ բաժիններում, գիտական մեթոդի 
ամենամեծ առավելությունն այն է, որ այն տալիս է հստակ և համակարգված 
քայլերի հաջորդականություն՝ հետազոտական ուսումնասիրության 
համատեքստում տեղեկատվության հավաքագրման, գնահատման և 
զեկուցման համար: 
 

Գիտական մեթոդը բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից. 
● Դիտարկում և հարցադրում 
● Նախնական հետազոտություն 
● Վարկածի (հիփոթեզի) ձևակերպում 
● Գիտափորձի նախագծում 
● Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն 
● Արդյունքների ներկայացում 
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Կարևոր է նշել, որ գիտական մեթոդը հիմնված է էմպիրիկ մոտեցման վրա: 
Էմպիրիկ մոտեցումը ապացույցների վրա հիմնված մոտեցում է, որը 
հիմնված է նոր գիտելիքների ձեռքբերման նպատակով ուղիղ 
դիտարկումների և փորձի վրա [2]: Էմպիրիկ մոտեցման մեջ գիտական 
որոշումները կայացվում են ուղղակի դիտարկումներից և փորձերից 
ստացված տվյալների հիման վրա: Էմպիրիկ մոտեցումը՝ իր ուղիղ, 
համակարգված և մանրակրկիտ դիտարկումներով, համարվում է բոլոր 
հետազոտությունների հիմնական սկզբունքը, որոնք իրականացվում են 
գիտական մեթոդով։ 
 
Տարիների ընթացքում հետազոտողների միջև որոշակի 
տարաձայնություններ են եղել գիտական մեթոդի տարրերի վերաբերյալ: 
Իրականում որոշ հետազոտողներ նույնիսկ պնդում են, որ անհնար է 
գիտական հետազոտության համընդհանուր մոտեցում սահմանել: 
Այնուամենայնիվ, ավելի քան100 տարի գիտական մեթոդը եղել է գիտական 
հետազոտության բնորոշիչ հատկանիշը [3]։ 
 
Բոլոր գիտական ոլորտներում գիտական մեթոդի հիմնական սկզբունքներն 
են ստուգելիությունը, կանխատեսելիությունը, հերքելիությունը և 
արդարությունը: Այսպիսով, գիտությունն ուղղագիծ չէ` հարափոփոխ է և 
ցիկլային (տե՛ս ստորև նկարը): Դիտարկելով գիտության այս կաղապարը՝ 
հնարավոր է բազմաթիվ սկբնակետեր գտնել այդ գործընթացում: Թերևս, 
գործնական խնդիրներ լուծելու համար նոր տեխնոլոգիայի փորձարկման 
կարիք կլինի կամ որևէ զարմանալի բացահայտում ավելին իմանալու 
ցանկություն կծնի: Սա գիտական գործընթացի շրջանակներում 
շարունակական հետազոտության և բացահայտման փուլ է: Հետազոտողը, 
ծանոթանալով նախորդ ուսումնասիրություններին, պարզում է, թե ինչ 
գիտելիք են ձեռք բերել այլ գիտնականներ, ներկայացնում է իր տվյալները և 
այլ հետազոտողների գաղափարները, հարցադրումներ է անում՝ 
կատարելով ավելի շատ դիտարկումներ և կատարելագործում կամ 
ընդլայնում է ուսումնասիրման շրջանակը՝ հիմնվելով արդեն հայտնի 
գիտելիքի վրա: Ուսումնասիրության ընթացքում հետազոտողները հաճախ 
վերանայում են փուլերը, քանի որ գիտական գործընթացը բազմաթիվ 
ուղիներ ունի։ 
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Նկար 1. Գիտական մեթոդը ուղղագիծ չէ և մշտապես կարիք ունի վերագնահատման։ 

 
1. Դիտարկում և հարցադրում 
Գիտական մեթոդի առաջին քայլը դիտարկումների վերաբերյալ 
հարցադրում անելն է. ինչպե՞ս, ի՞նչ, ե՞րբ, ո՞վ, ինչո՞ւ, որտե՞ղ: Այս առումով, 
դիտարկումները վերաբերում են երկու տարբեր հասկացությունների՝ մեզ 
շրջապատող աշխարհի մասին տեղեկանալուն և հստակ չափումներ 
կատարելուն: Մեզ շրջապատող աշխարհի դիտարկումները հաճախ 
առաջացնում են հարցեր, որոնց լուծումը տրվում է գիտական 
հետազոտությունների միջոցով։ Օրինակ՝ Նյուտոնյան դիտարկումը, որ 
խնձորն ընկնում է ծառերից, հանգեցրեց ձգողականության ուժի 
վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտությունների: Հետևաբար, շրջապատի 
երևույթներին ուշադիր հետևելը հաճախ կարող է հանգեցնել բազմաթիվ 
գաղափարների, որոնք էլ կարող են դառնալ հետագա հետազոտական 
ուսումնասիրությունները: 
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Գիտության մեջ ճշգրիտ դիտարկումներ անելու հմտությունը երեք 
նպատակ ունի. նախ, դիտարկումը հնարավորություն է տալիս 
բացահայտելու ուսումնասիրվող երևույթների վերաբերյալ 
համապատասխան փաստերը և կենտրոնանալու դրանց վրա: Երկրորդ, այն 
ամենը, ինչը դիտարկում ենք, կարող է օգնել երևույթների բացատրությունը 
գտնելուն: Եվ վերջում, դիտարկման արդյունքում հավաքված տվյալները 
կարող են ապացույցներ տրամադրել, որոնց միջոցով կարող ենք որոշել՝ 
արդյոք տարբեր բացատրություններ հաջողված են, թե ձախողված: 
 
Չափազանց կարևոր է դիտարկման ժամանակ գիտության մեջ 
օգտագործվող եզրույթների կիրառման հստակեցումը։ Հետազոտողները 
հստակեցնում են հիմնական հասկացություններն ու եզրույթներն իրենց 
հետազոտական ուսումնասիրությունների համատեքստում՝ օգտագործելով 
սահմանումները: Օգտագործելով սահմանումներ՝ հետազոտողները 
հավաստիացնում են, որ բոլորը խոսում են նույն երևույթի մասին: Օրինակ՝ 
վերջին գիտական ուսումնասիրություններով բացահայտումներ են արվել 
ծխողների, ձախլիկների ու աջլիկների մասին: Արդյո՞ք ծխախոտ 
օգտագործողների շրջանում սրտանոթային հիվանդությունների 
մակարդակն ավելի բարձր է, քան չծխողների շրջանում է: Արդյո՞ք 
աջլիկներն ավելի երկար են ապրում ձախլիկներից: Ի՞նչ է նշանակում 
ծխախոտ օգտագործող. երբևէ ծխախոտ օգտագործած ինչ–որ մե՞կը: Իսկ 
ի՞նչ կասես վերջերս ծխելուց հրաժարված մարդկանց մասին: Նրանց 
կհամարես ծխո՞ղ, թե՞ չծխող: Նույն կերպ՝ աջ ձեռքով գրող, բայց ձախով 
առարկան նետողը համարվում է աջլի՞կ, թե՞ ձախլիկ: Իսկ ի՞նչ կասես այն 
տարեցների մասին, որոնց աջլիկություն են հարկադրել` նույնիսկ այն 
պարագայում, որ նրանք ի ծնե ձախլիկության էին հակված: Առանց հստակ 
սահմանելու այս հիմնական եզրույթները, հնարավոր չէ համապատասխան 
հետազոտական ուսումնասիրություն իրականացնել: Եզրույթների հստակ 
սահմանումը նաև ապահովում է, որ հետազոտողի ուսումնասիրությունը 
կարող է կրկնօրինակվել այլ հետազոտողների կողմից: 
 
Հետազոտության գաղափարը սահմանելուց հետո հետազոտության 
գործընթացի հաջորդ քայլը հետազոտական գաղափարի փոխակերպումն է 
պատասխան ունեցող հարցի: Կարևոր է ձևակերպել հետազոտական 
հարց, որին կարելի է պատասխանել առկա գիտական մեթոդների և 
ընթացակարգերի միջոցով: Օրինակ՝ կարելի է հարցնել, թե արդյոք 
մարզվելը (այսինքն՝ թերևս գործնականում սահմանվում է որպես 
շաբաթական երեք անգամ վազք, յուրաքանչյուր անգամ 30 րոպեով) 
նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը: Այս հարցը կարելի է հետազոտել 
և պատասխանել՝ օգտագործելով հաստատված գիտական մեթոդները։ 
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Գիտական մեթոդի առաջին փուլին բավարար ժամանակ հատկացնելու 
արդյունքում դուք կկարողանաք ձևակերպել նոր և պատշաճ գիտական 
հարց։ 
 
2. Նախնական հետազոտություն 
Այս փուլում անհրաժեշտ է հետազոտական հարցին առնչվող 
գրականություն հայթայթել։ Հաճախ գրականության ուսումնասիրության 
արդյունքները կարող են ցույց տալ, որ ձեր պլանավորած 
ուսումնասիրությունն, ըստ էության, արդեն իսկ իրականացվել է:   
 
Մեր դարաշրջանում գրախոսվող և ինդեքսավորված գիտական 
ամսագրերի մեծ մասն ունի առցանց աղբյուրներ՝ հանրության համար բաց 
հասանելիությամբ:  
 
Շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել հայթայթած տեղեկության 
աղբյուրին։ Հարկավոր է հաշվի առնել. 

● Ամսագրի հեղինակությունը 
Ազդեցության գործակիցն (impact factor) օգտագործվում է որպես 
ամսագրի որակի ցուցիչ՝ որոշակի ուսումնասիրության ոլորտում: 
Բարձր ազդեցության գործակցով ամսագիրը սովորաբար համարվում 
է ավելի բարձր գիտական որակ ունեցող: Ազդեցության գործակիցը 
հաշվարկվում է եռամյա հրապարակումից հետո. հետևաբար, ավելի 
երիտասարդ ամսագրերն ազդեցության գործակից չեն կարող 
ունենալ: 

● Նյութի արդիականությունը  
Սովորաբար, ամենաթարմ ամսաթվով հրապարակված նյութերը 
թեմայի վերաբերյալ ամենաարդի տեղեկությունն են պարունակում։ 

● Գիտական խստապահանջությունը 
Սա սահմանվում է որպես գիտական մեթոդի խստագույն կիրառում՝ 
լավ վերահսկվող գիտափորձերի իրականացմամբ արդյունքների 
անաչառ հավաքագրման և մեկնաբանման նպատակով: 

 
3. Վարկածի ձևակերպում 
Գիտական մեթոդի հաջորդ քայլը վարկածի առաջադրումն է, որը 
ենթադրական բացատրություն է բնության որոշ երևույթների համար, որոնք 
կարող են փորձարկվել և արդյունքում հերքվել: Դա ինչ-որ բանի մասին 
գաղափար կամ բացատրություն է` մի շարք փաստերով հիմնավորված, 
բայց` դեռևս չապացուցված: Գիտական վարկածի երկու հիմնական 
հատկանիշներն են հերքելիությունը և ստուգելիությունը․  
այն ներկայացվում է «եթե…, ապա» պնդմամբ և դիտարկման ու փորձի 
միջոցով վարկածը աջակցվում կամ հերքվում է: Գիտական վարկածը` 
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որպես հերքելի և ստուգվող հասկացություն, 20-րդ դարի կեսերին 
առաջարկել է ավստրիական ծագմամբ բրիտանացի փիլիսոփա Կարլ 
Փոփփերը: 
Գիտական մեթոդի այս փուլում գիտնականները վարկածների միջոցով 
կանխատեսումներ են անում ապագա փորձերի արդյունքների վերաբերյալ, 
այնուհետև նախագծում են փորձեր՝ իրենց կանխատեսումները ստուգելու 
համար: Վարկածի հիմնական պահանջն այն է, որ վերջինս անպայման 
ստուգելի լինի: Հետևաբար, վարկածը պետք է ընդգրկի քո դիտարկած 
օբյեկտի վրա ներգործող երկու կամ ավելի փոփոխականներ: 
 
Ինչպե՞ս են գրվում վարկածները: 

● Հողի մեջ առկա աղը կարող է ազդել բույսերի աճի վրա: 
● Լույսի գույնը կարող է ազդել բույսերի աճի վրա: 
● Ջերմաստիճանը կարող է ազդել բակտերիաների աճի վրա: 
● Ուլտրամանուշակագույն լույսը կարող է առաջացնել մաշկի քաղցկեղ: 
● Ջերմաստիճանը կարող է փոփոխել տերևների գույնը: 

 
Սրանք բոլորը վարկածների օրինակներ են, քանի որ պարունակում են 
«կարող է» արտահայտությունը: Սակայն արտահայտչաձևն առանձնապես 
արդյունավետ չէ: «Կարող է» արտահայտության օգտագործումը չի հուշում, 
թե ինչպես կվարվեիր վարկածի հիմնավոր ապացույցները գտնելու համար: 
Եթե այս պնդումները մանրակրկիտ չեն ուսումնասիրվել, հնարավոր է, որ 
դրանք ընդհանրապես վարկածներ չլինեն: Օրինակ, եթե ասում ենք. 
«Ծառերը կփոխեն գույնը, երբ ցրտի», կանխատեսում ենք անում: Եթե գրում 
ենք. «Ուլտրամանուշակագույն լույսն առաջացնում է մաշկի քաղցկեղ», 
հետևություն ենք անում։ Նման հեշտությամբ սխալներից խուսափելու 
միջոցներից մեկը վարկածի ձևակերպման համապատասխանեցումն է [7]։ 
 
Համապատասխանեցված վարկածի օրինակներ.  
● Եթե մաշկի քաղցկեղը կապված է ուլտրամանուշակագույն լույսի հետ, 
ապա ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցության տակ գտնվող 
մարդկանց մոտ մաշկի քաղցկեղի առաջացման հավանականությունն 
ավելի մեծ է։ 

● Եթե տերևների գույնի փոփոխությունը կապված է ջերմաստիճանի 
հետ, ապա ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում տերևների գույնի 
փոփոխություն կնկատվի: 

 
Ուշադրություն դարձրու, որ այս պնդումները ներկայացվում են եթե և ապա 
բառերով: Դրանք անհրաժեշտ են համապատասխանեցված վարկածի 
դեպքում։ 
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4. Գիտափորձի նախագծում 
Լավ նախագծված գիտափորձի միջոցով վարկածն ապացուցվում կամ 
հերքվում է:  
Գիտափորձը հետազոտության մեթոդ է, որտեղ դու կիրառում ես մեկ կամ 
մի քանի անկախ փոփոխականներ և չափում դրանց ազդեցությունը մեկ 
կամ մի քանի կախյալ փոփոխականների վրա: Փորձի նախագծումը 
նշանակում է ընթացակարգերի շարքի ստեղծում՝ վարկածը ստուգելու 
նպատակով: Գիտափորձը լավ նախագծելու համար պետք է ունենալ 
համապարփակ պատկերացում ուսումնասիրվող համակարգի վերաբերյալ: 
 
Գիտափորձի ընթացքում միշտ հարկարվոր է ունենալ ստուգիչ խումբ: Սա 
փորձարկման օբյեկտ է, որի վրա չեն ազդում փոփոխականները կամ 
ազդում է մի քանի փոփոխականներից միայն մեկը։ Փորձից ստացված 
բոլոր տվյալները պետք է համեմատվեն ստուգիչ խմբի տվյալների հետ: 
 
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև փորձերի ճշգրտությունը և 
հուսալիությունը: 

● Ճշգրտությունը ճիշտ չափումն է։ 
● Հուսալիությունը հետևողական չափումն է: 

 
Օրինակ, նպատակակետի ուղղությամբ նետ արձակելիս «ճշգրտությունը» 
գնահատվում է այն վերջնարդյունքով, թե արդյո՞ք նետերը դիպչում են 
նպատակակետի վրա պատկերված ցլի աչքին (ճշգրիտ նետահարողն 
այնպես է նետում, որ դիպչում է ցլի աչքին): Միաժամանակ, 
«հուսալիությունն» էլ այն է, թե արդյո՞ք նետերը դիպչում են նույն կետին 
(հուսալի նետաձիգն այնպես է նետում, որ նետերը դիպչում են նույն կետին): 
Հետևաբար, ճշգրիտ և հուսալի նետաձիգը հետևողականորեն 
նետահարում է ցլի աչքը: Սակայն հավանականությունը քիչ չէ, որ 
նետաձիգը լինի հուսալի, բայց ոչ ճշգրիտ: Օրինակ, նետաձիգը կարող է 
բոլոր նետերն ուղղել նույն կետին (ինչը վկայում է բարձր հուսալիության 
մասին), բայց այդ կետը կարող է ցլի աչքը չլինել (սա էլ ցածր ճշգրտության 
վկայություն է): Չափումների համատեքստում և՛ ճշգրտությունը, և՛ 
հուսալիությունը հավասարապես կարևոր են: 
 
Բոլոր փորձերը պետք է կրկնվեն առնվազն երեք անգամ՝ տվյալների 
հուսալիությունը և վերարտադրելիությունն ապահովելու համար: Դրանից 
զատ, հնարավորության դեպքում նմուշները պետք է չափվեն կրկնակի կամ 
եռակի՝ չափումների միջև փոփոխականությունը վերացնելու և 
փորձարարական տեխնիկայի հետ համապատասխանությունն 
ապահովելու համար: Այդ նպատակով, յուրաքանչյուր փորձի ընթացքում 
արված մանրակրկիտ գրառումները պետք է պահպանվեն՝ այլ 
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գիտնականների ստացած արդյունքների վերարտադրելիության 
նպատակով։  
 
5. Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն 
Գիտական հետազոտության ուժը պայմանավորված է փորձարարական 
տվյալներն անաչառորեն և վերահսկելիորեն հավաքագրելու և վերլուծելու 
կարողությամբ: Փորձերի ավարտից և տվյալների հավաքագրումից հետո 
գիտնականները սկսում են վերլուծել դրանք: Այս քայլը պահանջում է 
մանրակրկիտ վիճակագրական վերլուծություն, որը որոշվում է 
նախագծված փորձով և հետաքրքրություն ներկայացնող 
փոփոխականների արդյունքով: Հիմնական որոշումը, որը հետազոտողները 
պետք է կայացնեն վիճակագրության օգնությամբ, զրոյական վարկածի 
հնարավոր հերքումն է: Հիշիր, որ զրոյական վարկածը միշտ կանխատեսում 
է խմբերի միջև տարբերության բացակայությունը: Հետևաբար, զրոյական 
վարկածի հերքումը նշանակում է, որ հետազոտվող խմբերի միջև 
տարբերություն կա։ Ընդհանուր առմամբ, հետազոտողների 
մեծամասնությունը ձգտում է հերքել զրոյական վարկածը, քանի որ 
հերքումը նշանակում է, որ ուսումնասիրվող երևույթը (օրինակ՝ 
վարժություն, դեղորայք) որոշակի ազդեցություն է ունեցել: Կարևոր է, որ 
հետազոտողները եզրակացություններ անեն՝ հիմնվելով միայն հուսալի ու 
անաչառ տվյալների և համապատասխան վիճակագրական 
վերլուծությունների վրա: Խուսափիր այնպիսի եզրակացություններ 
անելուց, որոնք չեն հաստատվում քո ստացած տվյալներով: Օրինակ, եթե 
հետազոտողն իրականացրել է հարաբերակցության ուսումնասիրություն, և 
արդյունքները ցույց են տվել, որ փորձարկված երկու երևույթները սերտորեն 
կապված են, նա չի կարող եզրակացնել, որ մի երևույթը մյուսի պատճառն է: 
Ինչպես բացատրված է հետագա գլուխներում, հարաբերակցությունը 
(այսինքն՝ երկու առարկաների կամ երևույթների միջև կապը) չի նշանակում 
պատճառահետևանքային կապ: Այսինքն՝ միայն այն պատճառով, որ երկու 
երևույթ կապված են, չի նշանակում, որ մեկը մյուսի պատճառն է: 
 
6. Արդյունքների ներկայացում 
Եվ վերջապես, գիտաժողովների ընթացքում կամ գրախոսվող 
հեղինակավոր ամսագրերում արդյունքների կամ վերջնական 
եզրակացությունների ճշգրիտ տարածումը գիտական մեթոդի վերջին 
կարևոր քայլն է: Հիշիր, որ լավ նախագծված փորձերի միջոցով վարկածի 
հերքումը ևս կարող է օգտակար տեղեկություն տրամադրել 
ուսումնասիրության ոլորտի հետագա զարգացման համար: 
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2բ) Դիտարկում և հարցադրում  

Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 

• նկարագրել դիտարկումների ու հետազոտական հարցադրումների 
իրականացման գործընթացը: 

• տարբերակել երեք տեսակի հետազոտական հարցերը:  
 
Այս բաժնում կքննարկենք, թե ինչպես արդյունավետությամբ իրականացնել 
գիտական մեթոդի առաջին փուլը՝ դիտարկումը և հարցադրումը: 
 
Դիտարկումները կարող են լինել որակական կամ քանակական: 
Որակական դիտարկումները ներկայացնում են հատկությունները կամ 
երևույթները` անտեսելով թվերը: Որակական դիտարկումների օրինակներ 
են` դրսի օդի ջերմաստիճանը ձմռան ընթացքում ավելի զով է, ճաշի աղը 
բյուրեղային պինդ է, ծծմբի բյուրեղները դեղին են, նոսր ազոտական թթվի 
մեջ մետաղադրամ լուծելիս առաջանում է կապույտ լուծույթ, և անջատվում 
է շագանակագույն գազ:  Քանակական դիտարկումները չափումներ են, 
որոնք բաղկացած են և՛ թվից, և՛ միավորից։ Քանակական դիտարկումների 
օրինակներ են. բյուրեղային ծծմբի հալման ջերմաստիճանը 115,21° 
Ցելսիուս է, 100 գրամ ջրում լուծված 35,9 գրամ կերակրի աղի, որի 
քիմիական անվանումը նատրիումի քլորիդ է, հալման ջերմաստիճանը 20° 
Ցելսիուս է: Դինոզավրերի անհետացման հարցում նախնական 
դիտարկումը քանակական էր. 66 միլիոն տարի առաջ թվագրվող 
նստվածքներում իրիդիումի խտությունը 20-160 անգամ գերազանցում էր 
նորման: 
 

Հետազոտության կոնկրետ թեման ընտրելուց հետո հետազոտական 
ուսումնասիրության պլանավորման հաջորդ քայլը հետազոտության խնդրի 
հստակ ձևակերպումն է: Հետազոտության խնդիրը սովորաբար ունենում է 
հակիրճ հարցի ձև, որը վերաբերում է երկու կամ ավելի փոփոխականների 
փոխհարաբերություններին: 
 
Հետազոտական հարցի չափանիշները 
Լավ հետազոտական հարցերը պետք է համապատասխանեն երեք 
չափանիշների։ Նախ, հետազոտության հարցը պետք է նկարագրի երկու 
կամ ավելի փոփոխականների փոխհարաբերությունները: Երկրորդ, 
հետազոտության հարցը պետք է լինի բավականաչափ հստակ, որպեսզի 
չառաջացնի շփոթություն: Երրորդ, հետազոտական հարցը պետք է 
կարողանա փորձարկվել էմպիրիկ եղանակով (այսինքն՝ ուղղակի 
դիտարկումներից և փորձերից ստացված տվյալների հիման վրա): 
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Անորոշ հետազոտական հարցը հաճախ հանգեցնում է 
մեթոդաբանական շփոթության, քանի որ հետազոտության հարցը 
հստակ չի նշում, թե ինչն է կամ ով է ուսումնասիրության առարկան: 
 
Ինչպես հակիրճ քննարկվել է ավելի վաղ, հետազոտական հարցերի 
ձևակերպման մեջ շփոթությունից խուսափելու արդյունավետ միջոց է 
սահմանումների կիրառումը՝ հիմնական հասկացություններն ու 
եզրույթները պարզաբանելու նպատակով: Սահմանումների օգտագործման 
առավելությունն այն է, որ դրանք օգնում են հստակեցնել, որ բոլորը խոսում 
են նույն երևույթի մասին: 
 
Հարկ է ընդգծել, որ ոչ գիտական հարցերը ևս կարող են շատ 
բովանդակալից և արժեքավոր լինել:  

Գիտական և ոչ գիտական հարցերի միջև տարբերություններն ու 
նմանությունները արտացոլված են Վենի հետևյալ դիագրամում (Նկար 2)։ 

Նկար 2. Վենի դիագրամ, որը պատկերում է գիտական և ոչ գիտական հարցերի 
տարբերություններն ու ընդհանրությունները: 
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Հետազոտական հարցերի երեք տեսակ կա․ 
1. Նկարագրական: Այս հարցերը ներառում են բնական համակարգի 
նկարագրությունները: Դրանք կենտրոնանում են չափելի կամ 
դիտարկելի փոփոխականների վրա, որոնք կարող են 
տարածականորեն ներկայացվել քարտեզների վրա կամ գրավոր 
նկարագրություններում՝ տարբեր չափման միավորներով՝ միջին 
արժեքով, մեդիանով կամ սահմանային արժեքով (Քանի՞ ծառատեսակ 
կա Հայաստանում: Ե՞րբ է հայերենը անջատվել հնդեվրոպական 
լեզվաընտանիքից՝ որպես առանձին ճյուղ):  

2. Համեմատական: Այս հարցերը կենտրոնանում են չափված մեկ 
փոփոխականի վրա առնվազն երկու տարբեր (շահագործվող 
փոփոխական) վայրերում, ժամանակներում, օրգանիզմներում կամ 
պոպուլյացիաներում (Արդյո՞ք արական և իգական օրգանիզմների 
միջև կա թագավարակի նկատմամբ զգայունության տարբերություն: 
Ովքե՞ր են հիվանդության զարգացման վտանգի տակ՝ 
երիտասարդնե՞րը, թե՞ տարեցները):  

3. Հարաբերական: Այս հարցերը կենտրոնանում են երկու 
փոփոխականների վրա, որոնց փոխկապակցվածությունն ու 
օրինաչափությունը պետք է չափվեն և փորձարկվեն (Ինչպե՞ս է սարդի 
վերարտադրման արագությունը փոխվում ըստ եղանակի 
փոփոխության: Ի՞նչ կապ կա կետերի պոչի երկարության և տարիքի 
միջև):  
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2գ) Նախնական հետազոտություն 

Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 
1. նշել նախնական հետազոտության իրականացման նպատակը:  
2. ներկայացնել որակյալ նախնական հետազոտության իրականացման 

հիմնական բաղադրիչները: 
3. սահմանել գիտական հրապարակումների գնահատման չափանիշեր: 

 
 
Ակադեմիական հոդվածների ընթերցում. խորհուրդներ հետազոտողին 
Հետազոտության հարցի սահմանումից հետո հաջորդ քայլը գրականության 
մանրակրկիտ ուսումնասիրությունն է: Այցելությունը գրադարան և 
լայնածավալ առցանց որոնումը հնարավորություն կտան գտնելու 
ուսումնասիրության թեմայի շուրջ առկա հետազոտությունները: Սա 
հետազոտողներին օգնում է տեղեկություն ստանալ նախկինում 
կատարված աշխատանքի վերաբերյալ և հնարավորություն է ընձեռում 
նախաձեռնելու սեփական հետազոտությունը՝ հենվելով նախնական 
գիտելիքի վրա: Հետազոտողները, ներառյալ ուսանող-հետազոտողները, 
պարտավոր են ուսումնասիրության ընթացքում օգտագործված 
աղբյուրները ստույգ նշել և բացառել գրագողությունը: 
 
Թեև շատերը դժվարանում են իրենց գիտական կայացման վաղ փուլերում 
օգտվել գիտական գրականությունից, սակայն, ընթացքում դա 
աստիճանաբար հեշտանում է: Ստորև ներկայացված նկարը վկայում է, որ 
որքան առաջադիմում ես որպես գիտնական և գիտելիք ես ձեռք բերում 
ուսումնասիրության որոշակի ոլորտում, այնքան ավելի նվազում է 
հոդվածների ներածության և մեթոդների բաժինների կարևորությունը, և 
առավել առաջնային նշանակություն են ձեռք բերում տվյալների, 
արդյունքների և քննարկման բաժինները: Նոր ընդունված ասպիրանտները 
կարծում են, որ մեթոդները, արդյունքներն ու նկարները հասկանալը մեծ 
ջանք չի պահանջում, քանի որ ասպիրանտուրայի առաջին տարիներին 
կարևորվում են մեթոդաբանությունը և արդյունքները, մինչդեռ քննարկման 
բաժինն ամենադժվարն է, քանի որ դա հոդվածի այն հատվածն է, որը 
առավել գիտական քննադատություն է պահանջում․ հմտություն, որը 
սովորում ես ժամանակի ընթացքում:  
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Նկար 3. Ա. Մասնակիցների տոկոսային մասնաբաժինը, որի համար հոդվածի տվյալ 

հատվածը համարվում է դյուրընթեռնելի  
(ներկայացվում է որպես «մի քիչ հեշտ», «հեշտ», «շատ հեշտ»): 

Բ. Բաժինների միջին կարևորության աստիճանը։ 
 
Ինչո՞ւ է այս գործընթացն այդքան դժվար և ժամանակատար: 

● Հեղինակները հակված են ենթադրելու, որ ընթերցողներն արդեն ունեն 
որոշակի նախնական գիտելիքներ։ 

● Ակադեմիական շարահյուսությունը բարդ է, և դա, հետևաբար, 
ընթերցողների համար դժվար է վերլուծելը։ 
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● Մաթեմատիկական արտահայտությունները սովորաբար խտացված 
են, իսկ հավասարումները, հակիրճ լինելու նպատակով, 
վերադասավորված են՝ հաճախ շրջանցելով ածանցյալների քայլերը։ 

● Ոչ բոլոր եզրակացություններն են ճիշտ: Հետազոտված նմուշի 
սակավությունը, վատ նախագծված հետազոտությունը, հետազոտողի 
կողմնակալությունը և ընտրովի հաշվետվությունները հուշում են, որ 
պետք է քննադատաբար ընթերցես: 

 
Հիշիր, որ ինչքան շատ կարդաս, այդքան շատ բան կիմանաս, և 
ընթերցանության տեմպն էլ կարագանա։ 
 
Բարձրորակ հոդվածը հստակ կառուցվածք ունի և պարզ շարադրանք: 
Երբ քո ուսումնասիրած թեմայի վերաբերյալ համապատասխան 
քանակությամբ տվյալներ հավաքես, կկարողանաս անաչառ և 
տեղեկություն պարունակող եզրակացություններ անել քեզ հետաքրքրող 
թեմայի ներկա վիճակի վերաբերյալ: Հավանականությունը մեծ է, որ քո 
եզրակացություններից բխեն գիտական հետաքրքրություն ներկայացնող 
նոր հարցեր:  
 
Օրինակ, մեծ համալսարանի առողջապահական հետազոտողներն 
ուսումնասիրում էին կալցիումի ազդեցությունը հղիության հետևանքով 
արյան բարձր ճնշման վրա: Թեև նրանք կալցիում ընդունած կանանց արյան 
ճնշման (առաջնային արդյունքի) էական նվազում չնկատեցին, սակայն 
հետազոտությունը ուշագրավ և անսպասելի արդյունք արձանագրեց: 
Հետազոտությանը մասնակցած` հղիության ընթացքում կալցիում ընդունած 
կանանց մոտ ընկճախտի մակարդակը ցածր էր ավելի, քան` պլացեբո 
ընդունած կանանց մոտ էր: Արդյունքում, հետազոտողները նախագծեցին 
հետագա հետազոտությունը` պարզելու նպատակով հղի կանանց մոտ 
ընկճախտի վրա կալցիումի հավելումների ազդեցությունը: Այսպիսով, 
կարիք չկա շատ սևեռվելու անմիջականորեն դիտարկվող որոշակի 
հասկացության վրա: Այդ դեպքում չի բացառվում, որ չնկատես առավել 
կարևոր ինչ–որ բան։ 
 
Հոդվածների կառուցվածքը 
Հոդվածների ճնշող մեծամասնությունը գրեթե նույն կառուցվածքն ունի։ 
Հաջորդականությունը կախված է ամսագրի բնույթից, բայց սովորաբար 
հետևյալ տեսքն ունի. 

1. Վերնագիր։ Հնարավորինս գրավիչ է, ներառում է լրացուցիչ 
տեղեկություններ հեղինակների և նրանց հաստատությունների մասին։ 

2. Հակիրճ նկարագրություն։ Ընդհանուր հակիրճ շարադրանք։  
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3. Ներածություն։ Նախնական տեղեկություն ոլորտի և դրան առնչվող 
հետազոտությունների մասին։ 

4. Մեթոդներ։ Բաժին, որտեղ շատ մանրամասն ներկայացված են 
կատարված ուսումնասիրությունը, օգտագործված ցանկացած գործիք 
և գործընթացի ու աշխատանքի ընթացքը։ 

5. Արդյունքներ։ Ստացված կամ հավաքագրված տվյալների 
ներկայացում, որը պետք է ցույց տա կատարվածի անաչառ 
նկարագրությունը: Այստեղ ներկայացվում են միայն փաստերը։ 

6. Քննարկում։ Արդյունքների մեկնաբանություն։  
7. Հղումներ։ Ցանկացած աշխատանք, որը մեջբերվել է տեքստի մեջ։ 
8. Հավելված։ Լրացուցիչ նկարներ, մաթեմատիկայի վերաբերյալ 
լրացուցիչ մեկնաբանություններ կամ հետաքրքրություն ներկայացնող 
լրացուցիչ տեղեկություն ներկայացվում է այս բաժնում։ 

 
Կարդալուց առաջ ուշադրություն դարձրու հեղինակներին և այն 
հաստատություններին, որտեղ նրանք ուսանում կամ աշխատում են: Որոշ 
հաստատություններ (օրինակ՝ Թեքսասի համալսարանը) շատ բարձր 
հեղինակություն են. մյուսները (օրինակ՝ «Discovery Institute»-ը) կարող են 
թվալ օրինական հետազոտական հաստատություններ, բայց իրականում 
նրանց հրապարակումները պայմանավորված են առօրյա 
իրադարձություններով։ 
 
Խորհուրդ. Google-ում որոնիր «Discovery Institute»-ը` պարզելու 
նպատակով, թե ինչու չարժի որպես էվոլյուցիայի տեսության գիտական 
հեղինակություն օգտագործել այս հաստատությունը:  
 
Ամսագիրը նույնպես մի անտեսիր: Ստուգիր Web of Science-ը՝ գիտական 
ամսագրերի ամբողջական ցանկը տեսնելու համար: Զգուշացիր կասկածելի 
ամսագրերից, որոնք հաճախ կոչվում են «գիշատիչ», քանի որ դրանք չեն 
կարող ինդեքսավորվել գնահատված հարթակներում, չեն իրականացնում 
բարձրորակ գրախոսություն և հրատարակման համար մեծ գումար են 
պահանջում: 
 
Սկսիր վերնագրից և հակիրճ նկարագրությունից: Նպատակադրվիր 
որակյալ հակիրճ նկարագրություն գտնել: Որո՞նք են հեղինակ(ների) 
հիմնական նպատակ(ներ)ը և արդյունքների ամփոփումը: Հակիրճ 
նկարագրությունը, սովորաբար, որոշ հուշումներ է պարունակում հոդվածի 
նպատակի վերաբերյալ: Հակիրճ նկարագրությունը նման է գովազդի: 
Առնվազն 15 րոպե ծախսիր հոդվածն աչքի անցկացնելու համար: Արագ 
նայիր նկարները և տեքստը կարդալիս նշիր քեզ հետաքրքրող թեմային 
վերաբերող ցանկացած հիմնաբառ: Փորձիր հասկանալ հոդվածի 
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կառուցվածքը: Ավելի մանրամասն կարդալու ընթացքում կարող ես 
ետուառաջ շրջել տարբեր բաժինները, որը կօգնի ավելի լավ պատկերացնել 
հոդվածի ասելիքը: Նախ` ուշադրություն դարձրու ներածությանը: Որքան 
անծանոթ է հոդվածը/ոլորտը, այնքան ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի 
ներածությանը տրամադրելու՝ թեման խորությամբ հասկանալու համար: 
Լավ գրված ներածությունը թեմային առնչվող նախնական 
հետազոտությունների մասին տեղեկություն և արդիական հղումներ է 
պարունակում: Այս բաժնի ընթերցումը սովորաբար ամենահեշտն է․ 
կարծես՝ դասագիրք կարդաս: Այստեղ նշումներ կատարիր այլ հղումների և 
այն հիմնական տեղեկության մասին, որը ցանկանում ես հետագայում 
ուսումնասիրել: 

Ընդհանուր առմամբ, 3-6 ժամ նախատեսիր՝ հոդվածն իսկապես մարսելու 
համար․ հիշիր, որ վերջինս շատ խիտ է գրված: Պատրաստ եղիր մի քանի 
անգամ հոդվածի բաժինների վերընթերցմանը՝ ամեն անգամ տարբեր 
տեղեկություններ փնտրելով և նոր հասկացություններ ձեռք բերելով: Եվ 
հոդվածը հենց առաջին անգամից մինչև վերջ մի կարդա` քեզ խնայելու 
նպատակով։ 

Հոդվածը խորությամբ հասկանալուց հետո կկարողանաս ընթերցածդ 
քննարկել ուրիշների հետ (խմբային հանդիպումների կամ հոդվածների 
քննարկումների ընթացքում): Հետևյալ հարցերը կարող են օգնել պարզելու 
ընկալածիդ մակարդակը. 

1. Նախկինում արված ինչպիսի՞ հետազոտություններ և գաղափարներ 
են մեջբերված այս հոդվածում: (ներածություն) 

2. Տվյալ հետազոտությունն իրականացնելու հիմնավորում 
ներկայացվա՞ծ է։ Եթե` այո, ո՞րն է դա: (ներածություն) 

3. Հստակ նշված են հետազոտության նպատակները։ 
4. Որևէ ծրագիր/ծրագրակազմ օգտագործվե՞լ է: (մեթոդներ)  
5. Ի՞նչ փոփոխականներ են չափվել փորձի ժամանակ: (մեթոդներ) 
6. Վիճակագրական թեստեր կիրառվե՞լ են: Ի՞նչ արդյունքներ են 

ստացվել: (մեթոդներ/արդյունքներ) 
7. Որո՞նք են հիմնական բացահայտումները: (արդյունքներ) 
8. Ինչո՞վ են այս արդյունքները համապատասխանում այդ ոլորտում 

արված այլ հետազոտություններին: (քննարկում) 
9. Յուրաքանչյուր նկար բացատրվա՞ծ է, և քննարկվա՞ծ է դրանց 

նշանակությունը: 
10. Արդյունքները վերարտադրելի՞ են, և կա՞ արդյոք որևէ ծածկագիր: 
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11. Կարդալիս ո՞ր հիմնական եզրույթներն ու հասկացությունները 
չգիտես և պետք է որոնես բառարանում, դասագրքում կամ հարցնես 
որևէ մեկի: 

12. Ի՞նչ կարծիք ունես արդյունքների վերաբերյալ: Արդյո՞ք 
օգտագործվել են համապատասխան ստուգիչներ, և արդյունքները 
հաստատվել են: 

 
Գրականության ուսումնասիրություն. Խորհուրդներ հետազոտողին  
Գրականության ուսումնասիրությունը տվյալ ոլորտում մինչ օրս կատարված 
հետազոտությունների համապարփակ ամփոփումն է: 
 
Վերջինիս հետ կարող ես նույնականացնել․ 

• Քո հետազոտական հետաքրքրությունը։ 
• Համապատասխան գրականության վերաբերյալ քո 

քննադատական ակնարկը։ 
• Այդ գրականության մեջ առկա բացը, որը կամբողջացվի քո 

կատարած հետազոտությամբ։ 
 
Բացատրիր, թե ինչով քո աշխատանքը կհամալրի եղած գիտելիքը․ 

• Հաղթահարելով թերությունները, 
• Համախմբելով տարբեր ոլորտներ, 
• Ստեղծելով նոր տեսություն, 
• Վերանայելով գոյություն ունեցող տեսությունը։ 

 
Նշիր ատենախոսական աշխատանքի մեջ օգտագործված գրականության 
օրինակ: 

● Հիմնական տեքստեր, ամսագրեր և տպագրված աշխատանքներ 
o ոլորտը խորությամբ ընդգրկող։ 

● Էական ավելի ընդգրկուն ընթերցանության ապացույցներ 
(հղումներ) 
o պետք է լինեն համապատասխան 
o արդիական  
o հստակ առնչվեն ատենախոսության նպատակներին: 

● Հետևողական և ճիշտ հղումներ՝ Հարվարդի համակարգի 
օգտագործմամբ։ 
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2դ) Վարկածի ձևակերպում 
 
Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 

● սահմանել գիտական վարկածը։ 
● հասկանալ, թե ինչպես է վարկածը կիրառվում գիտական մեթոդի 

մեջ։ 
● սահմանել հիփոթեզի հիմնական տիպերը։  
● սահմանել փոփոխականը և դրա տեսակները (կախյալ և անկախ, 

որակական և քանակական)։ 
● ներկայացնել գիտական վարկածների ստուգման երկու 

համընդհանուր սխալները։  
 
Ներածություն 
Գիտական վարկածը պետք է ունենա երկու հատկանիշ՝ հերքելիություն և 
ստուգելիություն: Վարկածի ստուգումը որևէ երևույթի մասին գիտելիքի 
ձեռքբերման բանալին է: Վարկածների ձևավորումը և դրանց ստուգումը՝ 
որպես գիտական մեթոդի մաս, հետազոտողներին ուղղորդում է և 
ճանապարհ է հարթում նոր բացահայտումների համար [9]: 
 
Վարկածի առաջադրումը կարելի է համարել գիտական ապացույցների, 
գիտելիքների և փորձի վրա հիմնված ստեղծագործական գործընթաց: 
Այսպիսով, թեև վարկածները «փաստարկված ենթադրություններ» են, 
դրանք կարող են դիտվել որպես գիտականորեն հիմնավորված 
ենթադրություններ: 
 
Բացի հերքելի և ստուգելի լինելուց գրագետ վարկածը պետք է լինի․ 
1) Պարզ և հստակ 
2) Առկա գիտական տեսության և ազդեցության վրա հիմնված 
3) Համապարփակ 
4) Իրագործելի [10] 
 
Առկա գիտական գրականությունը մանրամասն ուսումնասիրելուց հետո, 
հետազոտողն առաջադրում է գիտական վարկած և ձեռնարկում դրա 
ստուգումը: Տվյալների հատուկ վիճակագրական վերլուծության 
կիրառմամբ` վարկածը կարող է հաստատվել կամ հերքվել: Վարկածի 
հաստատման դեպքում հետազոտողները կարող են նույն 
ուսումնասիրությունը բազմիցս կրկնել՝ արդյունքները ստուգելու համար: 
Վարկածի հերքման դեպքում հետազոտողը պետք է փոփոխի կամ 
բարելավի գիտափորձերի քայլաշարը: 
 



27 
 

Գիտափորձի արդյունքները հավաքագրելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու 
համար էական է հստակ սահմանված վարկածի առկայությունը: 
 
Թեև վարկածն ի սկզբանե հերքելի է, և նույնիսկ հաստատված վարկածը 
գիտափորձի արդյունքում կարող է հետագայում հերքվել, սակայն առկա 
գիտելիքների կատարելագործումը շատ կարևոր է` դրա հիման վրա նոր 
տեղեկություն ձևավորելու համար: Արդյունքով պայմանավորված՝ 
վարկածը միշտ թերի է, երբեք չի կարող լիակատար ստույգ լինել: 
 
Գիտական վարկածների ուսումնասիրությունն էական դեր ունի գիտական 
տեսության զարգացման գործում, և անհրաժեշտ է տարբերակել «վարկած» 
ու «տեսություն» հասկացությունները: 
 
Վարկածը ծառայում է որպես տվյալների հավաքագրման հիմնական միջոց՝ 
գիտական բացատրության նպատակով ապացույցների տրամադրման 
համար: 
Տեսությունը տալիս է մեծածավալ պատասխան՝ հիմնված տարբեր 
վարկածների ստուգման արդյունքների վրա [11]: 
 
Վարկածի ստուգման օրինակ են բժիշկ Ֆրանչեսկո Ռեդիի (1668) և 
քիմիկոս ու մանրէաբան Լուի Պաստյորի (1859) իրականացրած փորձերը՝ 
պարզելու նպատակով, թե արդյո՞ք կենդանի օրգանիզմները ծագում են 
անկենդան նյութից։ Հետագայում այս վարկածը հերքվեց։ Ավելի ուշ՝ 19-րդ 
դարում առաջարկվեց մեկ այլ վարկած, ըստ որի` որոշ հիվանդություններ 
առաջանում են միկրոօրգանիզմներից. վերջինս այժմ հայտնի է որպես 
«մանրէների տեսություն»: 
 
Վարկածների աղբյուրները 
Գիտական վարկածը սահմանվում է տվյալների հավաքագրումը սկսելուց 
առաջ: Փորձառու հետազոտողը կարող է հիմնավոր վարկած առաջադրել: 
Սակայն, նախապես որոշ տվյալներ ունենալը, գրականության մանրամասն 
ուսումնասիրությունը կամ թեմայի վերաբերյալ փորձնական 
ուսումնասիրությունը կարող են օգնել կատարելագործելու առաջադրված 
վարկածը: 
  
Հետազոտողը լավ վարկած առաջադրելու համար կարող է օգտագործել 
հետևյալ աղբյուրները. 
● Գրականության ուսումնասիրություն։ 
● Թեմայի քննարկում ոլորտի փորձագետների հետ՝ հետազոտությունը 
հիմնավորելու և դրա իրագործելիությունը հասկանալու համար: 
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● Հետազոտողի ներըմբռնումը (ինտուիցիան) կարող է օգնել ուշագրավ 
վարկածի առաջադրմանը: 

● Թեմայի վերաբերյալ նախկինում կատարված փորձարարական 
ուսումնասիրությունների վերանայում [12]: 

 
Գիտական վարկածի առաջադրման մարտահրավերները. 
1. Գիտական հետազոտություններում օգտագործվող տեսական 
գիտելիքների բացակայությունը։ 

2. Տեսական կամ ակադեմիական ապացույցների մասին գիտելիքների 
պակասը։ 

3. Գիտաական հետազոտական մեթոդների մասին տեղեկացվածության 
բացակայությունը։ 

 
Ի հեճուկս խելամիտ գիտական վարկածների մշակման բոլոր 
մարտահրավերներին կամ խոչընդոտներին, հետազոտողները փորձում են 
վարկածներ առաջադրել փորձերի մշակման նպատակով: Վարկածների 
ստեղծումը մտածողության, վերլուծության, երևակայության և 
նորարարության ստեղծագործական գործընթաց է: Ստեղծման 
գործընթացն սկսվում է խնդրի շարադրանքից՝ նախքան տվյալների 
հավաքագրման գործընթացն սկսելը: Երբեմն` տվյալների հավաքագրումից 
հետո, լրացուցիչ վարկած կարող է առաջադրվել: Սակայն նոր մշակված 
վարկածը պետք է ստուգվի՝ ըստ նոր հավաքագրված տվյալների, ոչ թե 
նախկին տվյալների: 
 
Վարկածի ստեղծման համար պետք է հաշվի առնել. 

1. Ուսումնասիրության փոփոխականների ակնկալվող 
հարաբերակցությունը։ 

2. Փոփոխականի սահմանումը։ 
3. Վարկածի ստեղծումն առկա գրականության հիման վրա։ 

 
Գիտական հետազոտությունների դեպքում վարկածը կարող է լինել. 

• Զրոյական (Ho), 
• Այլընտրանքային (Ha կամ HI)։ 

 
Զրոյական վարկած (Ho) 
Երկու փոփոխականների միջև եղած տարբերությունների 
հավաստիությունը ստուգելու համար օգտագործվում է զրոյական 
վարկածը: Պարզ ասած՝ Ho-ն համեմատվող փոփոխականների միջև 
«տարբերության բացակայությունն է»: Երբ համեմատվող նմուշների միջին 
արժեքների միջև արժանահավատ տարբերություն չի դիտվում 
վիճակագրական վերլուծության միջոցով, հետազոտողը կարող է ընդունել 



29 
 

զրոյական վարկածը: Ի հակադրություն սրա, երբ վիճակագրական 
վերլուծությունը համեմատվող նմուշների միջև զգալի տարբերություն է 
մատնանշում, զրոյական վարկածը կարող է հերքվել: Զրոյական վարկածը 
միշտ պետք է լինի պարզ, որոշակի և հստակ [13]: 
 
Այլընտրանքային վարկած (Ha կամ H1) 
Ha-ն ցույց է տալիս վարկածի ճշմարիտ լինելը: Ha-ն կարող է լինել զրոյական 
վարկածին հակադրվող ցանկացած վարկած: 
 
Դիտարկենք օրինակ՝ պարզաբանելու զրո վարկածների և այլընտրանքային 
վարկածների միջև տարբերությունը: Արյան ճնշման մակարդակի վրա նոր 
մշակված դեղամիջոցի ազդեցությունն ուսումնասիրող հետազոտության 
մեջ, զրոյական վարկածը կանխատեսում է, որ արյան ճնշման 
մակարդակների առումով տարբերություն չի լինի դեղը ստացող խմբի 
(այսինքն՝ փորձարարական խմբի) և այն խմբի միջև, որը չի ստանում 
դեղորայք (այսինքն՝ վերահսկվող խմբի): Ի հակադրություն, 
այլընտրանքային վարկածը կկանխատեսի, որ երկու խմբերի միջև 
տարբերություն կլինի արյան ճնշման մակարդակի առումով: Այսպիսով, 
օրինակ, այլընտրանքային վարկածը կարող է կանխատեսել, որ խումբը, որը 
ստանում է նոր դեղը, արյան ճնշման մակարդակի ավելի մեծ նվազում 
կունենա, քան այն խումբը, որը չի ստանում նոր դեղամիջոցը: Հազվադեպ 
չէ, երբ հետազոտական ուսումնասիրությունները ներառում են մի քանի 
զրոյական և այլընտրանքային վարկածներ: 
 
Գիտական հետազոտություններում փորձարկվում է զրոյական վարկածը, 
այնուհետև զրոյական վարկածը կա՛մ հաստատվում է, կա՛մ հերքվում 
(երբեմն ձևակերպվում է որպես հերքված կամ չհերքված): Հիշեք, որ եթե 
զրոյական վարկածը հերքվի, հետազոտողը կարող է ողջամտորեն 
եզրակացնել, որ կա տարբերություն ուսումնասիրվող խմբերի միջև (կամ 
ուսումնասիրվող փոփոխականների միջև կապ): 
 
Ուղղորդված և չուղղորդված վարկածներ 
 
Հետազոտության վարկածների երկրորդ դասակարգումը ներառում է. 
1. ուղղորդված վարկածները, 
2. չուղղորդված վարկածները։ 
 
Հետազոտական ուսումնասիրություններում, որոնք ներառում են 
հետազոտության մասնակիցների խմբեր, հետազոտողները օգտագործում 
են չուղղորդված վարկածներ, երբ կարծում են, որ խմբերը կտարբերվեն, 
բայց նրանք վստահ չեն, թե ինչպես: Ի հակադրություն, հետազոտողները 
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օգտագործում են ուղղորդված վարկածներ, երբ կարծում են, որ 
ուսումնասիրվող խմբերը կտարբերվեն, և նրանք վստահ են, թե ինչպես են 
խմբերը տարբերվելու (այսինքն՝ որոշակի ուղղությամբ): 
 
Այս հիպոթեզների միջև տարբերությունը սահմանելու հուսալի միջոցը 
վարկածների ձևակերպումն ուսումնասիրելն է։ Եթե վարկածը պարզապես 
կանխատեսում է, որ տարբերություն կլինի երկու խմբերի միջև, ապա դա 
չուղղորդված վարկած է: Եթե, այնուամենայնիվ, վարկածը օգտագործում է 
այսպես կոչված համեմատական տերմիններ, ինչպիսիք են «ավելի մեծ», 
«պակաս», «ավելի լավ» կամ «ավելի վատ», ապա դա ուղղորդված վարկած 
է: 
 
Պարզ օրինակը պետք է օգնի պարզաբանել ուղղորդված և չուղղորդված 
վարկածների միջև էական տարբերությունը: Ենթադրենք, որ հետազոտողը 
կիրառում է երկու խմբի մոդելը (այսինքն՝ մեկ փորձարարական խումբ և 
մեկ վերահսկվող խումբ)՝ ուսումնասիրելու հիշողության բարելավմանն 
ուղղված դասընթացի ազդեցությունը քոլեջի ուսանողների հիշողության 
վրա: Մի խումբը (այսինքն՝ փորձարարական խումբը) մասնակցելու է 
հիշողության բարելավման դասընթացին, իսկ մյուս խումբը (այսինքն՝ 
վերահսկվող խումբը) չի մասնակցելու այդ դասընթացին: Ավարտին, երկու 
խմբերի բոլոր մասնակիցները կանցնեն հիշողության թեստ: Ելնելով այս 
հետազոտության նախագծումից՝ հիշողության թեստի արդյունքում երկու 
խմբերի միջև նկատված ցանկացած տարբերություն կարող է ողջամտորեն 
վերագրվել հիշողության բարելավմանն ուղղված դասընթացի 
ազդեցությանը: 
 
Այս օրինակում հետազոտողն ունի մի քանի տարբերակ՝ վարկածների 
առումով: Մի կողմից, հետազոտողը կարող է պարզապես ենթադրել, որ 
հիշողության թեստի արդյունքում երկու խմբերի միջև տարբերություն կլինի: 
Սա կլինի չուղղորդված վարկածի օրինակ, քանի որ հետազոտողը 
ենթադրում է, որ երկու խմբերը կտարբերվեն, բայց հետազոտողը չի նշում, 
թե ինչպես են տարբերվելու երկու խմբերը: 
 
Որպես այլընտրանք, հետազոտողը կարող է ենթադրել, որ այն 
մասնակիցները, ովքեր մասնակցել են հիշողության բարելավմանն ուղղված 
դասընթացին, ավելի լավ արդյունք են ունենալու հիշողության թեստում, 
քան այն մասնակիցները, ովքեր չեն մասնակցել դասընթացին: Սա կլինի 
ուղղորդված վարկածի օրինակ: 
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Փոփոխականներ 
 
Հետազոտության պլանավորման հաջորդ քայլը հետազոտության 
առանցքում ընկած փոփոխականների սահմանումն է։ 
 
Փոփոխականը այն ամենն է, որը կարող է տարբեր արժեքներ ստանալ: 
Օրինակ՝ հասակը, քաշը, տարիքը, վերաբերմունքը և IQ-ն փոփոխականներ 
են, քանի որ կան տարբեր հասակներ, քաշեր, տարիքներ, 
վերաբերմունքներ և IQ-ներ: Ի հակադրություն, եթե ինչ-որ բան չի կարող 
փոփոխվել կամ տարբեր արժեքներ ստանալ, ապա այն կոչվում է 
հաստատուն: 
 
Անկախ փոփոխականներ և կախյալ փոփոխականներ 
 
Փոփոխականներ քննարկելիս, թերևս, ամենակարևոր տարբերությունը 
անկախ և կախյալ փոփոխականների միջև է: Անկախ փոփոխականը 
շահարկվում կամ վերահսկվում է հետազոտողի կողմից:  
Ուսումնասիրությունների մեծ մասում հետազոտողները հետաքրքրված են 
անկախ փոփոխականի ազդեցությունների ուսումնասիրությամբ: Կախյալ 
փոփոխականը ցույց է տալիս անկախ փոփոխականի ազդեցության (եթե 
առկա է) չափը: 
Անկախ փոփոխականը կոչվում է «անկախ», քանի որ այն անկախ է 
չափվող արդյունքից: Ավելի կոնկրետ, անկախ փոփոխականն այն է, ինչ 
առաջացնում կամ ազդում է արդյունքի վրա: Կախված փոփոխականը 
կոչվում է «կախյալ», քանի որ դրա վրա ազդում է անկախ փոփոխականը: 
Օրինակ, մեր հիպոթետիկ ուսումնասիրության մեջ, որն ուսումնասիրում է 
դեղամիջոցի ազդեցությունը դեպրեսիայի ախտանիշների վրա, 
դեպրեսիայի չափումը կախյալ փոփոխականն է, քանի որ այն փոփոխվում է 
(այսինքն՝ կախված է) անկախ փոփոխականից (այսինքն՝ դեղորայքից): 
Հետազոտողները ընտրում են անկախ և կախյալ փոփոխականները՝ 
հիմնվելով հետազոտության խնդրի և վարկածների վրա [3]: 
 
Քանակական և որակական փոփոխականներ 
 
Փոփոխականների մեկ այլ կարևոր տեսակներ են որակական և 
քանակական փոփոխականները։ Որակական փոփոխականները 
փոփոխականներ են, որոնք տարբերվում են իրենց տեսակով, մինչդեռ 
քանակական փոփոխականները նրանք են, որոնք տարբերվում են 
քանակով: 
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Ինչ-որ բանի գնահատումը որպես «գրավիչ» կամ «ոչ գրավիչ», «օգտակար» 
կամ «ոչ օգտակար», կամ «հետևողական» կամ «անհետևողական» 
որակական փոփոխականների օրինակներ են: Ի հակադրություն, ինչ-որ 
բան տեղի ունեցածի քանակի մասին հաղորդումը քանակական 
փոփոխականի օրինակ է: 
 
Կան փոփոխականների մի քանի այլ կատեգորիաներ, որոնք չեն 
քննարկվում այս գրքում: Այն, ինչ մենք ներկայացրել ենք, հիմնական 
տարատեսակներն են, որոնք առավել հաճախ ներկայացվում են 
հետազոտական ուսումնասիրություններում [3]: 
 
Վարկածի ստուգման ընթացքում հանդիպող սխալներ 
Ինչպես արդեն նշվեց, վարկածները ենթադրություններ են, որոնք կարող են 
հաստատվել կամ հերքվել: Վարկածը ստուգելու ընթացքում հնարավոր է 
սխալ ենթադրություններ անել, եթե. 
● Տվյալների հավաքագրման գործընթացում սխալ է տեղի ունեցել։ 
● Տվյալների հավաքագրման նպատակով ընտրված մեթոդաբանությունը 
ճիշտ չի ընտրված։ 

● Վարկածը ստուգելու համար ընտրված մեթոդները ճիշտ չեն ընտրված։ 
● Վարկածը ստուգելու համար ընտրված վիճակագրական մեթոդները 
ճիշտ չեն ընտրված։ 

● Ուսումնասիրության արդյունքների մեկնաբանությունը սխալ է։ 
 
Վարկածի ստուգման երկու համընդհանուր սխալ. 
I տիպի սխալ - զրոյական վարկածի հերքում, երբ վերջինս ճիշտ է: 
II տիպի սխալ - զրոյական վարկածի հաստատում, երբ վերջինս սխալ է [14]: 
 

 Զոյական վարկածը 
ճիշտ է 

Զրոյական վարկածը 
սխալ է 

Զրոյական վարկածի 
հերքում 

I տիպի սխալ 
Կեղծ դրական 

Ճիշտ արդյունքը՝ 
Դրական 

Զրոյական վարկածը 
հերքել չի հաջողվում 

Ճիշտ արդյունքը՝ 
Բացասական 

II տիպի սխալ 
Կեղծ բացասական 

 

 



33 
 

Օրինակ` 

Զրոյական վարկած I տիպի սխալ / Կեղծ 
դրական 

II տիպի սխալ / Կեղծ 
բացասական 

Անձը մեղավոր չէ, երբ 
հանցանք չի գործել։ 

Անձը մեղավոր է, երբ 
հանցանք չի գործել 
(անմեղ անձին 
դատապարտելը)։ 

Անձը մեղավոր չէ, երբ 
հանցանք է գործել 
(մեղավորին ազատ 
արձակելը)։ 
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2ե) Գիտափորձի նախագծում 
 
Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 

● սահմանել «գիտափորձ» եզրույթը: 
● ներկայացնել պատահական բաշխման սկզբունքները: 
● նկարագրել գիտափորձի և վարկածի միջև կապը: 
● ներկայացնել գիտափորձերի հիմնական տեսակները։ 

 
 
Ներածություն 
Գիտափորձն առկա կամ նոր վարկածի ստուգման գիտական մեթոդ է, որի 
նպատակը վարկածը հաստատելը կամ հերքելն է։ Վերջինս 
պատճառահետևանքային հարաբերությունների մասին պատկերացում 
կազմելու համակարգված միջոց է, որն իրականացվում է որոշակի գործոնի 
ազդեցությունը չափելու միջոցով: Թեև տարբեր փորձերի նպատակներն ու 
խնդիրները տարբեր են, բոլորի հիմքում միշտ փորձերի կրկնությունն է և 
արդյունքների տրամաբանական վերլուծությունը: 
 
Փորձարարական ուսումնասիրություններն իրենց բնույթով տարբեր են՝ 
կախված հետազոտական հարցից և ուսումնասիրության նախագծումից: 
Օրինակ, Ջոն Սնոուն բնական փորձ է անցկացրել՝ ցույց տալով խոլերայի 
ախտանիշների հավանականությունը համեմատվող տնտեսություններում: 
Դրա արդյունքում, գիտության մեջ առանցքային դարձան վերահսկվող 
փորձերը՝ որպես գիտական վարկածների ստուգման նախընտրելի 
մոտեցում: Այսպիսով, փորձարարական ուսումնասիրության ժամանակ 
պետք է իրականացվեն համապատասխան վերահսկումներ՝ համոզվելու 
համար, որ արդյունքները պայմանավորված են փորձարկվող 
փոփոխականի (կախյալ փոփոխական) ազդեցությամբ [15]: Ստուգիչների 
օգտագործումը նվազագույնի է հասցնում` առաջնային անկախ 
փոփոխականից բացի, այլ փոփոխականների ազդեցությունները, որոնք 
երբեմն կոչվում են շփոթեցնող փոփոխականներ (գործոններ, որոնք 
խաթարում են փորձի ճշգրտությունը կամ խեղաթյուրում են արդյունքների 
մեկնաբանությունը), ինչը մեծացնում է հետազոտության արդյունքների 
արժանահավատությունը և կշիռը։ 
 
Պատահական բաշխում 
Պատահական բաշխումն այն գործընթացն է, երբ հետազոտության 
օբյեկտները պատահականության սկզբունքով բաժանվում են առանձին 
խմբերի, որոնք պետք է ենթարկվեն հետազոտական տարբեր 
միջամտությունների: Սա հաճախ արվում է համակարգչային ծրագրի 
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միջոցով․ ոչ հետազոտողը, ոչ էլ հետազոտվող օբյեկտը չեն ընտրում, թե որ 
հետազոտվող օբյեկտը ինչ միջամտություն պետք է ստանա: 
Պատահականության սկզբունքով հետազոտողը նվազագույնի է հասցնում 
հետազոտությանն անհամապատասխան գործոնների ազդեցությունը, 
այսինքն՝ չեզոքացնում է հետազոտության կողմնակալությունը և, 
վերահսկելով հայտնաբերված շփոթեցնող փոփոխականները, տալիս է 
փորձի անաչառ գնահատական: Այս բաշխումը պատահական գործընթաց 
չէ. Վերջինս իրականացվում է ըստ հավանականության, ինչը նշանակում է, 
որ արդյունքը կանխորոշված չէ [16] ։ 
 
Կան պատահական բաշխման տարբեր մեթոդներ, օրինակ՝ պատահական 
թվեր ստեղծող սարքերի, պատահական թվեր պարունակող աղյուսակների 
և այլնի օգտագործումը: 
 
Ճարտարագիտական և ֆիզիկական գիտությունների դեպքում` փորձերի 
ընթացքում պատահական բաշխումը հազվադեպ է կիրառվում: Այստեղ 
փորձերը հիմնականում կատարվում են որոշակի պայմաններում` որոշ 
ֆիզիկական գործընթացների աշխատանքը (օրինակ՝ հատուկ 
պայմաններում հատուկ ճարտարագիտական գործընթացի միջոցով 
ցանկալի քիմիական միացություն ստանալը) ստուգելու համար: Այս 
ոլորտներում փորձերի ընթացքում միևնույն նմուշը հիմնականում մի քանի 
կրկնօրինակով (եռակի) է ուսումնասիրվում՝ յուրաքանչյուր կրկնօրինակի 
համար նույնական արդյունք ստանալու նպատակով, ինչի շնորհիվ 
ապացուցվում է փորձի արդյունքների արժանահավատությունը։ 
 
Առողջապահական և սոցիալական գիտությունների դեպքում փորձերը 
սովորաբար կլինիկական փորձարկումների ձևով են ընթանում: 
Փորձարկվող միավորները մարդիկ են, որոնք պատահականության 
սկզբունքով բաժանվում են փորձարարական (բուժվող) կամ ստուգիչ 
խմբերի՝ հիվանդության կամ առողջության հիման վրա որոշակի բուժման 
ազդեցությունը ստուգելու նպատակով: Ի տարբերություն ֆիզիկական 
գիտությունների, այստեղ սովորաբար չափվում է բուժող միջոցի միջին 
ազդեցությունը (բուժվող և ստուգիչ խմբերի արժանահավատ 
տարբերությունը): Կլինիկական փորձարկումների ժամանակ նմուշի 
կրկնակի ուսումնասիրությունը փորձի մաս չէ, թեև բազմաթիվ առանձին 
ուսումնասիրությունների արդյունքները կարող են համախմբվել և 
վերլուծվել համակարգված վերանայումների կամ մետավերլուծության 
միջոցով: 
 
Գյուղատնտեսական փորձարկումների ժամանակ պատահական բաշխումը 
սովորաբար կիրառվում է տարբեր պարարտանյութերի 
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արդյունավետությունը գնահատելու համար: Միաժամանակ, 
փորձարարական տնտեսագիտությունը չի հիմնվում բուժվող և ստուգիչ 
խմբերի պատահական բաշխման վրա, քանի որ հաճախ տեսականորեն է 
փորձարկում մարդկանց անհատական վարքագիծը [16]: 
 
Գիտափորձերի տեսակները 
Գոյություն ունի գիտափորձերի երեք տեսակ.  

●  Վերահսկվող գիտափորձեր, 
●  Բնական գիտափորձեր, 
●  Դաշտային գիտափորձեր։ 

 
1. Վերահսկվող գիտափորձեր 

Վերահսկվող գիտափորձի ժամանակ գիտնականը ստուգում է մեկ կամ մի 
քանի գործոնների ազդեցությունը` փորձարարական նմուշները 
համեմատելով ստուգիչի հետ, որը պետք է նույնական լինի՝ բացառությամբ 
փորձարկված գործոնների, որոնք նաև կոչվում են անկախ 
փոփոխականներ: Նման փորձի օրինակ են դեղամիջոցների 
փորձարկումները: Դեղամիջոցի արդյունավետությունը ստուգելու համար 
հետազոտողը տվյալներ է հավաքում երկու խմբից՝ 
փորձարարական/բուժվող խմբից (անհատներ, որոնք ստացել են նոր 
դեղամիջոցը) և ստուգիչ խմբից (անհատներ, որոնք ստանում են պլացեբո 
կամ սովորական բուժիչ դեղամիջոց): Լաբորատոր փորձի ժամանակ միշտ 
արդյունավետ է նմուշների կրկնօրինակումը: Արդյունքները կարող են 
միջինացվել կամ նմուշների միջև անհամապատասխանության դեպքում 
դա կարող է դիտվել որպես փորձարարական սխալ: Դրանից զատ, լավ 
պրակտիկա է դրական և բացասական ստուգիչներ ունենալը: Հայտնի է, որ 
դրական ստուգիչը նախկինում արված թեստավորման վրա հիմնված շատ 
ակնհայտ պատասխան է տալիս: Ի տարբերություն դրա, բացասական 
ստուգիչը ստեղծում է փորձի արդյունքը գնահատելու ելակետ՝ դրական 
արդյունքների հետ համեմատած (խմբերի միջև տարբերությունը) ։ 
 
Երբ փորձարկվող միավորները մարդիկ են, հետազոտողը գործ ունի 
պլացեբոյի ազդեցության նման արտաքին փոփոխականների հետ: 
Հետազոտությունը կարող է կրկնակի գաղտնի լինել (փորձարարական 
խմբի բաշխումը անհայտ է ոչ միայն հետազոտությանը մասնակցող 
կամավորների, այլև հետազոտողի համար՝ մինչև հարցման ավարտը)՝ 
բացառելով փորձի արդյունքների վրա պլացեբոյի ազդեցությունը: Մեկից 
ավելի բուժվող խմբեր կարող են ներառվել փորձի մեջ՝ բուժման նկատմամբ 
պատասխանի միջին արժեքների տարբերությունները գնահատելու համար 
[17]։ 
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2. Բնական գիտափորձեր 
Երբեմն անհնար կամ դժվար է վերահսկվող փորձեր իրականացնել, 
օրինակ՝ տնտեսագիտության, սոցիոլոգիայի, հնագիտության, 
աստղագիտության, աշխարհագրության և այլ ոլորտներում: Այս դեպքում 
հետազոտողները բնական գիտափորձեր են իրականացնում: Բնական 
փորձարարական հետազոտությունների ընթացքում հետազոտողները 
տվյալներ են հավաքում բացառապես ուսումնասիրության 
փոփոխականները դիտարկելու միջոցով: Ի տարբերություն վերահսկվող 
փորձերի, բնական փորձերի դեպքում փոփոխականները չեն վերահսկվում: 
Հետազոտողները փորձում են գնահատել համակարգի բոլոր 
փոփոխականների ներդրումը կախյալ փոփոխականի վրա՝ փորձի 
վերաբերյալ հուսալի արդյունքներ ստանալու համար: Երբ 
հարաբերակցությունները թույլ են կամ նկատելի չեն, վարկածները կարող 
են ստուգվել վերահսկվող գիտափորձերի միջոցով [18]: 
Բնական գիտափորձերի թերությունն այն է, որ միջավայրում կարող են լինել 
փորձերի վրա ազդող այնպիսի գործոններ, որոնք հնարավոր չէ 
հայտնաբերել, չափել կամ գրանցել: Սա նվազեցնում է փորձի 
արդյունավետությունը և խոչընդոտում է արդյունքների ճիշտ 
վերլուծությանն ու մեկնաբանմանը: Օրինակ, աստղագիտության մեջ 
անհնար է ստուգել «Աստղերը քայքայված ջրածնային ամպեր են» 
վարկածը։ Հնարավոր չէ վերցնել ջրածնային ամպը և դիտարկել 
միլիարդավոր տարիներ` մինչև վերջինս աստղ ձևավորի: Փոխարենը, 
կարելի է դիտարկել ջրածնային ամպի քայքայման տարբեր վիճակներ կամ 
գնահատել աստղի լուսապատկերի արտանետումները: Այսպիսի փորձ 
իրականացվել է 17-րդ դարում՝ ապացուցելով, որ լույսն ունի չափելի 
դադարի փուլ, և նրա գործը միայն տեղից տեղ ճամփորդելը չի: Յուպիտերի 
արբանյակները հայտնվեցին ավելի ուշ, երբ վերջինս գտնվում էր Երկրից 
զգալիորեն հեռու, ինչը ապացուցեց, որ արբանյակների տեսքը 
համապատասխանում էր չափելի արագությանը [19] ։ 

 
3. Դաշտային գիտափորձեր 

Դաշտային գիտափորձերը տարբերվում են, քանի որ դրանք չեն 
կատարվում վերահսկվող լաբորատոր միջավայրում: Այս փորձերն 
իրականացվում են սոցիալական գիտությունների ոլորտում: 
Առավելությունն այն է, որ փորձի արդյունքները կարող են գնահատվել 
բնական միջավայրում, ինչը բարձրացնում է փորձի արտաքին 
վավերականությունը: Բացի դրանից, դաշտային փորձերի ժամանակ 
արտաքին աղտոտման ռիսկն ավելի բարձր է, քանի որ կարող են լինել 
բազմաթիվ գործոններ, որոնք բնական միջավայրում վերահսկելը դժվար 
կամ անհնար կարող է լինել [20] ։ 
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Էթիկա 
Մարդկանց մասնակցությամբ յուրաքանչյուր ուսումնասիրություն 
հավատարիմ է էթիկական նկատառումներին, այսինքն՝ մարդկանց 
իրավունքները պաշտպանելու և գիտական ազնվություն պահպանելու, 
ուսումնասիրության ռիսկերն ու օգուտները հավասարակշռելու, 
միջամտության արդար բաշխում ապահովելու, հետազոտության 
յուրաքանչյուր մասնակցից տեղեկացված համաձայնություն ստանալու 
սկզբունքներին: Օրինակ, առողջապահական միջամտություններ 
պահանջող ուսումնասիրություններում ոչ ստանդարտ բուժում 
տրամադրելը բարոյական չէ, ինչը նշանակում է, որ չի թույլատրվում 
փորձարկել ներկայիս լավագույն փորձից ցածր արդյունավետությամբ 
դեղամիջոց: Բարոյական չէ նաև վնասակար բուժման վերաբերյալ 
պատահական փորձարկումներ կատարելը (օրինակ՝ մկնդեղ կուլ տալու 
ազդեցությունը առողջության վրա): Վերջինս հետազոտելու համար 
գիտնականները որպես այլընտրանք կարող են օգտագործել դիտողական 
հետազոտությունները։ Էթիկական մտահոգություններ կարող են լինել նաև 
մարդկային սուբյեկտների մասնակցություն չպահանջող փորձերում, 
դրանցից են` միջուկային ռումբի փորձարկումները (Մանհեթենի նախագիծ) 
[21] ։ 
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2զ) Տվյալների վերլուծություն և եզրակացություններ 
 
 
Վերջնարդյունքներ 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 
● սահմանել նկարագրական և եզրակացական վիճակագրության 
նպատակն ու նկարագրել դրա բաղադրիչները։ 

● ներկայացնել տվյալները՝ օգտագործելով գրաֆիկներ և աղյուսակներ: 
 
 
Տվյալների վերլուծությունը առանցքային դեր ունի ցանկացած 
հետազոտության մեջ, քանի որ ներառում է հավաքագրված տվյալների 
ամփոփումը և վերլուծված արդյունքների մեկնաբանությունը: Տվյալների 
վերլուծությունն իրականացվում է վիճակագրական կամ տրամաբանական 
հատուկ մեթոդների կիրառմամբ՝ տվյալների օրինաչափությունները և 
հարաբերությունները բացահայտելու համար։ 
 

Վիճակագրական ընթացակարգերի համապարփակ վերանայումը դուրս է 
այս գրքի շրջանակներից։ Սակայն, ընդհանուր առմամբ, դրանք կարելի է 
բաժանել երկու հիմնական ոլորտների՝ նկարագրական և եզրակացական: 
Նկարագրական վիճակագրությունը հետազոտողին թույլ է տալիս 
նկարագրել տվյալները և ուսումնասիրել փոխհարաբերությունները 
փոփոխականների միջև, մինչդեռ եզրակացության վիճակագրությունը 
հետազոտողին թույլ է տալիս ուսումնասիրել պատճառահետևանքային 
կապերը: 
 
Նկարագրական վիճակագրություն 
Ինչպես ենթադրում է անունը, նկարագրական վիճակագրությունն 
օգտագործվում է հետազոտական ուսումնասիրությունների տվյալների 
նկարագրության համար, ինչպես նաև կոնկրետ ընտրանքի 
շրջանակներում դիտարկվող փոփոխականները ճշգրիտ բնութագրելու 
համար: 
 
Թերևս ամենահիմնական մեթոդը և գրեթե բոլոր վիճակագրական 
վերլուծությունների մեկնարկային կետն ու հիմքը հաճախականության 
բաշխումն է: Դա պարզապես որոշակի փոփոխականի համար բոլոր 
հնարավոր արժեքների կամ միավորների ամբողջական ցանկն է՝ 
ներառելով, թե յուրաքանչյուր արժեք կամ միավոր քանի անգամ է կրկնվում 
(հաճախականություն) տվյալների բազմության մեջ: Հաճախականության 
աղյուսակները և հիստոգրամները այդ բաշխումը պատկերելու 
արդյունավետ միջոցներ են: 
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Թեև հաճախականության աղյուսակները և հիստոգրամները 
հետազոտողներին տրամադրում են բաշխման ընդհանուր պատկեր, կան 
արժեքների բաշխումը նկարագրելու ավելի ճշգրիտ եղանակներ: Դրանք են 
կենտրոնական միտումն ու ցրվածությունը։ 
 

● Կենտրոնական միտում  
Բաշխման կենտրոնական միտումը այն թիվն է, որը ներկայացնում է 
բազմության մեջ ամենաբնորոշ կամ առավել ներկայացուցչական արժեքը: 
Կենտրոնական միտման չափումների միջոցով հետազոտողները 
կարողանում են տվյալների հավաքածուն ներկայացնել մեկ արժեքով: 
Կենտրոնական միտումի առավել լայնորեն կիրառվող չափորոշիչներն են 
միջինը, մեդիանը և մոդը։ 
 
Միջինը (mean), բացառությամբ վիճակագրության դասընթացների և 
գիտական ամսագրերի, սովորաբար հայտնի է որպես միջին թիվ (average): 
Միջինը բավականին պարզ է հաշվարկել: Պարզապես գումարեք բոլոր 
թվերը տվյալների բազմությունում և այնուհետև բաժանեք ընդհանուր 
քանակի վրա։ Մեդիանը, ինչպես ենթադրում է իր անվանումը, մեջտեղի 
արժեքն է տվյալների բազմության մեջ: Մեդիանը հաշվարկելու համար 
պարզապես փոքրից մեծ դասավորեք բոլոր արժեքները և այնուհետև 
որոշեք մեջտեղի արժեքը: Մոդն այն արժեքն է, որն առավել հաճախ 
հանդիպում է տվյալների բազմությունում: Մոդը գտնելու համար 
պարզապես հաշվեք, թե քանի անգամ է (որքան հաճախ է) յուրաքանչյուր 
արժեք հայտնվում տվյալների բազմությունում: Ամենից հաճախ հանդիպող 
արժեքը մոդն է: 
 

● Բաշխվածություն/ դիսպերսիա 
Կենտրոնական միտումի չափումները, ինչպես միջինը, նկարագրում են 
ամենահավանական արժեքը, բայց նրանք մեզ ոչինչ չեն ասում, թե ինչպես 
են արժեքները բաշխված: Բաշխվածությունը տեղեկատվություն է 
տրամադրում այն մասին, թե որքան սերտորեն խմբավորված են 
արժեքները բաշխման կենտրոնի շուրջ: Դիսպերսիայի ամենալայն 
կիրառվող չափորոշիչներն են միջակայքը, վարիացիան և ստանդարտ 
շեղումը: 
 
Բաշխման միջակայքը մեզ ցույց է տալիս ամենափոքր հնարավոր 
միջակայքը, որի մեջ են ընկնում տրված ընտրանքի բոլոր տվյալները: 
Վարիացիան մեզ տալիս է պատկերացում, թե որքան սերտորեն են միջին 
արժեքի շուրջ կենտրոնացած ընտրանքի արժեքները։  
Ստանդարտ շեղումը պարզապես վարիացիայի քառակուսի արմատն է: 
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Փոխկապակցման գործակցի հաշվում 
Փոխկապակցման գործակցի հաշվումը ևս մեկ կարևոր չափման մեթոդ է, 
որն օգտագործվում է փոփոխական բաշխումների ձևը նկարագրելու 
համար, նկարագրական վիճակագրության մեկ այլ կարևոր խնդիր է 
փոփոխականների միջև փոխկապակցումները կամ կապերը 
ուսումնասիրելն ու նկարագրելը: 
 
Եզրակացական վիճակագրություն 
Ի լրումն մեր տվյալների բազմության մեջ փոփոխականների 
փոխկապակցվածությունը նկարագրելուն և ուսումնասիրելուն, մենք 
հաճախ հետազոտություն ենք անցկացնում՝ պատասխանելու ավելի մեծ 
բնակչության վերաբերյալ հարցերին: Քանի որ հնարավոր չի լինի հավաքել 
տվյալներ ամբողջ բնակչությունից, հետազոտողները հետազոտություններ 
են անցկացնում ընտրանքների հետ՝ փորձելով եզրակացություններ անել 
այն պոպուլյացիաների մասին, որոնցից վերցվել են նմուշները: 
Այս եզրակացությունները ուսումնասիրելու համար օգտագործվող 
վերլուծությունները կոչվում են եզրակացական վիճակագրություն: 
Վիճակագրության դասընթացի ընթացքում դուք կարող եք ծանոթանալ 
եզրակացական վիճակագրության մանրամասն մեթոդներին[3]: 
 
Տվյալների պարզ աղյուսակների և գրաֆիկների կազմումը 
Պարզ տվյալների ներկայացման ձևաչափը պետք է հիմնված լինի 
հետազոտության մեջ օգտագործվող փոփոխականների վրա: Աղյուսակը 
ներառում է մի քանի սյունակ, որտեղ հետազոտողը թվարկում է անկախ և 
կախյալ փոփոխականների դիտարկված արժեքները: Օրինակ, մի քանի 
փորձարկումների հանրագումարում միևնույն արդյունքը դիտարկելիս` 
յուրաքանչյուր փորձարկման արդյունքները գրանցվում են առանձին 
սյունակներում, իսկ վերջին սյունակը նախատեսված է այդ բոլոր փորձերի 
միջին արժեքի համար։ Փոփոխականի տեսակով (կտրական կամ 
շարունակական) և բաշխման տեսակով (կանոնավոր) պայմանավորված` 
կարող են օգտագործվել տվյալների միջին արժեքը, միջին թվաբանական 
արժեքը, մեդիանը կամ մոդը: Բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է նշել 
յուրաքանչյուր փոփոխականի չափման միավորը և վերնագրել աղյուսակը 
[22]: 
 
Փորձի արդյունքները ներկայացնելու կամ պատկերելու տարբեր 
եղանակներ կան, որոնք օգնում են հստակ հասկանալ արդյունքները: 
Տվյալների ներկայացման ամենապարզ ձևը որակի նկարագրությունն է: 
Քանակական տվյալների առկայության դեպքում ավելի առաջադեմ 
մոտեցում է գրաֆիկների կամ մաթեմատիկական հավասարումների 
օգտագործումը: Մեթոդների ընտրությունը կախված է փորձի բնույթից, 
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հետազոտական հարցից և փորձի անկախ ու կախյալ փոփոխականներից 
[23]: Գրաֆիկներն օգտակար գործիք են տվյալները աղյուսակներից ավելի 
հստակ պատկերավոր ներկայացնելու համար։ 
 
Ինչպիսի գրաֆիկ օգտագործել 
Ըստ ներկայացվող տեղեկության` կարող են տարբեր տեսակի գրաֆիկներ 
օգտագործվել: Գծային գրաֆիկներն օգտագործվում են ժամանակի 
ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունները ներկայացնելու համար և 
ավելի հարմար են սյունաձև գրաֆիկից, քանի դեռ այդ փոփոխությունները 
փոքր են: Գիծը բաղկացած է տվյալների կետերից, որտեղ յուրաքանչյուր 
կետ ենթադրում է կախյալ փոփոխականի արժեքը, որը 
համապատասխանում է անկախ փոփոխականի տրված արժեքներին: Երբ 
անկախ փոփոխականը դիսկրետ չափով փոփոխական է (այսինքն՝ 
վերջավոր, հաշվելի արժեք ունի), և կետերի միջակայքերը նշանակություն 
չունեն, առավել հարմար է սյունաձև գրաֆիկի օգտագործումը։ 
 

Նկար 4․ Շտապօգնության կանչերի քանակը մեկ ամսում 
 
Սյունաձև գրաֆիկի մեկ այլ տեսակ է հաճախականության բաշխման 
գրաֆիկը, որտեղ անկախ փոփոխականի յուրաքանչյուր արժեք 
ներկայացված է սյան տեսքով: Յուրաքանչյուր սյուն տվյալներ է 
պարունակում կախյալ փոփոխականի յուրաքանչյուր կարգի համար: 
Օրինակ, տարբեր պարարտանյութեր օգտագործելիս, բույսերի 
տերևների որակը 1-4 սանդղակով գնահատելու նպատակով, 
պարարտանյութի յուրաքանչյուր տեսակի համար պետք է ստեղծել չորս 
սյուն, որոնցից յուրաքանչյուրը կներկայացնի տերևի տվյալ որակն 
ունեցող բույսերի քանակը։ 
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Կան հատուկ կանոններ, որոնց պետք է հետևել գրաֆիկ գծելիս: 
Հորիզոնական x առանցքը պետք է ներկայացնի անկախ փոփոխականի 
արժեքները, իսկ ուղղահայաց y առանցքը պետք է ներկայացնի կախյալ 
փոփոխականի արժեքները: Օրինակ, ցույց տալու համար, թե ինչպես է 
ցատկի բարձրության վրա ազդում այն բարձրությունը, որտեղից գնդակը 
նետվում է, կարելի է գնդակը զրոյական բարձրությունից նետել, և հենց դա 
էլ կլինի զրոյական ցատկի բարձրությունը: 
Դա է զրոյական կետը, որտեղից պետք է սկսվի գծային գրաֆիկը: Բոլոր 
գրաֆիկները պետք է ունենան վերնագիր՝ հստակ դասակարգված x և y 
առանցքներով, չափման միավորներով և նկարագրությամբ [24]: 
 
Փորձարարական տվյալների ամփոփում. նկարագրական 
վիճակագրություն 
 
Տվյալների ամփոփ աղյուսակների կառուցում և տվյալների ներկայացում 
Փորձի ավարտից հետո հետազոտողը կառուցում է տվյալների պարզ 
աղյուսակ, որտեղ ներկայացնում է ուսումնասիրության բոլոր չափումները: 
Այդ տվյալներն անմշակ են և ամփոփ, որոնք ստացվել են հիմնական 
օրինաչափության (միջին թվաբանական արժեք, մեդիան, մոդ) և 
տատանումների (միջակայք, հաճախականություն, ստանդարտ շեղում) 
չափումների արդյունքում: Նախընտրելի է տվյալները ներկայացնել պարզ 
ձևաչափով և ամփոփ աղյուսակում տեղադրել միայն ամենակարևոր 
տեղեկությունը` հատկապես այն դեպքում, եթե փորձը ներառում է 
մեծաքանակ տվյալներ: 
 
Եզրակացություն գրելը 
Եզրակացությունը պետք է ներառի վեց կարևորագույն հարցերի 
պատասխաններ. 

● Ո՞րն էր փորձի նպատակը։ 
● Որո՞նք էին հետազոտության առանցքային արդյունքները։ 
● Արդյո՞ք նախնական վարկածը հաստատվեց հետազոտության 

միջոցով։ 
● Ինչպե՞ս են այս հետազոտության արդյունքները համեմատվում այլ 

փորձերի արդյունքների հետ։ 
● Որո՞նք են բացահայտումների տրամաբանական 

բացատրությունները։ 
● Որո՞նք են հետագա հետազոտական ուղղությունները: 
Պատասխանելով այս բոլոր վեց հարցերին՝ եզրակացությունը կլինի 
համապարփակ և թափանցիկ։ Վեց հարցերի այս ամբողջությունը գրողին 
օգնում է ամփոփել փորձը [25]: 
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2է) Արդյունքների ներկայացում  
 
 
Վերջնարդյունք 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան․ 

● ներկայացնել հետազոտության արդյունքների ներկայացման 
տեսակները։ 

● նկարագրել պաստառներ պատրաստելու սկզբունքները։ 
● նկարագրել բանավոր զեկույց պատրաստելու սկզբունքները։ 

 
Արդյունքների ներկայացում 
Ակադեմիական գիտաժողովների ժամանակ գիտնականները և 
հետազոտողները ներկայացնում են իրենց հետազոտության արդյունքները 
և քննարկում գիտաժողովի որոշակի թեմայի շուրջ ամենաէական 
թեմաներն ու խնդիրները: Գիտաժողովները բազմատեսակ են` 
սիմպոզիումներ, հետազոտական գիտաժողովներ, ակադեմիական 
ժողովներ, ակադեմիական գիտաժողովներ և այլն: Ակադեմիական 
գիտաժողովները սովորաբար կազմակերպում են մի խումբ գիտնականներ՝ 
տեխնիկական հանձնաժողովի հսկողությամբ, որն ապահովում է 
միջոցառման գիտական որակը: 

Գիտաժողովները կարող են նաև չափերով տարբեր լինել՝ սկսած փոքր 
տեղական գիտաժողովներից, որը կազմակերպում է կրտսեր 
գիտնականներից կազմված փոքր խումբը համալսարանում կամ 
ընկերությունում` մինչև միջազգային գիտաժողովներ, որտեղ հավաքվում 
են հազարավոր ականավոր գիտնականներ ամբողջ աշխարհից: 
Գիտաժողովները կարող են տարբերվել նաև իրենց ծավալով: Որոշ 
գիտաժողովներ կենտրոնանում են նեղ թեմաների վրա, որոնց մասնակցում 
են միայն բարձրակարգ մասնագետները: Սակայն կան նաև 
միջառարկայական գիտաժողովներ, որոնք համախմբում են գիտության և 
արդյունաբերության տարբեր ոլորտների մասնագետների: 
Գիտաժողովներին մասնակցելը գիտական հաղորդակցության 
առանցքային գործիքներից է: Գիտաժողովների շնորհիվ աշխարհի 
ականավոր գիտնականների հետ համագործակցության 
հնարավորություններ են ստեղծվում, և հետազոտողները հնարավորություն 
են ունենում ծանոթանալու ոլորտի վերջին հետազոտություններին [26]: 
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Պաստառներ և բանավոր զեկույցներ  

Պաստառներ 
Գիտաժողովների ժամանակ պաստառներով հանդես գալը երիտասարդ 
հետազոտողների համար հաղորդակցության ամենաարդյունավետ 
միջոցներից է: Երբեմն դա ակադեմիական հանդիպումների միակ 
ստանդարտ ձևաչափն է: Պաստառները սովորաբար ունեն նույն 
ձևաչափերը, ինչ որ` կարճ գիտական զեկույցները: Մասնավորապես, 
պաստառները պետք է ունենան վերնագիր, ներածության, նյութերի և 
մեթոդների, արդյունքների ու եզրակացության բաժին: Դրանից զատ, 
պաստառները պետք է տեսողական գրավչություն ունենան և կարճ 
ժամանակում տեղեկությունը փոխանցեն դիտորդներին [27]: 
 
Հետաքրքիր գաղափար է պաստառներ պատրաստելիս վերամշակված 
նյութերի օգտագործումը: Պաստառի վերնագրում կարող են նշվել անկախ և 
կախյալ փոփոխականները կամ` որպես այլընտրանք, պաստառը կարող է 
ավելի ստեղծագործաբար ներկայացվել՝ ընթերցողի հետաքրքրությունը 
շարժելու համար: Հետազոտության խնդիրը պետք է հստակ հաղորդի 
փորձի կարևորությունը: Վերջինս, սովորաբար, ներառում է 
հետազոտության նպատակը և սկզբնական վարկածը: Սահմանափակ 
տարածքի պատճառով ընթացակարգը պետք է հակիրճ ձևակերպել: 
Օրինակ` ցանկի կամ պարբերության ձևով: Փորձի արդյունքները 
ներկայացվում են տվյալների աղյուսակների և գրաֆիկների տեսքով, որին 
հաջորդում է կարճ գրավոր ամփոփումը: Հնարավորության դեպքում կարող 
են ներառվել լուսանկարներ կամ գծապատկերներ՝ հաղորդագրությունն 
ընդգծելու կամ հնարավորինս պարզորոշ դարձնելու համար․ դրա շնորհիվ 
պաստառն ավելի գրավիչ կդառնա: Եզրակացությունը պետք է ամփոփի 
հիմնական բացահայտումները, ցույց տա, թե որքանով են արդյունքները 
հաստատում սկզբնական վարկածները, ինչպես նաև ներկայացնի 
բացահայտումների բացատրությունը: Կարելի է ներառել նաև հետագա 
հետազոտության և ուսումնասիրության սահմանափակումների 
վերաբերյալ առաջարկությունները, եթե տարածքը հնարավորություն է 
ընձեռում [28] [29]: 
 
Բանավոր զեկույցներ 
Բացի պաստառներից, բանավոր զեկույցները ուսանողներին և 
երիտասարդ հետազոտողներին էական հմտություններ են տալիս 
գիտական հաղորդակցության բազմաթիվ հայեցակետերում: Փորձառու 
գիտնականները կարող են բանավոր զեկույցներ ներկայացնել 
համաշխարհային միջառարկայական գիտաժողովների ընթացքում: 
Լսարանային զեկույցները սովորաբար հակիրճ են: Սակայն մրցակցային 
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միջոցառումների ժամանակ բանավոր զեկույցները կարող են մինչև 15 
րոպե տևել: Բանավոր զեկույցներով հանդես գալու համար ուսանողները 
կարող են 1 րոպե տևողությամբ զրույց ունենալ իրենց հասակակիցների 
հետ՝ քննարկելու նպատակով իրենց վերջին հետազոտական արդյունքները 
կամ գիտական աշխատությունները: Սա ավելի հարմար է ուսանողներին, 
քան երկար ելույթները, իսկ պրակտիկան ուսանողներին օգնում է 
նախապատրաստվել ունենալու ավելի բարդ բանավոր զեկույցներ։ 

Մեծածավալ փորձեր պարունակող բանավոր զեկույցների համար 
ուսանողներին խորհուրդ է տրվում հետևել հետևյալ քայլերին [30]. 

● Տրամադրի´ր տեղեկություն հետազոտության հիմնական թեմայի և 
քո մասին: 

● Ներկայացրու´ խնդրի նշանակությունը, և թե ինչու է այդ խնդրի 
լուծումը կենսականորեն անհրաժեշտ։ 

● Ներկայացրու´ գիտական վարկածը: 
● Նկարագրի´ր փորձարարական ընթացակարգերը, որոնք 

օգտագործվել են խնդրի լուծման նպատակով: 
● Ներկայացրու´ արդյունքները ակնհաճո ձևաչափերով` գրաֆիկների 

և աղյուսակների նման: 
● Նշի´ր եզրակացության կետերի ամփոփումը և ներկայացրու՝ 

արդյո՞ք դրանք համապատասխանում են սկզբնական վարկածին: 
● Ներկայացրու´ հետագա հետազոտության հեռանկարները, և թե 

ինչպես է հնարավոր բարելավել նկարագրված փորձերը: 
 
Ուսանողները լսարանի առջև խոսելիս բարոյական աջակցության կարիք 
ունեն լարվածությունը հաղթահարելու համար՝ մինչև ավելի փորձառու 
դառնալը: Չափազանց կարևոր է ստացված արդյունքները բանավոր 
զեկույցի ձևով ներկայացնելու յուրաքանչյուր հնարավորությունից օգտվելու 
ցանկության խրախուսումը: Փորձեր անելու և մարզվելու միջոցով 
ուսանողներն ավելի վստահ ելույթ կունենան տարբեր լսարանների առջև, 
ներառյալ` գիտաժողովներում [31]: 

Հետազոտության արդյունքների հրապարակում 
Հետազոտության արդյունքների հրապարակումը հետազոտության 
արդյունքների տարածման ամենատարածված մեթոդն է: Գրախոսվող 
մասնագիտական ամսագրում հրապարակումը ընդհանուր առմամբ 
համարվում է հետազոտության արդյունքների տարածման առաջնային և 
ամենաարժեքավոր միջոցը (տես Kazdin, 1992, 2003b): 
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Թեմա 3. Ինչպես գրել հոդված և ատենախոսություն  
 
 
Վերջնարդյունք 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան՝ 

• նկարագրել հոդված և/կամ ատենախոսություն գրելու ու 
հրապարակման ուղարկելու գործընթացի բոլոր քայլերը: 

• նկարագրել ստացված տվյալները հոդվածի կամ ատենախոսության 
համար պահանջված համապատասխան կառուցվածքի մեջ 
դասավորելու հիմնական սկզբունքները։ 

 
 
Պատկերացում ատենախոսության և հոդվածի կառուցվածքի մասին  
Պատկերացրո՛ւ` իրականացրել ես եռամյա հետազոտական ծրագիր: Այն 
իրողությունից անկախ` հասե՞լ ես ակնկալված արդյունքներին, թե՞ ոչ, ո՞րը 
կլինի քո հաջորդ քայլը: Քանի որ հետազոտության նպատակը նոր 
գիտելիքի կուտակումն է, դրա մասին պետք է տեղեկացնես ուրիշներին՝ 
ներկայացնելով համապատասխան գիտաժողովներին կամ գրախոսություն 
հրապարակելով ոլորտին առնչվող ամսագրում: Հրապարակումը 
նպաստում է նաև կառավարությունից կամ մասնավոր 
ձեռնարկություններից քո (գիտնականների) հետագա 
հետազոտությունների համար ֆինանսավորում ստանալու 
հնարավորությանը և համալսարաններում կամ ակադեմիական 
հաստատություններում մասնագիտական առաջընթացին:  
 
Մեկնարկի լավագույն ուղին տվյալներ հավաքելը և դրանք հոդվածի ձևով 
պարզ ու հիմնավորված մատուցելն է: Ստորև ներկայացված են հոդված 
ստեղծելու քայլերը, որոնց մեծ մասն առնչվում է նաև ատենախոսության 
մշակմանը, և յուրաքանչյուր տարբերություն մատնանշված է 
համապատասխան բաժնում: 
 
Ինչ է հոդվածը 
Հոդվածը գրվում է ընթերցողին նոր գիտելիք հաղորդելու նպատակով և 
տպագրվում է գիտական ամսագրերում: Ամսագրերը հիմնականում 
ընդգրկում են թեմաների շատ նեղ շրջանակ: Օրինակ, «Molecular Veterinary 
Research» ամսագրում հրապարակվող հոդվածները ներկայացնում են 
մոլեկուլային մեթոդների և մոտեցումների կիրառմամբ մոլեկուլային 
մակարդակում ստացված արդյունքները։ 
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Մինչ համապատասխան ամսագրի ընտրությունը՝ ուսումնասիրի´ր դրա 
վերջին համարները և տե´ս` արդյո՞ք քո ներդրումը համապատասխանում է 
տվյալ ձեռնարկի ընդհանուր հայեցակարգին և քաղաքականությանը: 
Ուսումնասիրի´ր հեղինակների համար գրված ուղեցույցները և ընտրի´ր, թե 
որ տեսակի հրապարակումը լավագույնս կհամապատասխանի քո 
նպատակին: Այլ կերպ ասած. «Սկսի՛ր` ավարտը մտքումդ պահելով»: 
 
Յուրաքանչյուր գիտական ամսագիր ունի հրապարակվելիք 
աշխատանքների հատուկ տեսակներ (օրինակ՝ հետազոտություն, 
համառոտ զեկույց, տեսական ակնարկ, դեպքի մասին զեկույց/շարք և այլն): 
 
Գիտական հոդված գրելու առաջին քայլը նախընտրած ամսագրի 
պահանջներին համապատասխանող ուրվագիծն է: Պետք է մեծ 
ուշադրություն դարձնել հոդվածի համապատասխան հատվածի 
բովանդակությանը (օրինակ՝ քննարկման բաժնի կետերը չպետք է 
ներառվեն արդյունքների բաժնում): Բովանդակության թերի 
համապատասխանեցումը կարող է շփոթեցնել ընթերցողին (գրախոսին) և 
բովանդակության սխալ մեկնաբանման հիմք դառնալ: 
 
Չափանիշեր, որոնք կօգնեն ընտրելու ամսագիրը․ 
● Ազդեցության գործակից (Impact Factor) կամ ազդեցության ինդեքս 

(Impact Index), 
● Q ինդեքս (Quartile position of the journal), 

 
Այս չափանիշերի մասին հեշտությամբ կարելի է տեղեկություն գտնել 
առցանց՝ Journal Citation Reports (JCR)–ում, որը վճարովի ծառայություն է, 
կամ անվճար` Scientific Journal Rankings (SJR)–ում: 
 
Վերլուծելով տվյալ ամսագրում հրապարակված հոդվածների հղումներն այլ 
հոդվածներում՝ ազդեցության ցուցիչները չափում են ամսագրի 
ազդեցությունը գիտական գրականության վրա և հրապարակման 
կարևորությունը որոշակի թեմայի շրջանակներում: Սա հնարավորություն է 
տալիս համեմատելու ամսագրերի ազդեցությունը և վարկանիշը՝ 
միաժամանակ չափելով որոշակի առարկայական ոլորտում յուրաքանչյուր 
վերնագրի համապատասխանությունը: 
 
Ամսագրի ազդեցության գործակիցը (impact factor) որոշելու եղանակներից 
է, մեկ տարվա ընթացքում, նախորդ երկու տարիներին այդ ամսագրում 
հրապարակված հոդվածների հղումների միջին քանակը հաշվելը: 
Ազդեցության գործակիցը (Impact factor(IF)) հաշվելու համար կիրառվում է 
պարզ բանաձև, որն օգտագործում է JCR-ը. 
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նախորդ երկու տարիներին արված հղումների ընդհանուր թիվ 
այդ նույն երկու տարիներին հրապարակված հոդվածների ընդհանուր 

թիվ 

SJR ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԸ կազմվել է Google-ի մշակած ալգորիթմի 
հիման վրա՝ իր որոնման արդյունքները կազմակերպելու համար (Google 
PageRank): Սա նշանակում է, որ ոչ բոլոր հղումներն ունեն նույն արժեքը. 
այսինքն՝ դրանց արժեքը պայմանավորված է հղված ամսագրի դիրքից: 
Օրինակ՝ բարձր SJR ինդեքս ունեցող ամսագրի հղումն ավելի մեծ արժեք 
կունենա, քան ցածր SJR ինդեքս ունեցող ամսագրի հղումը։ 

SJR-ը մանրամասնում է հղումների այն քանակը, որոնք ամսագիրը ստանում 
է՝ հիմնվելով տվյալ տարում յուրաքանչյուր հրատարակության 
հրապարակած հոդվածների քանակի համեմատ իր հոդվածների 
ծանրակշիռ հղումների վրա: Հղումների կշռի ելակետը տվյալ հղումը 
պարունակող հոդվածն է: Այս հաշվարկն անտեսում է այդ նույն ամսագրում 
հրապարակված հոդվածների հղումները։ 

Հղման ժամկետը երեք տարի է՝ մեկ տարով ավելի, քան JCR-ը, և 
հաշվարկվում է տարեկան կտրվածքով 1999 թ-ից, թեև Scopus-ի 
հրապարակումների տվյալները հավաքվում են 1996 թ-ից։ 
Ի լրումն ազդեցության գործակցի կամ ազդեցության ինդեքսի, և՛ ըստ JCR-ի, 
և՛ ըստ SJR-ի` ամսագրերի դասակարգումները քառորդների են բաժանվում 
յուրաքանչյուր առարկայական կատեգորիայում։ 

Այս քառորդները (Q1, Q2, Q3 և Q4) դասակարգում են ամսագրերը 
ամենաբարձրից մինչև ամենացածրը՝ ելնելով դրանց ազդեցության 
գործակցից կամ ազդեցության ինդեքսից. 

1. 1-ին քառորդ (Q1) - լավագույն 25 %,
2. 2-րդ քառորդ (Q2) - 25-50 %,
3. 3-րդ քառորդ (Q3) - 50-75 %,
4. 4-րդ քառորդ (Q4) - ստորին 25 % [33]:

Մեկ այլ չափանիշ է H-Index-ը (Հիրշի ցուցիչը), որը ստեղծվել է Jorge E-ի 
կողմից: Այն չափում է կոնկրետ գիտնականի ազդեցությունը, այլ ոչ թե 
ամսագրի: H-ինդեքսը հավասարակշռված կերպով հաշվի է առնում 
հրապարակված հոդվածների քանակը և այդ հոդվածներին տրված 
հղումները, և, հետևաբար, օգտակար է գիտնականների միջև 
համեմատություն անցկացնելու համար: 
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Ինչ է ատենախոսությունը 
Ատենախոսությունը նույնպես տեքստ է, որը գրված է ընթերցողին նոր 
գիտելիք հաղորդելու նպատակով, բայց տարբերություններ ու 
նրբերանգներ կան, որոնք կքննարկենք ստորև` հոդված գրելուն 
զուգընթաց: 
 
Մագիստրոսական ատենախոսության ստեղծման համար յուրաքանչյուր 
համալսարան ու հաստատություն ունեն իրենց պահանջները, որոնք 
սովորաբար հասանելի են իրենց կայքերում: Ուսումնասիրության ոլորտով 
պայմանավորված՝ մագիստրոսական ատենախոսության կառուցվածքը 
կարող է տարբեր լինել: 
 
Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (bok.am) պահանջների համաձայն՝ 
ասպիրանտներին, իրենց ատենախոսության հիմնական մասի համար, 
թույլատրվում է օգտագործել հայերենը, անգլերենն ու ռուսերենը [32]: 
 
Գրելաոճի պահանջներ. խորհուրդներ 
Բառերը պետք է ընտրել զգուշորեն և ճշգրտորեն. գրավոր խոսքի որակը 
բարելավող բառերը բնութագրվում են պարզությամբ, ճշգրտությամբ և 
հետևողականությամբ: Հստակությունը ենթադրում է պարզագույն և 
ճշգրիտ բառի օգտագործումը յուրաքանչյուր գաղափարի արտահայտման 
համար՝ պատկերացում տալով, թե որ տեղեկությունն է տեղին կամ 
անտեղի: Ճշգրտությունը ենթադրում է ճիշտ բառերի օգտագործում՝ նկատի 
ունեցածը հստակ արտահայտելու ձգտմամբ: Անհրաժեշտ է ամսագրերին 
հղված գիտական գրախոսվող հոդվածները գրել անաչառորեն և միմիայն 
դիտարկումների վրա հիմնված: Հարկավոր է աստիճանաբար բարելավել 
գրավոր խոսքի հստակությունը, կատարելագործել բառերի ճիշտ 
օգտագործումը և պահպանել հետևողականությունը՝ նյութի մեջ ամենուր 
միևնույն գաղափարի համար նույն բառն օգտագործելով: 
 
Գրելու ընթացքում հաշվի առ հետևյալ առաջարկները. 

● Նշի՛ր միայն փաստերը, 
● Խուսափի՛ր անծանոթ բառերի օգտագործումից, 
● Մի՛ օգտագործիր խոսակցական բառապաշար կամ ժարգոն, 
● Մի՛ օգտագործիր հապավումներ, 
● Հետևողակա՛ն եղիր. նույն գիտական եզրույթի դեպքում երբեք մի´ 
օգտագործիր տարբեր բառեր։ 

 
Պետք է խուսափել երկար նախադասություններից. համառոտ 
նախադասությունների ազդեցությունն ավելի մեծ է: Անհարկի երկար, 
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խառնաշփոթ նախադասությունները դժվար է կարդալ: 
Նախադասությունները պետք է լինեն կարճ կամ միջին երկարության 
(հիմնականում` 15–20 բառ) և ներառեն միայն մեկ կամ երկու ստորադաս 
նախադասություն: 
 
Թվերի օգտագործումը. եթե նախադասությունն սկսվում է թվով, այդ թիվը 
պետք է ներկայացվի տառերով: Ցանկալի է, որ տասից փոքր թվերը 
նույնպես գրվեն տառերով, իսկ 10-ից մեծ թվերը կարելի է գրել թվերով: 
 
Հոդվածն ավարտելուց հետո դիմի´ր գործընկերներիդ օգնությանը. 
Խնդրի´ր, որ գործընկերներդ օգնեն կառուցողական քննադատությամբ: 
Նրանց 1-2 շաբաթ ժամանա´կ տուր՝ աշխատանքդ կարդալու, ստուգելու և 
համոզվելու համար, որ հոդվածդ ավարտուն է և հասկանալի: 
 
Ամսագիրն ընտրելուց հետո խրախուսելի է գիտական հոդված գրելու 
համար IMRaD ձևաչափին հետևելը․ 

● Ներածություն (Introduction), 
● Մեթոդներ (Methods), 
● Արդյունքներ (Results), 
● Քննարկում (and Discussion)։ 

 
1. Ներածություն 
 

● Հոդվածի համար 
Արդեն կատարված ուսումնասիրություններն օգտագործվում են 
ընթերցողին ներկայացված նախագծի անհրաժեշտության 
վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելու կամ հիմնավորելու 
նպատակով: Ընթերցողին պետք է տեսանելի լինեն հետազոտության 
հարցի պարզությունը, հակիրճությունը և ուսումնասիրության 
արժանի մակարդակը, որպեսզի ներածությունը ճիշտ ազդեցություն 
ունենա: 
 
Գրագետ ներածությունը պետք է ներառի առնվազն չորս հիմնական 
հասկացություն. 1) թեմայի նշանակությունը, 2) թեմայի հետ 
կապված առկա գրականության տեղեկատվական 
անկատարությունը, 3) հիմնական հարցերին աջակցող 
գրականության ակնարկը, 4) հաջորդաբար մշակված նպատակները, 
հետազոտության առարկան և վարկածները: 
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Պատշաճ ներածություն մշակելու համար կատարի´ր գրականության 
ճշգրիտ և համարժեք ստուգում. թերի, կասկածահարույց և հնացած 
տեղեկությունը և հղումները կարող են հոդվածիդ հրապարակումը 
մերժելու պատճառ դառնալ: Համարժեք և արդի ներածությունը 
հեղինակին տեղեկացնում է իր ուսումնասիրության ուժեղ և թույլ 
կողմերի մասին, և թե` իրո՞ք արժեր գրել այդ թեմայով՝ հաշվի 
առնելով առկա գրականությունը: Որոնումը կարող է իրականացվել 
համացանցի կամ գիտական ամսագրերի վերջին համարների և 
վերջին գիտաժողովների նյութերի ուսումնասիրման միջոցով: 
Ընդհանուր որոնումները ներառում են էլեկտրոնային տվյալների 
շտեմարաններ (MEDLINE, EMBASE և Cochrane Library): 
 
Հոդվածի ներածության համար գրականության ակնարկ գրելիս 
կենտրոնացի´ր ձեռքիդ տակ գտնվող թեմայի վրա: Մի´ շեղվիր հստակ 
թեմայից կամ մի´ տրվիր որոնման անհարկի ընդարձակմանը: 
Օրինակ՝ մի´ ներառիր իրագործման կամ կանխարգելման մասին 
հավելյալ տեղեկություն, եթե հետազոտությունդ հատկապես դրա 
մասին չէ: 
 
Գիտական աշխատության ներդրումն ուսումնասիրության տվյալ 
ոլորտում առկա ողջ գիտելիքի սպառիչ ակնարկ չէ: Այդ կարգի 
մանրակրկիտ ակնարկ պետք է անել տեսական նյութ կամ 
դասագրքերի գլուխներ գրելիս: Ներածության ձևաչափը կարելի է 
դիտարկել շրջված եռանկյունու պես. լայնածավալ ներկայացրու´ և 
նկարագրի´ր հիմնական թեման, քննադատորեն քննարկի՛ր թեմայի 
վերաբերյալ առկա գիտելիքը. բացահայտի´ր գիտելիքի 
թերությունները և վերջապես նշի´ր ընթացիկ հոդվածի 
նպատակները:  
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Ներածության մեջ (ավելի ուշ՝ քննարկման ընթացքում) հիշեցրու ինքդ քեզ, 
որ հոդվածը, առկա ապացույցները կամ հոդվածի արդյունքները չեն կարող 
եզրակացություններ կամ հետևություններ անել, ցույց տալ ու նկարագրել. 
դա կարող են անել միայն ՄԱՐԴԻԿ (հեղինակները): Օրինակ՝ հարկավոր է 
գրել. 
 
● «Պետրոսյանն ու Կարապետյանը ապացուցել են, որ…», 
● «Նախորդ աշխատանքը պարզել է, որ…», 
● «Մի քանի ուսումնասիրություններ վկայում են…», 
● «Ցույց է տրվել, որ…»։ 
 
Ավարտի´ր ներածությունը քո նպատակ(ների) և վարկած(ների) հիմնավոր 
հայտարարությամբ՝ ըստ անհրաժեշտության: Որոշ ամսագրերի ոճն 
այնպիսին է, որ մեթոդների և հիմնական արդյունքների բաժինը կարող ես 
ավարտել համառոտ ամփոփմամբ: 
 
Նպատակն ու խնդիրները պետք է հստակորեն առնչվեն ավելի վաղ՝ 
ներածության բաժնում քննարկված թեմայի վերաբերյալ 
տեղեկատվական նկարագրությանը: Սա կարող է կրկնություն թվալ, բայց 
օգտակար է, քանի որ ընթերցողը պարզորոշ տեսնում է 
ուսումնասիրության էվոլյուցիան, կարևորությունը և քննադատական 
կողմերը: 
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Հոդվածի մյուս բաժինները մշակելու ընթացքում և վերջում 
«Ներածություն» բաժինը կարող է լրացուցիչ խմբագրման կարիք 
ունենալ՝ ընդհանուր բովանդակության հիմնական կետերին 
համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ 
 

● Ատենախոսության համար 
o Գլխի բովանդակությունը պետք է ավելի ծավալուն լինի, քան 
հոդվածի դեպքում, որը պետք է կենտրոնանա հիմնական թեմայի 
վրա: Գրականության ակնարկում հեղինակը պետք է ցույց տա իր 
փորձը ոլորտում և ներառի խնդրի բոլոր կողմերը: Ղեկավարը 
սովորաբար ուղղորդում է ասպիրանտներին և օգնում է ճիշտ 
գրել: 

o Ընդունելի են հղումներն առավել հին տվյալներին և 
մատնանշումը, թե ինչ է հայտնաբերվել նոր հետազոտության 
արդյունքում: 

 
2. Մեթոդներ 
 

● Հոդվածի համար 
Մեթոդների բաժինը պետք է հստակ ներկայացնի 
ուսումնասիրության կոնկրետ նախագիծը և տրամադրի 
իրականացված քայլերի պարզորոշ ու հակիրճ նկարագրությունը: 
Մեթոդների բաժնում նման մանրամասն նկարագրության 
նպատակն այն է, որ համապատասխան մասնագետը կարողանա 
կրկնել քո փորձերը: Ուսումնասիրությունը պետք է լիակատար 
թափանցիկությամբ նկարագրել։ Որոշ դեպքերում, ընտրված 
ամսագրի կայքում տրամադրված հրահանգները կարող են 
ուղեցույց լինել մեթոդների մեջ ներառվող մանրամասների համար: 
 
Մեթոդների բաժինը պետք է լինի հստակ ենթավերնագրերով, որոնք 
ներառում են հետևյալ տեղեկությունները. 
 
Ուսումնասիրության կառուցվածքը` ուսումնասիրության առարկան 
և օգտագործված սարքավորումները։ 
 
Գիտական ամսագրերի մեծ մասը պահանջում է, որ մարդկանց կամ 
կենդանիներին առնչվող բոլոր հոդվածներն ունենան էթիկական 
հաստատման փաստաթղթեր՝ ներառյալ հստակ հայտարարություն, 
որ հետազոտողները ստացել են կառույցի համապատասխան 
խորհրդի հավանությունը: 
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Մանրամասներ, թե ինչպես են պատրաստվել ուսումնասիրության 
առարկան և սարքավորումները, և ինչ է արվել ուսումնասիրության 
ընթացքում։ Ենթավերնագրերը կարող են ներառել. 

 
o Արձանագրություններ` որոշակի մանրամասներ փորձերի կամ 
մեթոդների վերաբերյալ, 

o Գնահատումներ` արդյունքները և դրանց չափման ձևերը, 
o Ուսումնասիրության առարկան. օրինակ` եթե նախագիծն 
առնչվում է մարդկանց կլինիկական հետազոտություններին, 
ապա այս առաջին պարբերությունը սովորաբար նկարագրում է 
ներառման և բացառման չափանիշերը կամ բուժման ռեժիմները` 
ընթերցողին օգնելու հասկանալ ուսումնասիրության առարկան։ 

 
Վիճակագրություն` տվյալների վերլուծության համար գործարկվող 
մեթոդները. փաստացի արդյունքները պետք է քննարկվեն 
արդյունքների բաժնում, քանի որ ունեն իրենց սեփական 
լիակատար բաժինը: 
 
Թեև լավ գաղափար է, որ հեղինակները հիմնավորեն իրենց 
կատարած քայլերը, բայց դրանք նախատեսված են քննարկման 
բաժնի համար: Մեթոդների բաժնում երբեմն կարող են ներառվել 
տվյալ բաժնի այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են թեստերի 
հուսալիությունը կամ արդյունքների չափումների վավերացումը: 
 

● Ատենախոսության համար 
Մեթոդների բաժնում բավարար մանրամասների տրամադրման 
նպատակը համապատասխան մասնագետին քո փորձերը կրկնելու 
հնարավորություն տալն է: 
 
Եթե նույնիսկ ատենախոսության թեման նոր մեթոդի մշակումն է, 
հեղինակը պետք է ներառի միայն մեթոդների այն մանրամասները, 
որոնք գործարկվել են նոր մեթոդի մշակման համար: Օրինակ՝ որոշ 
դեպքերում ընդունելի է այսպիսի արտահայտությունների 
ներառումը` «ինչպես նախկինում նկարագրվել է» կամ «ինչպես 
նախկինում հրապարակվել է», նաև` տվյալ մեթոդի համար 
համապատասխան հղման տրամադրումը: 
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3. Արդյունքներ 
Արդյունքների բաժինը և՛ հոդվածի, և՛ ատենախոսության առանցքն է: 
Արդյունքները պետք է ներառեն միայն էական կետերը և ներկայացնեն 
փորձի փաստերը: 
 
Անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել քո արդյունքները: Մի´ ներառիր 
եզրակացությունների վերաբերյալ կարծիքներ, տվյալների վերլուծության 
համար գործարկվող մեթոդներ կամ հղումներ. այս բաժինը նախատեսված 
է միմիայն արդյունքների համար: Ուրվագծելիս էական է հեղինակի նշումը, 
թե որ արդյունքներն են պահանջում մեկնաբանություն՝ ի 
պաշտպանություն հետազոտության նպատակների, և որոնք կարող են 
բացառվել կամ ներառվել աշխատանքի հավելյալ նյութի մեջ: Տվյալների 
ճշգրիտ ներկայացումը (աղյուսակներ և նկարներ) կարևոր է պատմությունն 
անխախտ հաջորդականությամբ պատմելու համար: 
 
Արդյունքները ներկայացրու´ այնպես, ինչպես կան` պահպանելով 
չեզոքություն։ Տարբեր փորձերի մասին գրելիս` արդյունքների բաժնում 
օգտագործի´ր առանձին պարբերություններ կամ ենթավերնագրեր: 
 
Տեքստը լրացնելու համար, պարզության նպատակով, տվյալները կարող են 
ներկայացվել աղյուսակներով կամ նկարներով (լուսանկարներ, գծագրեր, 
գրաֆիկներ և այլն), եթե բանավոր նկարագրությունները չափազանց 
երկար են կամ բարդ: Արդյունքները պետք է նկարագրվեն, այնուհետև 
տեքստում պետք է հղում կատարվի աղյուսակին կամ նկարին. օրինակ` «X-
ը զգալիորեն ավելի բարձր էր, քան Y-ը (Աղյուսակ 2)»։ Նաև պետք է 
ներառվի նկարի կամ աղյուսակի հղումը։ Բոլոր աղյուսակները և նկարները 
պետք է լինեն դյուրընկալելի և բավարար խոշորությամբ (նկարները): 
Յուրաքանչյուրը պետք է համարակալվի հաջորդաբար, որպեսզի 
ընթերցողները ստիպված չլինեն հղում կատարելու տեքստին՝ դրանք 
հասկանալու համար: Աղյուսակների և նկարների վերնագրերը պետք է 
կարճ լինեն։ 
 
Ցանկացած տարբերության վիճակագրական հավաստիությունը միշտ 
պետք է նշել: Նույն կերպ՝ հարկ է նշել` հնարավո՞ր է արդյոք որոշակի 
ակնկալվող արդյունքները հավաստի չլինեն: Հավաստիությունը 
գնահատելու վիճակագրական թեստերը պետք է սահմանվեն մեթոդների 
բաժնում: 
Եթե քո աշխատանքը ներառում է աղյուսակ կամ նկար, որն արդեն 
հրապարակվել է, պետք է թույլտվություն ստանալ հեղինակային իրավունքի 
սեփականատիրոջից (սովորաբար` հրատարակչից, ոչ թե 
համապատասխան հեղինակից):  
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4. Քննարկում 
 
Քննարկման բաժնի նպատակը ընթերցողներին բացատրելն է 
արդյունքների իմաստը: Իրոք, չնայած հետաքրքիր տվյալներին, բազմաթիվ 
հոդվածներ մերժվում են արդյունքների անկատար մեկնաբանությունների 
կամ բացատրությունների պատճառով: Քննարկման բաժինը պետք է.  

(1) նշի և բացատրի հետազոտության հիմնական 
բացահայտումները,  
(2) համեմատի քո բացահայտումները նմանատիպ 
հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվածների հետ և 
հակադրի միմյանց,  
(3) անդրադառնա ուսումնասիրության սահմանափակումներին և 
ուժեղ կողմերին,  
(4) քննարկի կարևորությունը և նշանակությունը, 
(5) առաջարկներ տրամադրի հետագա հետազոտության համար:  

Քո բացահայտումները չպետք է չափազանց ընդգծվեն կամ ուռճացվեն, 
ինչպես նաև չպետք է քննադատել «Քննարկումներ» բաժնում ներառված 
այլ ուսումնասիրությունները: Ընդհանուր առմամբ, առաջին 
պարբերությունը պետք է քննարկի հիմնական բացահայտումները և նշի` 
վարկածները հաստատվե՞լ են, թե՞ մերժվել: Հետագա պարբերությունները 
պետք է համեմատեն քո ուսումնասիրության արդյունքները նմանատիպ 
հետազոտության արդյունքների հետ և հակադրեն միմյանց: Կարող ես նաև 
քննարկել այլընտրանքային վարկածները, և թե ինչու են դրանք 
անհամատեղելի քո տվյալների հետ, ինչպես նաև նշել ապագա 
ուսումնասիրությունները, որոնք անհրաժեշտ են նման այլընտրանքային 
վարկածների ստուգման համար: Քննարկման բաժնի վերջին 
պարբերությունը պետք է պարունակի հակիրճ ամփոփում՝ անկախ 
վիճակագրական հավաստիությունից, և առաջարկներ տրամադրի 
հետագա հետազոտությունների համար: Մի´ կրկնիր տվյալների և 
արդյունքների մանրամասն նկարագրությունները քննարկման բաժնում: 
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5. Հղումներ 
 
● Հոդվածի համար 

Ամսագրերը տարբերվում են հղումների իրենց ձևաչափերով: Հոդվածը 
ներկայացնելուց առաջ համոզվի´ր, որ հետևել ես քո ընտրած ամսագրի 
ձևաչափին: Գրախոսները հաճախ ստուգում են հղումները կամ գիտեն 
դրանք, քանի որ ոլորտի մասնագետներ են, ուստի այս բաժնի 
ցանկացած շեղում բացասաբար է անդրադառնում ողջ հոդվածի վրա։ 
 

● Ատենախոսության համար 
o Մագիստրոսական ատենախոսության պահանջները ներկայացնում 

են համալսարանը և տվյալ հաստատությունը: 
o Ընդունելի ձևաչափը մշակել է Բարձրագույն որակավորման 

կոմիտեն (bok.am) [32]: 
 

 
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՈԴՎԱԾՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ։ 
 
Համահեղինակներին, գործընկերներին և ղեկավարներին խնդրե´ք 
ստուգել և հաստատել ձեր նախագիծը: Սա անհրաժեշտ քայլ է (նաև 
նախնական գրախոսության տեսակ է), որն էական ներդրում կունենա 
հոդվածի բարելավման առումով։ 
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Հոդվածի ուղարկման և գրախոսման գործընթացը. խորհուրդներ 
 
Եթե գրել ես գերազանց աշխատանք (քո կարծիքով), հաջորդ քայլն այդ 
աշխատանքն ամսագրին ուղարկելն է: Հետագա ընթացքի ակնարկը 
ներկայացված է Նկար 1-ում և մանրամասն բացատրված է ստորև: 

 
Նկար 3.1. Ինչ է տեղի ունենում հոդվածը հրապարակման ուղարկելուց հետո։ 
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Ուղարկի´ր հոդվածը 
Հոդվածն ուղարկի´ր առցանց՝ ընտրված ամսագրի գլխավոր էջի միջոցով, 
առցանց ուղարկման համակարգում պահանջվող մանրամասները լրացնելուց 
հետո: Հոդվածը չպետք է միաժամանակ ուղարկվի մեկից ավելի ամսագրերի 
(հետևի´ր ուղարկելու քաղաքականությանը): 
 
Որոշ դեպքերում խմբագիրը կարող է որոշել, որ հոդվածի հավաստիությունը 
կամ նեղ ոլորտը չի համապատասխանում ամսագրին և չուղարկի 
գործընկերներին՝ ստուգելու համար. այդ դեպքում հոդվածը սովորաբար 
վերադարձվում է մի քանի օրվա կամ մեկ շաբաթվա ընթացքում: 
 
Գրախոսություն 
Խմբագրական ստուգումից հետո՝ համոզվելու համար, որ հոդվածի ձևաչափը 
համապատասխանում է ամսագրին, սկսվում է գրախոսության գործընթացը: 
Ստուգման ժամկետը որոշում է տվյալ ամսագիրը, կարող ես այցելել ամսագրի 
համապատասխան բաժին՝ այդ ամսագրում գործող ստուգման մոտավոր 
ժամկետի մասին տեղեկանալու համար։ Համբերատա´ր եղիր այդ ընթացքում, 
դրա համար կպահանջվի առնվազն մի քանի շաբաթ։ 
 
Որոշում 
Առաջնորդվելով գրախոսի տեսակետով՝ խմբագիրը քեզ կուղարկի որոշման 
հետևյալ նամակներից մեկը. 
 

Վերանայում 
Վերանայել հոդվածն ըստ մեկնաբանությունների և նորից ուղարկել: 
Այս դեպքում դու պետք է որոշակի աշխատանք կատարես: Նախ 
պարզի´ր՝ արդյո՞ք գրախոսների կատարած մեկնաբանությունները 
վավերական են, թե՞ դուրս են ընթացիկ ուսումնասիրության 
շրջանակներից: Օրինակ՝ ուղղակիորեն լաբորատորիա վազելու և 
առաջարկվող լրացուցիչ փորձերը կատարելու փոխարեն, պետք է 
բացատրել խմբագրին, թե ինչու է քո կատարած փորձն ընդունելի կամ 
նշել գրախոսի առաջարկում առկա թերությունները, եթե դրանք կան։ 
Հաճախ օգտակար է նմանատիպ փորձերով այլ հոդվածների հղումների 
տրամադրումը: 
 
Կարող ես նաև հրաժարվել վերանայումից: Այս դեպքում ընտրում ես 
մեկ այլ ամսագիր (սովորաբար` ավելի ցածր ազդեցության գործակցով), 
վերափոխում ընթացիկ հոդվածը (հնարավոր է՝ ներառելով որոշ 
փոփոխություններ, որոնք նշել են գրախոսները, եթե դրանք կարող են 
բարելավել հոդվածը) և նորից ուղարկում: 
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Մերժում 
Անգամ գրախոսականի մեկնաբանությունները քեզ տրամադրելու 
դեպքում խմբագիրը կարող է համարել, որ հոդվածը բարելավված չէ 
այնչափ, որ ինքը երաշխավորի իրենց ամսագրում հրապարակումը: 
 
Այս դեպքում պետք է ընտրես մեկ այլ ամսագիր, 
համապատասխանաբար վերափոխես հոդվածը և նորից ուղարկես՝ 
որպես նոր հոդված: 
 
Ընդունում 
Ժամանակն է տոնելու, քանի որ քո հոդվածը տպագրվելու է 
ամսագրում: 

 
Հրապարակում 
Հոդվածի ընդունումից հետո կստանաս հրատարակչության տարբերակը 
վերջնական սրբագրման և շտկումների համար, և քո աշխատանքը 
կհրապարակվի: 
 
Ժամանակն է տարածելու հրապարակած աշխատանքը և հղումներ 
կատարելու այլ հոդվածներում՝ համաձայն ամսագրի արտոնագրման 
քաղաքականության: 
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Թեմա 4. Ինչպես գրել դրամաշնորհային արդյունավետ 
հայտեր 
 
 
Վերջնարդյունք 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան՝ 

• գնահատել դրամաշնորհների նպատակայնությունը և 
համապատասխանությունը դրամաշնորհի տրամադրման 
պայմաններին։ 

• նկարագրել դրամաշնորհային արդյունավետ հայտեր գրելու 
հիմնական սկզբունքները։ 

• նկարագրել, թե ինչպես գտնել համապատասխան դրամաշնորհային 
աղբյուրներ։ 

 
 
Ներածություն 
 
Ինչ է դրամաշնորհային ծրագիրը 
Դրամաշնորհային ծրագիրը կամ հայտը փաստաթուղթ կամ 
փաստաթղթերի փաթեթ է, որը ներկայացվում է կազմակերպությանը՝ 
հետազոտական ծրագրի համար ֆինանսավորում ստանալու նպատակով: 
Սակայն դրամաշնորհ գրելու որոշ ընդհանուր կանոններ կան: 
 
Դրամաշնորհները հասանելի են կարիերայի գրեթե բոլոր փուլերում՝ և՛ 
գիտության թեկնածուներին, և՛ փորձառու ու կայացած դասախոսներին, 
նաև կան միջազգային, միջոլորտային և միջառարկայական 
դրամաշնորհներ: 
 
Ինչու է դրամաշնորհային հայտ գրելու հմտությունն էական 
Դրամաշնորհ ստանալը լարված և մրցակցային գործընթաց է, հետևաբար` 
դրամաշնորհային հայտ գրելու հմտությունների զարգացումն էական է: 
 
Մրցույթների օրինակներ են․ 

1. Եվրոպական հանձնաժողովի «Հորիզոն 2020» ծրագիրը 
(Եվրամիությունում մինչ օրս ամենամեծ հետազոտական և 
նորարարական ծրագիրը)` մոտ 80 միլիարդ եվրո (89 միլիարդ ԱՄՆ 
դոլար) ֆինանսավորմամբ, որի առաջին 100 հայտի 14 %-ը հաջողել է, 
թեև որոշ կատեգորիաների ուղարկված հայտերը հաջողության ցածր 
ցուցանիշ են ունեցել: 
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2. Մարի Սկլոդովսկա-Կյուրիի անվան անհատական կրթաթոշակը 2020 
թվականին ստացավ մինչ այդ եղած հայտերից ամենաշատը՝ ավելի 
քան11.500 հայտ ողջ աշխարհից: 

3. Միացյալ Նահանգների Ազգային գիտական հիմնադրամը (ԱԳՀ) 2017 
թվականին ստացել է 49.415 հայտ և միայն 11.447-ին շնորհել է 25%-
ից ցածր ֆինանսավորում։ 
 

Ինչ հմտություններ են անհրաժեշտ դրամաշնորհային հայտ գրելիս 
Դրամաշնորհ ստանալու համար պահանջվում է հետազոտություն 
իրականացնելու, կազմակերպելու, շփվելու, գրելու և հետևողականություն 
ցուցաբերելու հմտություններ:  
 
Դրամաշնորհային հայտի բաժինները 
 
Ընդհանուր մոտեցում 
Յուրաքանչյուր դրամաշնորհային հայտի մեջ կան մի շարք բաղադրիչներ, 
որոնք պետք է հստակ բացատրվեն. 

● Ի՞նչ թեմա է: Ինչո՞ւ է այդ թեման կարևոր: 
● Որո՞նք են հետազոտության խնդիրները: Առաջադրված 
հետազոտական խնդիրներն ի՞նչ առնչություն ունեն ներկայիս 
գիտելիքների հետ: 

● Որո՞նք են քո վարկածները։ 
● Որո՞նք են քո հետազոտության մեթոդները: 
● Ինչո՞ւ է քո առաջարկած մոտեցումը առանձնահատուկ և գրավիչ։ 
● Ի՞նչ ես ակնկալում ստանալ ծրագրի արդյունքում։ 
● Ինչո՞ւ այս հետազոտությունը նման հսկայական օգուտ կտա։ 
● Ինչո՞վ է թեման համապատասխանում մրցույթին։ 
● Ինչպիսի՞ օգուտ կբերի թեման: 

 
Երբ արդեն գիտես, թե ինչի կարիք ունես և ինչի վրա պետք է 
կենտրոնանաս, կարող ես փնտրել հեռանկարային դրամաշնորհներ 
տրամադրող և ֆինանսավորող կազմակերպություններ: 
 
Դրամաշնորհներ տրամադրող կազմակերպություն ընտրելիս անհրաժեշտ է 
հնարավորինս շատ տեղեկություն հավաքել այդ կազմակերպության մասին: 
Դրամաշնորհների դեպքում նախընտրելի է կազմակերպության 
առաքելությանը համապատասխանող մի քանի նպատակային հայտ 
ուղարկել` մի շարք կազմակերպությունների համընդհանուր հայտ 
ուղարկելու փոխարեն: 
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Չնայած ֆինանսավորող յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունի իր 
սեփական (սովորաբար՝ շատ պարզորոշ) պահանջները, հայտի մի քանի 
տարրեր կան, որոնք հիմնականում ստանդարտ են և հաճախ 
ներկայացվում են հետևյալ հաջորդականությամբ. 
 

1. Տիտղոսաթերթ 
2. Հակիրճ նկարագրություն 
3. Ներածություն (խնդրի պարզաբանում, հետազոտության նպատակը 
կամ նպատակները, հետազոտության նշանակությունն ու 
նորարարությունը) 

4. Ծրագրի նկարագրություն (մեթոդներ, հետազոտության ընթացք, 
հետազոտության առարկա, արդյունքներ, գնահատում և տարածում) 

5. Անձնակազմ 
6. Բյուջե և բյուջեի հիմնավորում 

 

Խորհուրդ։ Հայտն այնպե´ս ձևակերպիր, որ դյուրընթեռնելի լինի: 
Օգտագործի´ր ենթավերնագրեր՝ առաջարկը մասերի բաժանելու համար: 

 
Տիտղոսաթերթ 
Տիտղոսաթերթը, սովորաբար, ներառում է հետազոտական նախագծի 
հակիրճ, բայց պարզորոշ վերնագիրը, հիմնական հետազոտող(ներ)ի 
անուն(ներ)ը, դիմորդների պատկանելությունը՝ ըստ ինստիտուտի (բաժին և 
համալսարան), դրամաշնորհ տրամադրող կազմակերպության անվանումը 
և հասցեն, ծրագրի ժամանակացույցը, ֆինանսավորման համար 
պահանջվող գումարը և համալսարանի անձնակազմի 
ստորագրությունները, որոնք լիազորում են հայտը (անհրաժեշտության 
դեպքում): Ֆինանսավորող կազմակերպություններից շատերն ունեն 
տիտղոսաթերթի հատուկ պահանջներ. համոզվի´ր, որ հետևում ես դրանց: 
 
Հակիրճ նկարագրություն/հստակ նպատակներ 
Նախագծի վերաբերյալ առաջին տպավորությունն ընթերցողն ստանում է 
հակիրճ նկարագրությունը ներկայացնող էջից, որը ողջ հայտի հիմքն է և 
հիմնականում այն հատվածն է, որի միջոցով դու շահում կամ չես շահում 
գրախոսների վստահությունը։ Հայտի մասին նախնական պատկերացում 
կազմելու համար ընթերցողները կարող են իրենց ավարտուն 
առաջարկություններն անելիս հայացք նետել հակիրճ շարադրանքին, 
ուստի վերջինս կարող է ծառայել նաև որպես նախագծի մասին վերջնական 
տպավորություն: Հակիրճ շարադրանքը պետք է բացատրի հետազոտական 
նախագծի հիմնական տարրերը: Այդ շարադրանքի մեծ մասը նշում է (1) 
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ընդհանուր նպատակը, (2) հատուկ նպատակները, (3) հետազոտության 
ծրագրումը, (4) մեթոդները և (5) նշանակությունը (ներդրումը և 
հիմնավորումը): Հակիրճ շարադրանքը պետք է հնարավորինս հստակ 
գրված լինի: Օգտագործի´ր նման արտահայտություններ․ «Այս 
ուսումնասիրության նպատակն է…»։ 
 
Հայտի ընդհանուր նպատակը 
Հայտը պետք է հստակ բացատրի հետևյալ ընդհանուր օգուտները տարբեր 
մակարդակներում՝ անհատից մինչև հասարակություն. 

● Անձնակազմ։ Քո հետազոտությունը կարող է բարելավել գիտության 
նոր, ընդլայնվող, զարգացող ոլորտում կարիերայի 
հնարավորությունները՝ նվազեցնելով ավելի լավ 
հնարավորություններ փնտրող գիտնականների միջազգային 
միգրացիան և ավելի լավ պատրաստվածության մակարդակ 
ապահովել՝ թերզարգացած երկրներում անհատական կարիերայի 
հետագա զարգացման համար: 

● Հյուրընկալող կողմ։ Ավելի լավորակ հետազոտություն, բարելավված, 
նոր համագործակցություն և դրա օգտակարության հիմնավորում, 
ընդհանուր ռեսուրսներ և հաստատություններ, նոր հետազոտական 
սահմանների թիրախավորում։ 

● Հետազոտություն։ Բարդ խնդիրներ, որոնք կարող են լուծվել միայն 
նման մոտեցմամբ, և թե ինչու է կարևոր նման խնդիրների լուծումը: 

● ԱՄՆ և Եվրոպա։ Հասնել կամ գերազանցել ԱՄՆ-ի կամ Չինաստանի 
արտադրողականությանը կամ կարողություններին։ ԱՄՆ-ից կամ 
Չինաստանից կախվածության վերացում, բարելավված 
արդյունաբերական մրցունակություն, առողջություն և շրջակա 
միջավայր: Անհրաժեշտ է ներկայացնել գործընկերների/իրակարգերի 
շփումների հայեցակարգը (անհրաժեշտության դեպքում) որպես 
Էլեկտրոնային հետազոտությունների վարչության կառուցվածքի 
անբաժանելի մաս, որը հնարավորություն կընձեռի ապագայում 
ավելի մրցունակ հետազոտություններ կատարելու: 

● Միջազգային։ Մրցունակության բարձրացում՝ դառնալով 
առաջատար տվյալ տեխնոլոգիայում: 

 
Օգտակար կարող է լինել նաև հետազոտության հնարավոր շահառուներին 
հետևյալ կատեգորիաներով դիտարկելը․ 

● Մասնավոր հատված 
● Միջազգային, ազգային, տեղական կամ լիազորված 

կառավարություններ և պետական մարմիններ՝ ներառյալ 
քաղաքականություն մշակողները 
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● Հանրային հատված, երրորդ հատված կամ այլ (օրինակ՝ 
թանգարաններ, պատկերասրահներ, բարեգործական 
կազմակերպություններ) 

● Մասնագիտական կամ գործնական խմբեր (օրինակ՝ իրավաբաններ, 
ճարտարապետներ, նախագծողներ, դիվանապահներ, դիզայներներ, 
ստեղծագործ և կատարող արվեստագետներ) 

● Համընդգրկուն հանրություն 
 
Ներածություն 
Ներածությունը պետք է ներառի քո նախագծի հիմնական տարրերը՝ 
ներառյալ առկա գիտելիքը և գիտելիքի թերությունը, հետազոտության 
նպատակները, հետազոտության առարկան կամ խնդիրները և 
հետազոտության նշանակությունը: Խնդրի շարադրանքը պետք է 
նախապատմություն և հիմնավորում դառնա ծրագրի համար և հաստատի 
հետազոտության անհրաժեշտությունն ու համապատասխանությունը: 
Արդյո՞ք քո նախագիծը նորարարական է. ինչո՞վ է քո նախագիծը 
տարբերվում նույն թեմայով նախորդ հետազոտություններից: Նոր 
մեթոդաբանություն կկիրառե՞ս, թե՞ կփորձես տեսական նոր 
բացահայտումներ անել: Հետազոտության նպատակները կամ խնդիրները 
պետք է ցույց տան հետազոտության ակնկալվող արդյունքները և 
համապատասխանեն այն կարիքներին, որոնք համարվում են գիտելիքների 
բաց: Թվարկի՛ր քո հետազոտության միայն հստակ նպատակները կամ 
հիմնական նպատակները և պահպանի´ր ենթանպատակները՝ նախագծի 
նկարագրության մեջ ներկայացնելու համար: 
 
Նախագծի նկարագրությունը 
Նախագծի նկարագրությունը, ընդհանուր առմամբ, քո հայտի ամենամեծ 
բաղադրիչն է և կարող է պարունակել մի քանի ենթաբաժին: Նախագծի 
նկարագրությունը պետք է պարունակի բոլոր մանրամասները, 
հետազոտության նպատակները կամ առարկան, վարկածները, մեթոդների 
և ընթացիկ քայլերի վերաբերյալ պարզորոշ մանրամասներ, ակնկալվող 
արդյունքները կամ ստացվող արդյունքները, հնարավոր ծուղակներն ու 
այլընտրանքները և, անհրաժեշտության դեպքում` նաև ժամանակացույցը: 
 
Նշանակությունը 
Նշանակության բաժինը հիմնավորում է հետազոտության կարևորությունը: 
Այստեղ դու պետք է բացատրես. 

1. ինչու է նախագիծը կարևոր և անհրաժեշտ, 
2. ինչու է առաջարկվող մոտեցումը հատուկ և գրավիչ, 
3. ինչը կլինի նախագծի արդյունքը, 
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4. ինչը կլինի նախագծի տված արժեքը (եվրոպական համայնքին՝ 
ֆինանսական, սոցիալական, բնապահպանական, առողջապահական 
և այլն)։ 

Մոտեցումը 
Հաշվի առնելով մոտեցման բաժնի ընդգծված տեխնիկական բնույթը և 
ոլորտում քո փորձի ցուցադրման կարևորությունը՝ հնարավորինս շատ 
տեղեկություն ներառի´ր նախնական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ՝ 
քո սեփական աշխատանքի, քո մենթորի լաբորատորիայի կամ 
համագործակցության շրջանակից: 

Նախագծի նկարագրության ընթացքում խուսափի´ր ենթադրելուց, որ 
գրախոսները ծանոթ են քո առաջարկած փորձարարական տեխնիկային և 
անպայման տրամադրիր համապատասխան մանրամասներ: Հստակ և 
անթաքույց նշի´ր քո հետազոտության նպատակների ու հարցերի, 
վարկածների, մեթոդաբանությունների և արդյունքների միջև կապը: 

Մեթոդաբանություն 
Հիմնական կետերը․ 
● Ինչ պետք է անես 
● Ինչպես պետք է անես 
● Ինչու ես այդպես անելու 
● Դա լավագույն միջոցն է 
● Կա հստակ սահմանված ծրագիր 
● Նպատակներն ու նպատակային արդյունքները սահմանված են 
● Ռիսկերը վերլուծված, հասկացված և հաշվառված են  
● Կառավարումը և օժանդակ կառուցվածքը տեղին են 
● Տարածման և շահագործման ուղիները սահմանված և ծրագրված են 

 
Առաջադրանքները 
Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար պետք է ներառել․ 

● հիմնավորում (ինչու)  
● նկարագրություն (ինչ, ինչպես) 
● վերջնարդյունք (ձեռքբերում)  

○ արդյունք, որը պետք է լինի շոշափելի և հստակ (տեխնիկական 
տվյալներ, լավագույն փորձի ուղեցույցներ և արձանագրություններ, 
օժանդակ տվյալների հավաքածուներ և այլն): 

● նպատակ (ինչպես է վերջինս զարգացնում ոլորտը)  
● կապը մյուս առաջադրանքների հետ. համոզվի´ր, որ 

առաջադրանքները ամբողջությամբ կախված չեն միմյանցից: 
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Որոշ դրամաշնորհներ (օրինակ՝ Մարի Կյուրիի կրթաթոշակը) ներառում են 
հետազոտական միջավայրի նկարագրության բաժինը: Փորձը և հատուկ 
փորձառությունը, որը դու և քո լաբորատորիան կամ խումբն առաջարկում 
եք հայտի մեջ, ինչպես նաև դպրոցի, բաժնի, հետազոտական կենտրոնի 
կամ համալսարանի աջակցությունը, սարքավորումները և 
հարմարությունները պետք է ներկայացվեն: Հարկավոր է հստակ և հակիրճ 
ներկայացնել հավաքված խմբին, հնարավորության դեպքում՝ ներառելով 
ներգրավված անդամների անունները: Չնայած միշտ չէ, որ էական է, բայց 
այլ հետազոտական կենտրոնների հետ կապն ու համագործակցությունը 
հաճախ հայտի հիմնական առավելությունն են: 
 
Անձնակազմ 
Հետազոտական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ է թիմ, ներառյալ՝ գլխավոր հետազոտող, գիտաշխատող, 
ասպիրանտ, լաբորանտ, ճարտարագետ, ծրագրային դիզայներ, 
համագործակից: Բացատրիր հետազոտական խմբում յուրաքանչյուր անձի 
դերը՝ ներառյալ նախագծին անհրաժեշտ հմտությունները: Ամենայն 
հավանականությամբ, պետք է ներառես քո խմբից որևէ մեկի 
կենսագրությունը՝ որպես հայտի մաս: Ցանկալի է թվարկել այն դերերը, 
որոնցում անձը չի որոշակիացվում, բայց այդ դեպքում պետք է ներկայացնել 
անհրաժեշտ հմտությունները և այն անձի գործառույթները, որն 
ուրվագծվում է տվյալ պաշտոնում: 
 
Բյուջե 
Բյուջեն մանրամասնում է ծրագրի ծախսերը և, սովորաբար, բաղկացած է 
աղյուսակից, որտեղ բյուջեն մանրամասն ներկայացվում է՝ ներառելով 
վերջինիս նկարագրությունը (հայտնի է նաև որպես բյուջեի հիմնավորում), 
նաև պարզաբանվում են տարբեր ծախսերը: Եթե նույնիսկ հայտի 
ուղեցույցները հատուկ չեն նշում նկարագրության մասին, ներառի´ր բյուջեի 
հիմնավորումը ընդհանրական մի քանի նախադասությամբ՝ 
մանրամասնելով, թե յուրաքանչյուր կատեգորիայի միջոցների համար ինչ է 
օգտագործվելու: 

Ստուգի´ր, որ բյուջեի բոլոր կետերը համապատասխանեն դրամաշնորհ 
տրամադրող կազմակերպության պահանջներին, քանի որ որոշ 
կազմակերպություններ չեն ապահովում սարքավորումների գնումները կամ 
այլ կապիտալ ծախսեր: 

Մի շարք համալսարաններ պահանջում են, որ անուղղակի ծախսերը (կամ` 
«վերադիր ծախսերը», որոնք կարող են ներառել, օրինակ, վարձավճար, 
կոմունալ ծառայություններ և ընդհանուր ու վարչական ծախսեր) 
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ավելացվեն իրենց տնօրինած դրամաշնորհներին: Հարցրու քո կառույցի 
համապատասխան բաժնում՝ պարզելու նպատակով, թե ինչ ստանդարտ 
(կամ պահանջվող) դրույքաչափեր են նախատեսված վերադիր ծախսերի 
համար: Սա հաճախ պահանջում է բյուջեի նախագծի հաստատում 
դրամաշնորհների կառավարման համար պատասխանատու 
համալսարանի աշխատակցի կողմից և կարող է օգնել անուղղակի ու 
հետազոտության հետ անմիջականորեն չառնչված ծախսերի հետ կապված 
հարցերում (օրինակ՝ անհրաժեշտ սարքեր ունեցող բաժնի ծառայությունից 
օգտվելու վճարները): 
 
Ժամանակացույց 
Մանրամասն բացատրի´ր հետազոտական ծրագրի ժամանակացույցը, 
որպեսզի ստուգողները հասկանան և գնահատեն նախագծի ծրագրումն ու 
իրագործելիությունը: Ե՞րբ ես սկսելու և ավարտելու յուրաքանչյուր քայլը: 
Դա կարող է օգտակար լինել, եթե ներկայացնես ժամանակացույցի 
տեսողական տարբերակը: Պարզ հետազոտությունների դեպքում 
բավարար կլինի ծրագրի ժամանակացույցն ամփոփող աղյուսակը [35]: 
 
Տեղեկության տարածում 
Տարածումը քո աշխատանքի նշանակությունը խթանելու միջոց է, որն 
ստեղծել ես որպես քո ընդհանուր նպատակների մաս: Տարածման 
օրինակները ներառում են. 
● Հետազոտական աշխատանքների և զեկույցների հրապարակում 
● Ելույթներ գիտաժողովների ժամանակ 
● Օնլայն հարթակ՝ տարածում սոցիալական մեդիայի միջոցով 
● Հանրային ներգրավվածություն 
● Շփումներ (Networking) 
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Թեմա 1. Ինչ է գիտությունը / հետազոտությունը  
 

Վերջնարդյունքներ  

• Սահմանել «գիտություն» եզրույթը: 
• Տարբերակել հիմնարար և կիրառական 
հետազոտությունները: Բերել օրինակներ: 

• Տարբերակել որակական, քանակական և 
խառը տիպի հետազոտությունները։ Բերել 
օրինակներ։ 

Գործողություններ 

Ուսանողները գիտական պնդումների 
վերաբերյալ աշխատաթերթիկ կլրացնեն և 
կքննարկեն այն: 
Ուսանողները հետազոտության տեսակների 
վերաբերյալ երկու վարժություն կկատարեն:  

Վերջնարդյունքի 
գնահատման 
նմուշներ 

«Գնահատման աշխատանքային թերթիկ»−ի 
(Հավելված 1) օգնությամբ ուսանողները 
կկիրառեն հետազոտության տեսակների և 
տվյալների վերաբերյալ հասկացություններ՝ 
նյութը հասկանալու համար: 

 

Քննարկման 
թեմաներ 

Ենթաթեմայի 
հիմնական 
նպատակները 

Գործողություններ 
(Հավելված 1)  

Ինչ է գիտությունը 

Անհրաժեշտ է 
ընդգծել, թե ինչ է 
գիտությունը և 
ինչպես է 
հետազոտությունը 
աջակցում 
գիտության 
զարգացմանը: 
 
 
  

Ուսանողները պետք է 
կարողանան տալ 
գիտության 
սահմանումը և 
բացատրել՝ ինչն է 
համարվում 
գիտական։ 

«Որքան է դա 
գիտական» 
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Հետազոտության տեսակները 

Անհրաժեշտ 
է շեշտադրել 
հիմնարար ու 
կիրառական 
հետազոտության, 
ինչպես նաև 
որակական ու 
քանակական 
հետազոտության 
տարբերությունները։ 

Ուսանողները պետք է 
կարողանան 
տարբերակել նաև 
հիմնարար և 
կիրառական 
հետազոտություններ: 
Ուսանողները պետք է 
կարողանան որոշել, 
թե որ տվյալներն են 
համարվում 
որակական, և որոնք՝ 
քանակական:  

«Կիրառական, թե 
հիմնարար 
հետազոտություն» 
 
«Որակական և 
քանակական 
տվյալների 
տարբերությունները» 

 
Ինչ է գիտությունը  
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ գիտությունը սահմանվում է որպես նոր 
գիտելիքների ձեռքբերման մեթոդաբանական և համակարգված 
մոտեցում: Գիտնականները չեն հենվում զուտ պատահական 
դիտարկումների կամ աշխարհին ծանոթանալու ոչ պաշտոնական 
մոտեցումների վրա, այլ փորձում են նոր գիտելիքներ ձեռք բերել՝ ուշադիր 
դիտարկումներ կատարելով և օգտագործելով համակարգված, 
վերահսկվող և մեթոդական մոտեցումներ [1]:  
Գիտականորեն ձեռքբերված գիտելիքները հիմնված են օբյեկտիվ 
տվյալների վրա, որոնք հուսալիորեն մշակվել են մանրամասնորեն 
իրականացված հետազոտական աշխատության շրջանակում: 
 
Ընդգծեք, որ գիտության գրեթե բոլոր բնագավառներում առաջընթացը 
կախված է համակարգված հետազոտությունների իրականացումից. 
հետևաբար հետազոտությունը հաճախ դիտվում է որպես գիտական 
առաջընթացի հիմնաքար: Լայն սահմանմամբ հետազոտության նպատակն 
է պատասխանել հարցերին և ձեռք բերել նոր գիտելիքներ:  
 

 

Լսարանային աշխատանք 
 

Ուսանողներին բաժանե՛ք «Որքա՞ն է դա գիտական» 
աշխատաթերթիկը (Հավելված 1) և խնդրե՛ք զույգերով լրացնել այն ու 
քննարկել (10−15 րոպե): Այնուհետև ընդհանուր քննարկում 
իրականացրե՛ք այն հարցի շուրջ՝ ինչու են կարծում, որ որոշ 
պնդումներ քիչ թե շատ գիտական են, ինչն են հիմք ընդունել: 
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Հետազոտության տեսակները 
 
Հիմնարար հետազոտություն 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ հիմնարար հետազոտությունը սովորաբար 
չունի անմիջական առևտրային նպատակներ, չի կարող հանգեցնել 
գյուտի կամ լուծել գործնական խնդիր (ոչ միշտ): Հիմնարար 
հետազոտությունը հիմնված է գիտելիքի վրա, նպաստում է հասկանալ 
հիմնարար խնդիրները և պատասխանում է ինչո՞ւ, ի՞նչ և ինչպե՞ս 
հարցերին: Այն նաև օգնում է հասկանալու, թե ինչպես է իրականացվում 
գիտական հետազոտությունը, որը կարող է հանգեցնել նոր 
ապրանքների, տեխնոլոգիաների և գործընթացների զարգացմանը: 
 
Կիրառական հետազոտություն 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ կիրառական հետազոտության նպատակը 
հարցերին հստակ պատասխանելը և խնդիրներին գործնական 
լուծումներ տալն է՝ հիմնականում առևտրային նպատակով: 
Կիրառական հետազոտությունների արդյունքում ստեղծվում են նոր 
ապրանքներ, տեխնոլոգիաներ, սկիզբ են դրվում նոր գործընթացների, 
որոնք կարող են հանգեցնել նոր հիմնարար հարցերի: 
 
Հետազոտությունների այս երկու տեսակները փոխկապակցված են և 
կախված են մեկը մյուսից, ինչը նպաստում է առաջընթացին: 
 
Հիմնարար հետազոտության օրինակներ են․ 

1. Ինչպե՞ս է առաջացել տիեզերքը: 
2. Ի՞նչ բաղադրիչներից է կազմված նեյտրոնը: 
3. Ո՞րն է ծովաձիու գենետիկ կոդը: 
4. Ինչպե՞ս են որոշ բակտերիաներ դիմանում ջերմային հոսանքների 

բարձր ջերմությանը: 
5. Ըստ էլեկտրաուղեղագրի՝ ինչպե՞ս որոշել մարդը ձանձրանում է, թե 

ոչ: 

Կիրառական հետազոտության օրինակներ են.  
1. Մշակաբույսերի արտադրության բարելավումը չոր միջավայրում: 
2. Տվյալ հիվանդության բուժումը: 
3. Էլեկտրամոբիլների էներգաարդյունավետության բարելավումը։ 
4. Շինանյութերի ամրության ու երկարակեցության բարելավումը։ 
5. Սպառողների մանրածախ առևտրի վրա համաճարակների 

ազդեցության ուսումնասիրությունը: 
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Լսարանային աշխատանք 
 

Ուսանողներին բաժանե՛ք «Կիրառակա՞ն, թե՞ հիմնարար 
հետազոտություն» (Հավելված 1) աշխատանքային թերթիկը և 
խնդրե՛ք հետազոտությունները դասակարգել որպես հիմնարար կամ 
կիրառական (15 րոպե): Ավարտելուց հետո ուսանողների հետ 
քննարկե՛ք յուրաքանչյուր պնդում՝ լսելով նրանց 
պատճառաբանությունը: 

 
Քանակական հետազոտություն 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ քանակական հետազոտության տվյալները 
հիմնված են թվերի վրա (հաշվիչներ, չափումներ), որտեղ կիրառվում են 
պարզ կամ խորացված մաթեմատիկա և վիճակագրություն՝ տվյալների 
մեջ ընդհանրություններ, հարաբերություններ, տարբերություններ և 
օրինաչափություններ գտնելու համար: Այսպիսի տվյալների 
վերլուծությունը ավելի կառուցվածքային է և անկողմնակալ: Տվյալները 
սովորաբար ներկայացվում են գրաֆիկի կամ աղյուսակի տեսքով: 
 
Որակական հետազոտություն 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ որակական հետազոտություն իրականացվում 
է, երբ անհրաժեշտ է հասկանալ հասկացությունները, մտքերը կամ 
փորձառությունները: Տվյալները, որպես կանոն, ոչ թե թվերով են 
ներկայացված, այլ տեքստով, նկարներով՝ տեսանյութերով և 
ձայնագրություններով կամ խոսակցությունների սղագրությամբ: 
Այսպիսի տվյալների վերլուծությունը կարող է ավելի բարդ և 
անհատական լինել: Տվյալները ներկայացվում են տարբեր ձևաչափերով: 
 
Հետազոտության ժամանակ հնարավոր է նաև միաժամանակ 
օգտագործել որակական և քանակական տվյալները: Պարտադիր չէ, որ 
տվյալները լինեն միայն որակական կամ միայն քանակական, քանի որ 
դրանք լրացնում են միմյանց: Սովորաբար փորձարարական 
արդյունքները ներկայացվում են պատկերներով (որակական տվյալներ), 
որին հաջորդում է ընդհանուր չափումների քանակականացումը 
(քանակական տվյալներ): 
 
 
 
 
 



77 

Լսարանային աշխատանք 

Ուսանողներին բաժանե՛ք «Որակական և քանակական տվյալների 
տարբերությունները» աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 1): 
Խնդրե՛ք նրանց տվյալները դասակարգել՝ ըստ որակական կամ 
քանակական տեսակների (5−10 րոպե): Լրացված աղյուսակը 
ներկայացված է ստորև։ Այնուհետև միասին դասակարգե՛ք 
տվյալների տեսակները: Հարցրե՛ք՝ արդյո՞ք դրանցից որևէ մեկը 
դժվար էր դասակարգելը: 

Որակական տվյալներ 
(բնութագրող) 

Քանակական տվյալներ 
(թվային)  

Սեռը 
Կրոնը 
Ամուսնական կարգավիճակը 
Մայրենի լեզուն 
Սոցիալական մակարդակը 
Որակավորումները 
Ուղեցույցի տեսակը 
Բուժման մեթոդը 
Դասավանդման ձևը 
Խնդիրների լուծման 
ռազմավարությունը 

Տարիքը 
Հասակը 
Քաշը 
Եկամուտը 
Համալսարանի մեծությունը 
Խմբի չափը 
Ինքնարդյունավետության միավորը 
Դասախոսությանը մասնակցությունը 
տոկոսներով 
Կլինիկական հմտությունների 
քանակը 
Սխալների քանակը 

Լսարանային աշխատանք 

Ուսանողներին բաժանե՛ք «Գնահատման աշխատանքային 
թերթիկ»−ը (Հավելված 1), խնդրե՛ք այն լրացնել և ավարտվելուց հետո 
վերադարձնել: (20 րոպե) 
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Հավելված 1 
1.1․ Որքան է դա գիտական 
 
Գիտելիքի վերաբերյալ ստորև բերված պնդումները կարդալուց հետո 
յուրաքանչյուր պնդում գնահատի՛ր 1−10 բալային համակարգով, որտեղ 
1−ը ամենաքիչ գիտականն է, իսկ 10−ը՝ ամենագիտականը: Պատրա՛ստ 
եղիր արդարացնելու քո որոշումը: 
 
Գիտելիքի վերաբերյալ պնդումներ 
 
Ա. Բոլոր կենդանի օրգանիզմները կազմված են մեկ կամ մի քանի 
բջիջից: Ինչպես գիտենք, մինչ օրս հետազոտված յուրաքանչյուր 
կենդանի օրգանիզմ կազմված է մեկ կամ մի քանի բջիջից: 

Բ. Եթե հայելին ջարդես, յոթ տարի վատ բախտ կունենաս: 
Գ. Երկիրը հարթ է: Ամեն ոք կարող է դա տեսնել: 
Դ. Նոբելյան մրցանակակիր Լինուս Փոլինգը, որը հայտնաբերել է C 
վիտամինի կառուցվածքը, պնդում է, որ այն կանխում է սովորական 
մրսածությունը: 

Ե. Մարդիկ հոգի ունեն: Ես հավատում եմ դրան, քանի որ 
Աստվածաշնչում այդպես է ասվում: Հոգու միջոցով մենք տարբերվում 
ենք կենդանիներից: 

Զ. Երկրի վրա ընկնող բոլոր առարկաների արագացումը հաստատուն է: 
Շենքի վերևից գցել են նույն տրամագծով և ծավալով երկու գունդ․ 
մեկը՝ պողպատից, մյուսը՝ պլաստիկ պոլիմերից։ Նրանց երկուսի 
արագացումը նույնը կլինի (32 ֆուտ/վ2), և երկուսն էլ միաժամանակ 
կհարվածեն գետնին: 
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1.2․ Կիրառակա՞ն, թե՞ հիմնարար հետազոտություն 
 
Ստորև բերված պնդումներից որո՞նք են կիրառական, որո՞նք՝ 
հիմնարար։ Դասակարգել։  
 
Ինչպես բարելավել դեռահասների գրագիտությունը 
Ապրանքների շուկայահանման ուղիների ուսումնասիրությունը 
Ինչպես նվազեցնել խարդախությունը սոցիալական լրատվական 
հարթակներում 
Ինչպես խրախուսել միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտներին քոլեջ 
հաճախել  
Ալկոհոլի օգտագործման ազդեցությունը ուղեղի վրա 
Մարդու ԴՆԹ−ի բաղադրիչների ուսումնասիրությունը 
Ինչպես մեքենաների անվադողերն ավելի երկարակյաց դարձնել 
Սթրեսի մակարդակի ազդեցությունը մարդկանց ագրեսիվության վրա 
Սահմանափակ բյուջեով գլյուտեն չպարունակող սնունդ պատրաստելու 
ուղիները 
Գենդերային կարծրատիպերի ազդեցությունը դեպրեսիայի վրա 
Քաղցկեղի առաջացման գործոնների ուսումնասիրությունը 
Կաղնու ծառերի աճի ուսումնասիրությունը 
Պրոտոնի կառուցվածքի ուսումնասիրությունը 
Ինչպես բուժել անքնությունը  
Ինչպես ճիշտ գնահատել ատամնաբույժի ընդունարանում սպասող 
այցելուների ժամանակը 
Միացյալ Նահանգների ամենաանձրևոտ շրջանների 
ուսումնասիրությունը 
Շիզոֆրենիայով տառապող հիվանդների ախտորոշման մեթոդների 
ուսումնասիրությունը 
Բուսական ծագման սննդամթերքների առողջարարության 
ուսումնասիրությունը  
Ինչպես շներին վարժեցնել իրենց բակից չհեռանալ 
Ինչպես կանխել մոծակների խայթոցից առաջացող քորը 
Կրիպտոարժույթի ծագման ուսումնասիրությունը 
Չիլիում աճեցված կիվիի տարբեր տեսակների ուսումնասիրությունը 
Շուկայավարման ինչ ռազմավարություններ կարելի է օգտագործել 
քոլեջի տարածքում 
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Պատասխաններ․ Կիրառակա՞ն, թե՞ հիմնարար հետազոտության  
 
Կիրառական հետազոտություն․ ստորև նշվածները առկա խնդիրների 
համար գործնական լուծումներ են առաջարկում 
 
Ինչպես նպաստել դեռահասների գրագիտությանը 
Ապրանքների շուկայահանման ուղիների ուսումնասիրությունը 
Ինչպես նվազեցնել խարդախությունը սոցիալական լրատվական 
հարթակներում 
Ինչպես խրախուսել միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտներին քոլեջ 
հաճախել  
Ինչպես մեքենաների անվադողերն ավելի երկարակյաց դարձնել 
Սահմանափակ բյուջեով գլյուտեն չպարունակող սնունդ պատրաստելու 
ուղիները 
Ինչպես բուժել անքնությունը  
Ինչպես ճիշտ գնահատել ատամնաբույժի ընդունարանում սպասող 
այցելուների ժամանակը 
Շիզոֆրենիայով տառապող հիվանդների ախտորոշման մեթոդների 
ուսումնասիրությունը 
Ինչպես շներին վարժեցնել իրենց բակից չհեռանալ 
Ինչպես կանխել մոծակների խայթոցից առաջացող քորը 
Շուկայավարման ինչ ռազմավարություններ կարելի է օգտագործել 
քոլեջի տարածքում 

Հիմնարար հետազոտություն․ ստորև նշվածներն ուղղված են որևէ 
երևույթ, ուսումնասիրություն կամ բնական երևույթներ հասկանալուն 
Ալկոհոլի օգտագործման ազդեցությունը ուղեղի վրա 
Մարդու ԴՆԹ−ի բաղադրիչների ուսումնասիրությունը 
Սթրեսի մակարդակի ազդեցությունը մարդկանց ագրեսիվության վրա 
Գենդերային կարծրատիպերի ազդեցությունը դեպրեսիայի վրա 
Քաղցկեղի առաջացման գործոնների ուսումնասիրությունը 
Կաղնիների աճի ուսումնասիրությունը 
Պրոտոնի կառուցվածքի ուսումնասիրությունը 
Միացյալ Նահանգների ամենաանձրևոտ շրջանների 
ուսումնասիրությունը 
Բուսական ծագման սննդամթերքի առողջարարության 
ուսումնասիրությունը  
Կրիպտոարժույթի ծագման ուսումնասիրությունը 
Չիլիում աճեցված կիվիի տարբեր տեսակների ուսումնասիրությունը 
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1.3․ Որակական և քանակական տվյալների համեմատությունը 
 
Որակական տվյալներ  Քանակական տվյալներ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Տարիքը 
Սեռը 
Խմբի չափը 
Հասակը 
Եկամուտը 
Ամուսնական կարգավիճակը 
Բուժման մեթոդը 
Մայրենի լեզուն 
Կլինիկական հմտությունների քանակը 
Սխալների քանակը 
Դասախոսությանը մասնակցությունը տոկոսներով 
Խնդիրների լուծման ռազմավարությունը 
Որակավորումները 
Կրոնը 
Ինքնարդյունավետության միավորը 
Սոցիալական մակարդակը 
Ուղեցույցի տեսակը 
Դասավանդման ձևը 
Համալսարանի մեծությունը 
Քաշը 
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1.4․ Գնահատման թերթիկ 

• Ձեր հետազոտության թեման․

• Հիմնարա՞ր, թե՞ կիրառական հետազոտություն է: Ինչո՞ւ։

• Պահանջվող տվյալները․

• Տվյալները դասակարգի՛ր ըստ որակական և քանակական
չափանիշերի:
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Թեմա 2. Գիտական մեթոդ  
 

Վերջնարդյունքներ 

• Սահմանել գիտական մեթոդի նպատակն 
ու դրա փուլերը։ 

• Նկարագրել գիտական մեթոդի 
յուրաքանչյուր փուլի հիմնական 
բաղադրիչները։ 

• Բացատրել գիտական մեթոդի փուլերի 
միջև կապը։ 

Գործողություններ 

Ուսանողները կկատարեն վարժություններ 
(Հավելված 2)՝ գիտական 
ուսումնասիրություն իրականացնելուն 
նախապատրաստվելու համար՝ կիրառելով 
գիտական մեթոդի հիմնական 
բաղադրիչները:  
Վարժությունները հետևյալ բնույթի են․ 

1. Գիտական մեթոդի վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկը կօգնի 
գործնականորեն կիրառելու մեթոդի 
յուրաքանչյուր քայլը։ 

2. Որակական և քանակական 
դիտարկումների համեմատության 
վերաբերյալ աշխատանքային թերթիկը 
կօգնի իրականացնել որակական և 
քանակական դիտարկումներ: 

3. Դասակարգելով փորձարարական, 
համեմատական և նկարագրական 
հետազոտական հարցերը՝ 
վարժությունը կօգնի պարզաբանելու 
տարբեր գիտական 
հետազոտությունները: 

4. Հիմնաբառեր կիրառմամբ 
PubMed−ում որոնում իրականացնելու 
վերաբերյալ աշխատանքային թերթիկի 
օգնությամբ ուսանողները 
կծանոթանան գրախոսվող գիտական 
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գրականության այս կարևոր 
աղբյուրին:  

5. Վարկածի ձևակերպման վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկի 
օգնությամբ ուսանողները կսովորեն 
վարկած առաջադրել։  

6. Գիտափորձի մշակման վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկը 
ուսանողներին կմղի առաջ քաշելու 
վարկած և բացահայտելու փորձի 
փոփոխականները: 

7. Գիտական պաստառի վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկը 
ուսանողներին կօգնի պատրաստելու 
գիտական զեկույց։  

Վերջնարդյունքի 
գնահատման նմուշներ 

Ուսանողները PubMed−ում կգտնեն 
հոդվածներ իրենց նախընտրած թեմայով: 
Կիրառելով դասարանում քննարկված 
հասկացությունները՝ ուսանողները 
կլրացնեն գիտական պաստառի վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկ, որը ներառում է 
գիտական պաստառի վրա ներկայացնելու 
համար անհրաժեշտ հիմնական 
տեղեկությունը։ 

 

Քննարկման 
թեմաներ 

Հիմնական 
նպատակները 

Գործողություններ 
(Հավելված 2) 

2ա. Գիտական մեթոդ․ ներածություն 

Պետք է նշել, որ սա 
քայլերի 
տրամաբանական 
հաջորդականություն
ն է, որը 
գիտնականները 
կիրառում են մեզ 

● Սահմանել 
գիտական մեթոդի 
նպատակն ու դրա 
փուլերը։ 

● Նկարագրել 
գիտական մեթոդի 
յուրաքանչյուր փուլի 

Աշխատանքային 
թերթիկ՝«Գիտությա
ն 
տրամաբանություն
ը և գիտական 
մեթոդը» 
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շրջապատող 
աշխարհը 
բացատրելու 
նպատակով: Այն 
հիմնված է 
քննադատական 
մտածողության 
հմտությունների վրա՝ 
պատասխան 
ակնկալող հարց 
առաջադրելու և այդ 
հարցին 
պատասխանող 
գիտափորձ մշակելու 
նպատակով։ 

հիմնական 
բաղադրիչները։ 

• Բացատրել 
գիտական մեթոդի 
փուլերի միջև 
կապը։ 

2բ. Դիտարկում և հարցադրում 

Անհրաժեշտ է 
ընդգծել որակական 
և քանակական 
դիտարկումները: 
Քննարկել՝ ինչպես են 
դիտարկումները 
հանգեցնում 
որոշակի գիտական 
հետազոտական 
հարցերի: 

● Նկարագրել 
դիտարկումների ու 
հետազոտական 
հարցադրումների 
իրականացման 
գործընթացը: 

● Տարբերակել երեք 
տեսակի 
հետազոտական 
հարցերը:  

Աշխատանքային 
թերթիկ՝ 
«Որակական և 
քանակական 
դիտարկումների 
համեմատությունը»  
 
Աշխատանքային 
թերթիկ՝ «Անվանի՛ր 
հետազոտական 
հարցը»  

2գ. Նախնական հետազոտություն 

Անհրաժեշտ է 
ընդգծել հուսալի 
գիտական 
աղբյուրների 
կարևորությունը։ Սա 
գիտական 
հետազոտություններ
ի հիմքն է։  

● Նշել նախնական 
հետազոտության 
իրականացման 
նպատակը։ 

● Նկարագրել 
որակյալ 
նախնական 
հետազոտության 

Աշխատանքային 
թերթիկ՝ «Որոնում 
PubMed−ում»  
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իրականացման 
հիմնական 
բաղադրիչները։ 

● Նշել գիտական
հրապարակումներ
ի գնահատման 
չափանիշները։ 

 2դ.Վարկածի ձևակերպում 

Անհրաժեշտ է նշել 
վարկածի հիմնական 
բաղադրիչները, 
որոնք ստուգելի են: 

● Սահմանել
գիտական 
վարկածը։ 

● Հասկանալ, թե
ինչպես է վարկածը 
կիրառվում 
գիտական մեթոդի 
մեջ։ 

● Սահմանել
հիփոթեզի 
հիմնական 
տիպերը։ 

● Սահմանել
փոփոխականը և 
դրա տեսակները 
(կախյալ և անկախ, 
որակական և 
քանակական)։ 

● Ներկայացնել
գիտական 
վարկածների 
ստուգման երկու 
համընդհանուր 
սխալները։ 

Աշխատանքային 
թերթիկ՝ «Վարկածի 
ձևակերպում» 
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Ընդգծե՛ք, որ 
գիտափորձ 
նախագծելը 
վարկածը ստուգելու 
մի շարք 
ընթացակարգերի 
ստեղծումն է։  

● Սահմանել
գիտափորձ 
եզրույթը: 

● Ներկայացնել
պատահական 
բաշխման 
սկզբունքները: 

● Նկարագրել
գիտափորձի և 
վարկածի միջև 
կապը: 

● Ներկայացնել
գիտափորձերի 
հիմնական 
տեսակները։ 

Աշխատանքային 
թերթիկ՝ 
«Գիտափորձ» 

2զ. Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն 

Անհրաժեշտ է 
ընդգծել, որ 
գիտական 
հետազոտության 
նշանակությունը 
կախված է 
փորձարարական 
տվյալները անաչառ 
և վերահսկելի 
եղանակով 
հավաքելու և 
վերլուծելու 
կարողությունից: 

● Սահմանել
նկարագրական և 
եզրակացական 
վիճակագրության 
նպատակն ու 
նկարագրել դրա 
բաղադրիչները։ 

● Ներկայացնել
տվյալները՝ 
օգտագործելով 
գրաֆիկներ և 
աղյուսակներ: 

2է. Արդյունքների ներկայացում 

Անհրաժեշտ է նշել, որ 
տվյալները հստակ և 
ճշգրիտ 
ներկայացնելը 
կարևոր է: 

● Ներկայացնել
հետազոտության 
արդյունքների 
ներկայացման 
տեսակները։ 

Աշխատանքային 
թերթիկ՝ 
«Գիտական 
պաստառ» 

 2ե. Գիտափորձի նախագծում 
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● Նկարագրել
պաստառներ 
պատրաստելու 
սկզբունքները։ 

● Նկարագրել
բանավոր զեկույց 
պատրաստելու 
սկզբունքները։ 

2ա. Գիտական մեթոդ․ ներածություն 

Ներկայացրե՛ք՝ ինչ է գիտական մեթոդը: Պետք է շեշտել, որ գիտական 
որևէ ոլորտում հետաքրքրություն ունենալը բավարար չէ նախագիծ 
սկսելու համար․ անհրաժեշտ է բավարար գիտական ապացույցներ 
ունենալ, ինչպես նաև հստակ պատկերացնել, թե ինչպես է այդ 
նախագիծն իրականացվելու, և ինչ արդյունքներ են ակնկալվում: 

Ներկայացրե'ք գիտական մեթոդի փուլերը, և նշեք, որ հետազոտողները 
ուսումնասիրության ընթացքում հաճախ վերանայում են փուլերը, քանի 
որ գիտական գործընթացի ուղիները բազմաթիվ են։ 

Գիտական մեթոդի փուլերն են․ 
1. Դիտարկում և հարցադրում
2. Նախնական հետազոտություն
3. Վարկածի ձևակերպում
4. Գիտափորձի նախագծում
5. Արդյունքների հավաքագրում և վերլուծություն
6. Արդյունքների ներկայացում

Ուսումնական ծրագրի բովանդակությունը ներկայացնելիս պետք է 
նշենք, որ այս մեթոդը մշակելու համար ժամանակ և փորձ կպահանջվի: 
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Լսարանային աշխատանք 
 

Ուսանողներին խնդրե՛ք դասարանում լրացնել «Գիտության 
տրամաբանությունը և գիտական մեթոդը» աշխատանքային թերթիկը, 
այնուհետև դասարանում քննարկե՛ք պատասխանները: (Հավելված 2) 
Այս վարժությունը ուսանողներին կօգնի մտածելու քայլերի 
տրամաբանական հաջորդականության և դրանց 
փոխկապակցվածության մասին: 

 
2բ. Դիտարկում և հարցադրում  
Ներկայացրե՛ք ուսումնական ծրագրի 2բ փուլի կետերը։ Ընդգծե՛ք 
որակական և քանակական դիտարկումների տարբերությունը: Հիշե՛ք, որ 
որակական դիտարկումը անհատական նկարագրություն է. այսինքն՝ 
դիտարկել եք առարկայի ինչ−որ հատկանիշ (լավ հոտ էր գալիս, կանաչ 
էր և այլն), իսկ քանակական դիտարկումը կարելի է չափել հստակ 
թվերով: Ներկայացրե'ք նաև հետազոտական հարցի չափանիշները ու 
տեսակները։ 
 

 

Լսարանային աշխատանք 
 

1. Բաժանե՛ք «Որակական և քանակական դիտարկումների 
համեմատությունը» աշխատանքային թերթիկը։ (Հավելված 2) 
• Այս աշխատանքային թերթիկի օգնությամբ ուսանողները 

կսովորեն տարբերակել որակական և քանակական 
դիտարկումները: Սկսե՛ք տարբերակել չափելի և սուբյեկտիվ 
տվյալները: Լսարանում ստուգե՛ք պատասխանները և 
քննարկե՛ք անհասկանալի ցանկացած հարց: 

• Այնուհետև ուսանողներին զույգերի բաժանե՛ք և խնդրե՛ք 
լսարանում գտնվող որևէ առարկայի վերաբերյալ 2 
որակական և 2 քանակական դիտարկում ներկայացնել: 

2. Բաժանե՛ք «Անվանի՛ր հետազոտական հարցը» աշխատանքային 
թերթիկը։ (Հավելված 2) 
• Այս աշխատանքային թերթիկի օգնությամբ ուսանողները 

կկարողանան տարբերել հետազոտական հարցերի 
տեսակները: Աշխատանքային թերթիկը լրացնելուց հետո 
նրանց առաջարկե՛ք կիրառել այս գիտելիքը՝ իրենց 
հետաքրքրող ոլորտից ներկայացնելով յուրաքանչյուր 
տեսակի հետազոտական հարցի 2 օրինակ: 
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2գ. Նախնական հետազոտություն  
Շարունակե՛ք ուսումնական ծրագիրը: Շեշտե՛ք, որ լավ մշակված 
ուսումնասիրությունը կարևոր է հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ 
նախնական որոնում կատարելիս: Գիտական մեթոդի կիրառումը թույլ է 
տալիս վերահսկվող գիտափորձ մշակել՝ արդյունքների անաչառ 
հավաքագրման և մեկնաբանման համար: Սահմանե՛ք գիտական 
հրապարակումների գնահատման չափանիշերը (ամսագրերի 
ազդեցության գործակից, գիտափորձի մշակում, արդյունքների ճշգրիտ 
մեկնաբանում) և գրախոսականի դերը որպես մեզ 
պատասխանատվության ենթարկելու միջոց՝ տվյալները առավել ճշգրիտ 
մեկնաբանելու համար: 

Լսարանային աշխատանք 

Լսարանում դիտե՛ք հետևյալ տեսանյութը՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=eEY1r_GDzcg։ 
Տեսանյութը դիտելուց հետո ուսանողներին ուղղորդե՛ք PubMed−ում 
որոնել իրենց նախընտրած թեման՝ նմանատիպ հիմնաբառերի 
միջոցով: Բաժանե՛ք «Հիմնաբառերով որոնում PubMed−ում» 
աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 2) որպես ուղեցույց, որպեսզի 
նրանք գտնեն իրենց հետաքրքրող հոդվածը: Այդ հոդվածը նրանք 
օգտագործելու են 2է փուլի վարժության մեջ։ 

2դ. Վարկածի ձևակերպում 
Շարունակե՛ք ուսումնական ծրագիրը: Նկարագրե՛ք հիփոթեզի 
տեսակները, ներկայացրե՛ք հետազոտության փոփոխականները և 
քննարկե՛ք ստուգելի վարկած ունենալու անհրաժեշտությունը: 

Լսարանային աշխատանք 

Բաժանե՛ք «Վարկածի ձևակերպում» աշխատանքային թերթիկը 
(Հավելված 2)։ 
Աշխատանքային թերթիկի միջոցով ուսանողները կսովորեն վարկած 
առաջադրել: Անհրաժեշտ ժամանա՛կ տրամադրեք ինքնուրույն 
աշխատելու համար, այնուհետև միասին քննարկե՛ք: Ուսանողներին 
խնդրե՛ք միասին առաջադրել վարկած՝ հիմնվելով իրենց ինքնուրույն 
աշխատանքի վրա: Վարկածը գրե՛ք գրատախտակին, որպեսզի բոլոր 
ուսանողները ներգրավվեն և տեսնեն, թե ինչպես է այն կառուցվում։ 
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2ե. Գիտափորձի նախագծում 
Շարունակե՛ք ուսումնական ծրագիրը: Ընդգծե՛ք այնպիսի գիտափորձ 
մշակելու անհրաժեշտությունը, որը հնարավորություն կտա անաչառ 
կերպով ստուգելու առաջադրված վարկածը: Նշե՛ք փոփոխականների 
տեսակների տարբերությունը և գիտափորձի մշակման կարևորությունը: 
 

 

Արտալսարանային աշխատանք 
 

Բաժանե՛ք «Գիտափորձ» աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 2)։  
• Ուսանողները կկիրառեն գիտափորձի վերաբերյալ լսարանում 

քննարկված հասկացությունները երեք տարբեր փորձարարական 
սցենարների համար՝ յուրաքանչյուր օրինակի համար 
պատասխանելով նույն երկու հարցերին, իսկ հետո կլրացնեն 
մնացած երկու հարցերը։ 

• Դասընթացավարը պետք է անցնի դասի հաջորդ բաժնին կամ 
ստուգի աշխատանքային թերթիկները՝ ապահովելով հետադարձ 
կապ։  

 
2զ. Տվյալների վերլուծություն և եզրակացություններ 
Շարունակե՛ք ուսումնական ծրագիրը: Գիտական հետազոտության 
նշանակությունը կախված է փորձարարական տվյալները անաչառ և 
վերահսկելի եղանակով հավաքելու և վերլուծելու կարողությունից: 
 
2է. Արդյունքների ներկայացում 
Ընդգծե՛ք տվյալները հստակ, հակիրճ և ճշգրիտ ներկայացնելու 
կարևորությունը: Քննարկե՛ք տվյալները ներկայացնելու տարբեր 
եղանակներ և խոսե՛ք այն մասին, թե որքան ժամանակ կպահանջվի 
պաստառի միջոցով կամ բանավոր ելույթով տվյալները ներկայացնելուն 
պատրաստվելու համար: Դրա համար պետք է շատ լավ պատրաստվել։ 
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Արտալսարանային աշխատանք 

Օգտագործելով այս մոդուլում ներկայացված հասկացությունները՝ 
ուսանողներին հանձնարարե՛ք ընտրել գիտական հոդված, որը նրանք 
գտել են PubMed−ում, և լրացնել «Գիտական պաստառ» 
աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 2)՝ պատկերացնելով, որ 
պատրաստվում են ստեղծելու իրենց էլեկտրոնային պաստառը: 
Դասընթացավարը պետք է հաստատի ընտրված հոդվածը և 
ուսանողին օգնի ընտրելու մեկ այլ հոդված, եթե նրա ընտրած 
հոդվածը այս վարժությանը հարմար չէ: 
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Լրացուցիչ նյութեր 
Գիտական մեթոդի համար 

1. Project Guide for Steps of the Scientific Method: Science Buddies 
https://www.sciencebuddies.org/science−fair−projects/science−fair/
steps−of−the−scientific−method 

2. The Scientific Method: How Scientific Method is used to test a 
Hypothesis – Kahn Academy 
https://www.khanacademy.org/science/biology/intro−to−biology/scie
nce−of−biology/a/the−science−of−biology 

3. PubMed User Guide: How do I Search PubMed. NCBI 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#how−do−i−search−pubmed 

4. The Scientific Method/Analytic Method. Encyclopedia Britannica 
https://www.britannica.com/science/scientific−method 

5. Expert Searching: PubMed. Welch Library at John Hopkins University 
and Medicine. 
https://browse.welch.jhmi.edu/searching/pubmed−search−tips 

6. The Scientific Process. American Museum of Natural History (New 
York, NY) 
https://www.amnh.org/explore/videos/the−scientific−process 

7. Video: Conducting a literature search using PubMed. The Medical 
College of Wisconsin Libraries 
https://www.youtube.com/watch?v=0lill6yUmk8 

8. Video: The Scientific Method: Steps, Examples, Tips, and Exercise. 
Sprouts 
https://www.youtube.com/watch?v=yi0hwFDQTSQ&list=RDLVUdQre
Bq6MOY&index=3 

9. Video: The Scientific Method: Steps and Examples. Science Buddies. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xxm_beTs2LU 

 
Արդյունքների ներկայացման համար 

10. How to give a dynamic scientific presentation. By Maryilynn Larkin at 
Elsevier Connect. 
https://www.elsevier.com/connect/how−to−give−a−dynamic−scient
ific−presentation 

11. Creating a 10−15 minute scientific presentation. Collaborative 
Learning and Integrated Mentoring in the Biosciences (CLIMB) at 
Northwestern. 
https://www.northwestern.edu/climb/resources/oral−communication
−skills/creating−a−presentation.html 
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12. Presenting in the Sciences: A Guide. Tulane University Libraries. 
https://libguides.tulane.edu/presentingscience 

13. Communicate: Science Communication Through Scientific Posters 
and Blog Posts. Long−term Monitoring Program and Experimental 
Training for Students (LiMPETS) Rocky Intertidal Montoring Program 
Curriculum Guide. 
https://limpets.org/wp−content/uploads/2015/01/RIM−Unit−5_Jan4
.pdf 

14. How to Create a Research Poster. Brock University. 
https://researchguides.library.brocku.ca/poster 

15. Quick Guide to Science Communication. Brown University Science 
Center. 
https://www.brown.edu/academics/science−center/sites/brown.edu.
academics.science−center/files/uploads/Quick_Guide_to_Science_C
ommunication_0.pdf 

16. Communicating in Scientific Ways. OpenSciEd. 
https://www.openscied.org/wp−content/uploads/2019/08/OpenSciE
d−Communicating−in−Scientific−Ways−Poster.pdf 
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Հավելված 2 
2.1․ Գիտության տրամաբանությունը և գիտական մեթոդը 
 
Մաս 1․ Նշի՛ր գիտական մեթոդի փուլերի հաջորդականությունը՝ 
համարակալելով 1−6 թվերով: 

________ Վարկածի ստուգումը փորձի միջոցով։ 
________ Դիտարկումներ և տվյալների հավաքագրում։  
________ Վարկածի առաջադրում և փորձի արդյունքների 

կանխատեսում։  
________ Հետազոտական հարցի ձևակերպքում։ 
________ Տվյալների և արդյունքների վրա հիմնված 

եզրակացություն:  
________ Թեմայի վերաբերյալ նախնական հետազոտություն։  

 
Մաս 2․ Պնդման համարակալման տառը գրի՛ր համապատասխան 
եզրույթի դիմաց։ 
 

_____1. Ստուգիչ ա) Վարկածի ստուգումը դիտարկումների  
միջոցով։ 
 

_____2. Եզրակացություն  բ) Գաղափար՝ ուսումնասիրվող համակարգի 
մասին։ 
 

_____3. Վարկած գ) Փորձի/դիտարկման ընթացքում 
գրանցված թվային արժեքներ։ 
 

_____ 4. Փորձ դ) Փորձի արդյունքների վրա հիմնված 
որոշում։ 
 

_____5. Փոփոխական ե) Բնական երևույթների 
դիտարկումներ/բացատրություններ։ 
 

_____6. Արդյունք զ) Չափվող արժեք, որը կարող է փոփոխվել 
փորձի ժամանակ: 
 

_____7. Տեսություն է) Դիտարկումների ամբողջություն, որի հետ 
համեմատվում են փորձարարական 
դիտարկումները՝ ցույց տալու, որ արդյունքը 
պայմանավորված է փորձով։  
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Պատասխաններ․ Գիտության տրամաբանությունը և գիտական մեթոդը 

Մաս 1․ Նշի՛ր գիտական մեթոդի փուլերի հաջորդականությունը՝ 
համարակալելով 1−6 թվերով: 

____4____ Վարկածի ստուգում փորձի միջոցով։ 
____5____ Դիտարկումներ և տվյալների հավաքագրում։ 
____3____ Վարկածի առաջադրում և փորձի արդյունքների 

կանխատեսում։ 
____1____ Հետազոտական հարցի վերհանում։ 
____6____ Տվյալների և արդյունքների վրա հիմնված 

եզրակացություն: 
____2____ Թեմայի վերաբերյալ նախնական հետազոտություն։ 

Մաս 2․ Պնդման համարակալման տառը գրի՛ր համապատասխան 
եզրույթի դիմաց։  

Է1. Ստուգիչ ա) Վարկածի ստուգումը դիտարկումների 
միջոցով։ 

Բ 2. Եզրակացություն բ) Գաղափար՝ ուսումնասիրվող համակարգի 
մասին։ 

Դ 3. Վարկած գ) Փորձի/դիտարկման ընթացքում 
գրանցված թվային արժեքներ։ 

Ա 4. Փորձ դ) Փորձի արդյունքների վրա հիմնված 
որոշում։ 

Զ 5. Փոփոխական ե) Բնական երևույթների 
դիտարկումներ/բացատրություններ։ 

Գ 6. Արդյունք զ) Չափվող արժեք, որը կարող է փոփոխվել 
փորձի ժամանակ: 

Ե 7. Տեսություն է) Դիտարկումների ամբողջություն, որի հետ 
համեմատվում են փորձարարական 
դիտարկումները՝ ցույց տալու, որ արդյունքը 
պայմանավորված է փորձով։  
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2.2․ Որակական և քանակական դիտարկումների համեմատությունը 

Ժամանակ՝ 5−10 րոպե 
Ստորև բերված պնդումներից որո՞նք են որակական, և որո՞նք՝ 
քանակական։ 

1. _____________ Բաժակը կշռում է 454 գրամ։ 

2. _____________ «Scrub Daddy»−ն խոհանոցային լավագույն 
մաքրող միջոցն է: 

3. _____________ Դրսում տաք է։ 

4. _____________ Ծառի բարձրությունը 30 ոտնաչափ է։ 

5. _____________ Այս շենքը 25−հարկանի է։ 

6. _____________ Այն շենքը ծառից բարձր է։ 

7. _____________ Մայթը երկար է։ 

8. _____________ Մայթի երկարությունը 100 մետր է։ 

9. _____________ Մրցավազքն արագ ավարտվեց։ 

10. ____________ Մրցավազքը տևեց 10 րոպե։ 

11. ____________ Մարդիկ ընկերներ են։ 

12. ____________ Բասկետբոլիստը 20 միավոր վաստակեց։ 

13. ____________ Նա լավ մարմնամարզիկ է։ 

14. ____________ Սնունդն այստեղ համեղ է։ 

15. ____________ Դրսում ջերմաստիճանը 25 °C է։ 
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Պատասխաններ․ Որակական և քանակական դիտարկումների 
համեմատությունը 
 
Ժամանակ՝ 5−10 րոպե 
Ստորև բերված պնդումներից որո՞նք են որակական, որո՞նք՝ 
քանակական։ 
 
1. __ Քանակական __  Բաժակը կշռում է 454 գրամ։ 

2. __ Որակական ___  «Scrub Daddy»−ն խոհանոցային լավագույն 
մաքրող միջոցն է: 

3. __ Որակական ___ Դրսում տաք է։ 

4. __ Քանակական __ Ծառի բարձրությունը 30 ոտնաչափ է։ 

5. __ Քանակական __  Այս շենքը 25−հարկանի է։ 

6. __ Որակական ___ Այն շենքը ծառից բարձր է։ 

7. __ Որակական ___  Մայթը երկար է։ 

8. __ Քանակական __ Մայթի երկարությունը 100 մետր է։ 

9. __ Որակական ___ Մրցավազքն արագ ավարտվեց։ 

10. _ Քանակական __ Մրցավազքը տևեց 10 րոպե։ 

11. _ Որակական ___ Մարդիկ ընկերներ են։ 

12. _ Քանակական __ Բասկետբոլիստը 20 միավոր վաստակեց։ 

13. _ Որակական ___ Նա լավ մարմնամարզիկ է։ 

14. _ Որակական ___ Սնունդն այստեղ համեղ է։ 

15. _ Քանակական __ Դրսում ջերմաստիճանը 25 °C է։ 
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2.3․ Անվանի՛ր հետազոտական հարցը 
 
Կարդա՛ յուրաքանչյուր հարց և որոշի՛ր, թե ինչպիսի հետաքննություն 
պետք է անցկացնել այս հարցին պատասխանելու համար: 

 
 
Այս վարժությունն ավարտելուց հետո քեզ հետաքրքրող թեմայով 
նկարագրական, համեմատական և փորձարարական հարցերի 2−ական 
օրինակ ներկայացրո՛ւ։  
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Պատասխաններ․ Աշխատանքային թերթիկ՝ «Անվանի՛ր հետազոտական 
հարցը»  
 
Կարդա՛ յուրաքանչյուր հարց և որոշի՛ր, թե ինչպիսի հետաքննություն 
պետք է անցկացնել այս հարցին պատասխանելու համար: 
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2.4․ Որոնում PubMed−ում 
 

 
 
Ներբեռնի՛ր քո նախընտրած հոդվածը և առանձնացրո՛ւ: Այն քեզ պետք է 
2է փուլի վարժությունը կատարելիս։  
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2.5․ Վարկածի ձևակերպում 
 
Անուն, ազգանուն __________________________________ 
 
Ամսաթիվ __________________________________________ 
 
Վարկած առաջադրելու պրակտիկա։ Գրի՛ր ստուգելի վարկած այս 
իրավիճակների համար: 
 
 
1. Խոշոր ընկերության անվտանգության աշխատակիցը մտահոգված է, 

որ կարող է վթար տեղի ունենալ կայանատեղիում կամ գործարանից 
դուրս գտնվող ճանապարհին, քանի որ հերթափոխն ավարտելուց 
հետո աշխատակիցները մեծ արագությամբ են վարում մեքենան 
ավտոկայանատեղից դուրս գալիս։ Անվտանգության աշխատակիցը 
մտածում է, որ գուցե անհրաժեշտ է ոստիկանության օգնությանը 
դիմել՝ հերթափոխի ժամանակ ելքի մոտ պարեկային մեքենա 
տեղակայելու նպատակով: 

 
 
2. Քո խումբը պատասխանատու է համալսարանի «Բնության 

կենտրոնում» թռչունների կերակրման համար: Նկատել ես, որ 
սովորական սիտեղները նախընտրում են սնվել արևածաղկի 
սերմերով՝ չմոտենալով խառը սերմեր պարունակող կերակրամանին: 

 
 
3. Քո կատուն վեց ձագ է ունեցել: Շուկայում հայտնվել է կատվի ձագերի 

համար նոր կերակրատեսակ, որի վրա նշված է, որ ավելի 
առողջարար է ձագերի համար: Քո ընտանիքի անդամները 
նախկինում կատվի ձագեր պահել են՝ նրանց կերակրելով այլ 
ապրանքանիշի կերակրատեսակով: Դու ցանկանում ես պարզել՝ 
արդյո՞ք այդ ապրանքանիշն իսկապես ավելի լավն է: 
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Պատասխաններ․ Վարկածի ձևակերպում 
 
Վարկած առաջադրելու պրակտիկա։ Գրի՛ր ստուգելի վարկած այս 
իրավիճակների համար: 
 
 
1. Խոշոր ընկերության անվտանգության աշխատակիցը մտահոգված 

է, որ կարող է վթար տեղի ունենալ կայանատեղիում կամ 
գործարանից դուրս գտնվող ճանապարհին, քանի որ հերթափոխն 
ավարտելուց հետո աշխատակիցները մեծ արագությամբ են վարում 
մեքենան ավտոկայանատեղիից դուրս գալիս։ Անվտանգության 
աշխատակիցը մտածում է, որ գուցե պետք է ոստիկանության 
օգնությանը դիմել՝ հերթափոխի ժամանակ ելքի մոտ պարեկային 
մեքենա տեղակայելու նպատակով: 

 
Եթե հերթափոխի ժամանակ ելքի մոտ ոստիկան լինի, 
աշխատակիցները ավտոկայանատեղիից մեծ արագությամբ 
դուրս չեն գա: 

 
2. Քո խումբը պատասխանատու է համալսարանի «Բնության 
կենտրոնում» թռչունների կերակրման համար: Նկատել ես, որ 
սովորական սիտեղները նախընտրում են սնվել արևածաղկի սերմերով՝ 
չմոտենալով խառը սերմերով կերակրամանին: 
 

Եթե սովորական սիտեղները խառը սերմերի և արևածաղկի 
սերմերի միջև ընտրության հնարավորություն ունեն, նրանք 
նախընտրում են սնվել արևածաղկի սերմերով: 

 
 
3. Քո կատուն վեց ձագ է ունեցել: Շուկայում հայտնվել է կատվի 
ձագերի համար նոր կերակրատեսակ, որի վրա նշված է, որ ավելի 
առողջարար է ձագերի համար: Քո ընտանիքի անդամները նախկինում 
կատվի ձագեր պահել են և նրանց կերակրել են այլ ապրանքանիշի 
կերակրատեսակով: Դու ցանկանում ես պարզել՝ արդյո՞ք այդ 
ապրանքանիշն իսկապես ավելի լավն է։ 
 

Եթե կատվի ձագերին հին ապրանքանիշի կերակրատեսակի 
փոխարեն նորով կերակրես, նրանք ____ (ավելի բարձրահասակ 
կլինեն, կունենան ավելի սուր տեսողություն, ավելի շատ քաշ 
ձեռք կբերեն և այլն): «Ավելի առողջարար» համարվելու համար 
այն պետք է չափելի լինի։ 
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2.6․ Գիտափորձ 
 
Անուն, ազգանուն __________________________________ 
  
Ամսաթիվ _________________________________________ 
 
1.  Համտեսելով սպառողները «Առողջ սնունդ» ապրանքանիշի 

սառեցված էնչիլադա սննդատեսակը գերադասում են ամենալավ 
վաճառվող մյուս ապրանքանիշի սննդատեսակից: 
ա․ Փորձի անվանունը՝ 
բ․ Վարկած՝ 
գ․ Անկախ փոփոխական՝ 
դ․ Կախյալ փոփոխական՝ 
ե․ Ստուգիչ՝ 

 
2. Շաբաթը երեք անգամ վազքուղու վրա քայլելը իջեցնում է արյան 

ճնշումը։ 
ա․ Փորձի անվանունը՝ 
բ․ Վարկած՝ 
գ․ Անկախ փոփոխական՝ 
դ․ Կախյալ փոփոխական՝ 
ե․ Ստուգիչ՝ 
 

3. Ատամի մածուկ արտադրող ընկերությունը նպատակադրվում է ցույց 
տալ, որ լնդերի հիվանդությունը բուժվում է ատամի մածուկի՝ իրենց 
նոր բանաձևի շնորհիվ: 

 
ա․ Փորձի անվանունը՝ 
բ․ Վարկած՝ 
գ․ Անկախ փոփոխական՝ 
դ․ Կախյալ փոփոխական՝ 
ե․ Ստուգիչ՝ 
 

4. Մեքենաներն ավելի կարճ ճանապարհ կարող են անցնել, եթե 
անվադողերի ճնշումը ցածր է արտադրողի կողմից սահմանվածից: 
ա․ Փորձի անվանունը՝ 
բ․ Վարկած՝ 
գ․ Անկախ փոփոխական՝ 
դ․ Կախյալ փոփոխական՝ 
ե․ Ստուգիչ՝ 
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Պատասխաններ․ Գիտափորձ 

Անուն, ազգանուն __________________________________ 

Ամսաթիվ _________________________________________ 

1. Համտեսելով սպառողները «Առողջ սնունդ» ապրանքանիշի 
սառեցված էնչիլադա սննդատեսակը գերադասում են ամենալավ 
վաճառվող մյուս ապրանքանիշի սննդատեսակից:
ա․ Փորձի անվանունը՝ սառեցված էնչիլադա սննդատեսակին 
նախապատվություն տալը
բ․ Վարկած՝ համի թեստի ժամանակ սպառողները կնախընտրեն 
«Առողջ սնունդ» ապրանքանիշի սառեցված էնչիլադա 
սննդատեսակը, քան մյուս ամենալավ վաճառվող ապրանքանիշի 
սննդատեսակը:
գ․ Անկախ փոփոխական՝ սառեցված էնչիլադա սննդատեսակը դ․ 
Կախյալ փոփոխական՝ համտեսողի գնահատականը
ե․ Ստուգիչ՝ ամենալավ վաճառվող մյուս ապրանքանիշը

2.   Շաբաթը երեք անգամ վազքուղու վրա քայլելը նպաստում է     
       արյան ճնշման կարգավորմանը։
       ա․ Փորձի անվանունը՝ վազքուղու վրա քայլելու ազդեցությունը    
       արյան բարձր ճնշման վրա

բ․ Վարկած՝ շաբաթը երեք անգամ վազքուղու վրա քայլելը կիջեցնի 
արյան ճնշումը 

գ․ Անկախ փոփոխական՝ վազքուղու վրա քայլելը 
դ․ Կախյալ փոփոխական՝ արյան ճնշման չափումը 
ե․ Ստուգիչ՝ արյան բարձր ճնշում ունեցող մարդիկ, որոնք չեն քայլում 
վազքուղու վրա 

3.   Ատամի մածուկ արտադրող ընկերությունը նպատակադրվում է ցույց  
      տալ, որ լնդերի հիվանդությունը բուժվում է ատամի մածուկի՝ իրենց   
      նոր բանաձևի շնորհիվ:

ա․ Փորձի անվանունը՝ նոր ատամի մածուկի միջոցով լնդերի 
հիվանդության բուժումը 
բ․ Վարկած՝ մարդիկ, որոնք օգտագործեն նոր ատամի մածուկը, 
ավելի քիչ կտառապեն լնդերի հիվանդությամբ 
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գ․ Անկախ փոփոխական՝ օգտագործված ատամի մածուկի 
ապրանքանիշը 
դ․ Կախյալ փոփոխական՝ լնդերի հիվանդությամբ մարդկանց 
քանակը 
ե․ Ստուգիչ՝ մարդիկ, որոնք չեն օգտագործում նոր ատամի մածուկը 

4․ Մեքենաներն ավելի կարճ ճանապարհ կարող են անցնել, եթե 
անվադողերի ճնշումը ցածր է արտադրողի կողմից սահմանվածից: 
ա․ Փորձի անվանունը՝ անվադողերի ճնշման ազդեցությունը մեքենայի 
անցած ճանապարհի երկարության վրա 

ա․ Վարկած՝ մեքենաներն ավելի կարճ ճանապարհ կարող են անցնել, 
եթե անվադողերի ճնշումը ցածր է արտադրողի կողմից 
սահմանվածից 

գ․ Անկախ փոփոխական՝ անվադողերի ճնշումը 
դ․ Կախյալ փոփոխական՝ մեքենայի անցած ճանապարհը 
ե․ Ստուգիչ՝ անվադողերի ճիշտ ճնշում ունեցող մեքենաներ 
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2.7․ Գիտական պաստառ 
 
Ինչ է գիտական պաստառը: Պաստառների միջոցով գիտնականները 
գիտաժողովների, հանդիպումների և դասախոսությունների ժամանակ 
ներկայացնում են իրենց հետազոտությունները: Գիտական պաստառը 
պատրաստվում է հետազոտական հարցի շուրջ, և նման է 
հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքին (տե՛ս ստորև): Այս 
դեպքում տեքստը պետք է լինի հակիրճ (հաճախ օգտագործվում են 
կարևոր կետերը), որպեսզի հնարավոր լինի այն ներկայացնել 5 րոպեից 
ոչ ավել: Ստորև թվարկված են պաստառի ընդհանուր բաղադրիչները: 
Օգտագործելով 2գ փուլում ընտրածդ հոդվածը՝ լրացրո՛ւ այս 
պաստառը։ 
 
Վերնագիր․  նշվում է, թե ինչի մասին է հոդվածը, և հեղինակների ցանկը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ներածություն․ տրամադրում է հետազոտության վերաբերյալ հիմնական 
տեղեկությունը: Համառոտ նկարագրի՛ր թեման։ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Նպատակը․  նշի՛ր քո հետազոտության առարկան/նպատակը: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վերնագիր 
Հեղինակների ցանկը 

 

Համապատասխան նախնական տեղեկություն 
Սովորաբար՝ 3−4 կետ 

 

Հետազոտության  
առարկան 
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Մեթոդները․ նկարագրի՛ր, թե ինչպես է իրականացվել հետազոտությունը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Արդյունքներ․ տվյալների ներկայացում։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Քննարկում․ բացատրի՛ր, թե ինչ են նշանակում արդյունքները։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Հղումներ / երախտագիտություն  

Ուսումնասիրության տեսակը, վայրը և այլն: 
Քիմիական գույքագրում (եթե կիրառելի է) և տեխնիկական 

մեթոդաբանություն 
 

Գրաֆիկներ, գծապատկերներ կամ նկարներ՝ կարճ տեքստային 
բացատրություններով 

Սովորաբար 3−4 հիմնական կետերով ներկայացվում է արդյունքների 
նշանակությունը 

 

Թվարկի՛ր պաստառում նշված բոլոր հղումները, ֆինանսավորման 
աղբյուրները և այն մարդկանց անունները, որոնք աջակցել են պաստառի 

պատրաստմանը 
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Թեմա 3. Ինչպես գրել հոդված և ատենախոսություն 

Վերջնարդյունքներ 

● Նկարագրել հոդված և/կամ 
ատենախոսություն գրելու ու 
հրապարակման ուղարկելու 
գործընթացի բոլոր քայլերը: 

● Նկարագրել ստացված տվյալները 
հոդվածի կամ ատենախոսության 
համար պահանջված 
համապատասխան կառուցվածքի մեջ 
դասավորելու հիմնական 
սկզբունքները։ 

Գործողություններ 

Ուսանողներն իրենց գրելու կարողությունը 
հմտացնելու համար պետք է գրեն կարճ 
ներածություն որևէ թեմայի վերաբերյալ և 
վերանայեն գիտական հոդվածի մի 
պարբերություն։ 

Վերջնարդյունքի 
գնահատման 
նմուշներ 

Ուսանողներն իրենց ընտրած թեմայի 
վերաբերյալ պետք է հետազոտական հոդված 
գրեն՝ համապատասխան բաժիններով՝ 
ներածություն, մեթոդներ, արդյունքներ և 
քննարկում (այսուհետ՝ IMRaD) 
(Արտալսարանային աշխատանք): 

 

Քննարկման թեմաներ Հիմնական 
նպատակները 

Գործողություններ 
(Հավելված 3) 

Ատենախոսության և հոդվածի ընդհանուր կառուցվածքի 
ուրվագծումը: Ինչ է հոդվածը։ Ինչ է ատենախոսությունը։ 

Անհրաժեշտ է 
շեշտադրել հոդվածի և 
ատենախոսության 
տարբերությունները 

Հասկանալ, թե ինչպես 
պետք է գրել հոդված և 
ատենախոսություն 
(բաժինները, 
կառուցվածքը)։ 

  

1. Ներածություն 

Անհրաժեշտ է 
շեշտադրել հոդվածի և 
ատենախոսության 
համատեքստը և 
նախնական 

Հասկանալ, թե ինչ 
տեղեկություն պետք է 
ներառել ներածության 
մեջ։ 

Ներածություն 
գրելու վարժություն 
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հետազոտությունները 
ներկայացնելու 
անհրաժեշտությունը 

2. Մեթոդներ 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, 
որ մեթոդները պետք է 
ներկայացված լինեն 
բավականաչափ 
մանրամասն, որպեսզի 
հնարավոր լինի դրանք 
վերարտադրել 

Հասկանալ, թե ինչ 
պետք է ներառել 
մեթոդների բաժնում, և 
թե որքան մանրամասն 
պետք է դրանք լինեն 
հոդվածի և 
ատենախոսության 
դեպքում։ 

  

3. Արդյունքներ 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, 
որ արդյունքները 
ներկայացվում են 
առանց հետագա 
քննարկման 

Իմանալ, թե ինչ է 
ներառվում 
արդյունքների բաժնում։ 

  

4. Քննարկում 

Պետք է նշել, որ 
քննարկումը 
արդյունքների 
մեկնաբանությունն է 

Իմանալ, թե ինչպես 
պետք է ներկայացնել 
քննարկման բաժինը, և 
ինչ պետք է ներառել։ 

  

5. Հղումներ 

Ձևաչափը կախված է 
տվյալ ամսագրից կամ 
հաստատությունից 

Իմանալ, թե ինչպես 
պետք է փնտրել 
հղումների ձևաչափի 
մասին ուղեցույցներ;  

Գրելու վարժություն  

Հրապարակման գործընթաց 

Անհրաժեշտ է 
բացատրել 
հրապարակման 
գործընթացի քայլերի 
հաջորդականությունը 

Ուսանողները պետք է 
սովորեն աշխատանքը 
հրապարակման 
ուղարկելուց մինչև 
վերջինիս ստուգման 
հիմնական բոլոր 
քայլերը։ 
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Ատենախոսության և հոդվածի ընդհանուր կառուցվածքի ուրվագծումը 
Ներկայացրե'ք, որ հոդվածի և ատենախոսության հրատարակումը 
կարևոր նշանակություն ունի տեղեկությունը փոխանցելու և այն 
ուսանելու համար: Ուստի կարևոր է, որ ուսանողները կարողանան իրենց 
հետազոտական նախագծերում տարբերակել քննարկման և 
տեղեկության փոխանակման կարևոր կետերը: 

Լսարանում քննարկե'ք հոդվածի և ատենախոսության տարբերությունը։ 
Նշեք, որ հոդվածը ակադեմիական աշխատությունները գիտական 
հետազոտությունների վերաբերյալ տեղեկությունը տարածելու միջոց է, և 
այն պետք է գրել՝ ըստ ամսագրի պահանջների։ Տարբեր ամսագրեր 
տարբեր պահանջներ ունեն և երբեմն էլ ներառում են լրացուցիչ 
բաժիններ: Մյուս կողմից՝ ամսագրերի թիրախային լսարանը տարբեր է, 
որի պատճառով անհրաժեշտ է փոխել ներածությունում ներկայացված 
տեղեկությունը: Հոդվածի տեսակն ընտրելը ևս կարևոր է, քանի որ դրանց 
ծավալը, թեման և այլ պահանջներ տարբեր են։ Օրինակ՝ տեսական 
ակնարկը բնօրինակ հետազոտություն չէ, այլ տվյալ ոլորտում առկա 
գիտական տեղեկության ակնարկ է: Հաշվի առնելով այս ամենը՝ կարելի է 
ուրվագծել հոդվածը: 
Ամսագրի ազդեցության գործակիցը կարևոր է և կախված է նրանում 
հրապարակվող հետազոտական աշխատանքներից: Սովորաբար 
հեղինակավոր ամսագրերը ավելի բարձր ազդեցության գործակից ունեն: 
Սակայն բարձր ազդեցության գործակից ունեցող ամսագրին հոդված 
ներկայացնելը միշտ չէ, որ լավագույն ընտրությունն է, օրինակ, երբ 
արդյունքներն էական ազդեցություն չունեն տվյալ ոլորտում, կամ 
հետազոտական աշխատանքը լայնածավալ չէ: Տվյալ ամսագրին 
ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ վերջինիս 
նպատակներին ու հետազոտության շրջանակին, ինչպես նաև կարդալ 
հրապարակված վերջին հոդվածներից մի քանիսը: Ամսագիր ընտրելու 
մեկ այլ միջոց է ցուցակում ունեցած ամսագրերին ծանոթանալը: 
Վերնագիրը կարող է լավ միջոց լինել հոդվածի վրա ուշադրություն 
հրավիրելու համար: 

Պետք է նշել, որ թեզը/ատենախոսությունը շատ ավելի երկար և 
մանրամասն հրապարակում է․ այն սովորաբար մագիստրոսական կամ 
ասպիրանտական ծրագրի  
մաս է: 
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Լսարանային աշխատանք 

• Բաժանե՛ք «Վերնագիր գրելու» վարժությանը թերթիկները և
ուսանողներին խնդրե՛ք գրել թեմայի հետ կապված 
համապատասխան բառեր և արտահայտություններ, որոնք 
արտահայտում են նախագծի վերաբերյալ ամենակարևոր 
տեղեկությունը (5 րոպե) 

• Համակցե՛ք նախագծին համապատասխանող բառերը (15−20
րոպե) (15−20 րոպե) 

• Բառերից ընտրե՛ք լավագույն տասնյակը
o Ուսանողներին խնդրե՛ք զույգերի բաժանվել և վերանայել

միմյանց վերնագրի տարբերակները՝ վերջինիս պարզությունը 
որոշելու և քննադատելու համար (10 րոպե) 

• Ցանկից ընտրե՛ք լավագույն եռյակը և քննարկե՛ք (20 րոպե)

Գրելու ոճի պահանջներ 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ աղքատիկ լեզվով և քերականական 
սխալներով գրելու պատճառով կարող է հետաձգվել կամ նույնիսկ մերժվել 
հոդվածի հրապարակումը: Եթե աշխատանքը հնարավոր չէ նկարագրել և 
փոխանցել հասկանալի լեզվով, ապա կարևոր չէ, թե որքան ազդեցիկ և 
առաջադեմ հետազոտություն է իրականացվել: Հրատարակիչները չեն 
ուղղում հոդվածի լեզուն, դա հեղինակ(ներ)ի պատասխանատվությունն է: 
Պետք է նշել, որ գիտական աշխատանքն ուղիղ խոսքով է գրվում՝ ի 
տարբերություն ստեղծագործական երկի: Պետք է գրել ճիշտ անգլերենով 
և ստուգել ուղղագրությունը: Բացի այդ՝ ուսանողները պետք է ճշտեն, թե 
տվյալ ամսագիրը լեզվական որ կողմին է նախապատվություն տալիս: 
Օրինակ՝ որոշ ամսագրեր նախընտրում են ոչ թե ամերիկյան, այլ 
բրիտանական ուղղագրությունը: Որոշ ամսագրեր գերադասում են ոչ թե 
երրորդ դեմքով գրելաոճը, այլ առաջին։  
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ IMRaD ձևաչափը հոդված գրելու բնորոշ ոճն է, 
սակայն ամսագրի տեխնիկական պահանջները միշտ պետք է ստուգվեն: 
Որոշ ամսագրեր նախընտրում են մեթոդները ներկայացնել հոդվածի 
վերջում, իսկ որոշ ամսագրեր ունեն առանձին բաժին՝ քննարկումից հետո 
եզրակացությունների համար: Կարող են լինել լրացուցիչ բաժիններ, 
ինչպիսիք են կարևոր տեղեկության ներկայացումը կետերով, կամ 
համապատասխանությանության մասին բաժին: Պետք է ներառել 
անհրաժեշտ բոլոր բաժինները։ 
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Ներածություն 
• Հոդվածի համար

Անհրաժեշտ է նշել, որ ներածության բաժնում պետք է խոսել
հոդվածի համատեքստի և այդ թեմայի վերաբերյալ նախկինում
արված աշխատանքների մասին: Ներածությունում ներկայացված
տեղեկությունը պետք է վերաբերի միայն քննարկվելիք
հետազոտությանը: Ներածությունը պետք է բացահայտի
հետազոտության նպատակը և պետք է լինի արդիական:
Ուսանողները կարող են սկսել իրենց ներածությունը՝ առաջին մի
քանի նախադասություններում վերնագրից որոշ հիմնաբառեր
օգտագործելով, որպեսզի թեման արագ զարգանա: Սա կարող է
օգնել նրանց կենտրոնանալու և խուսափելու ընդհանուր
տեղեկատվությունից:

• Ատենախոսության համար
Անհրաժեշտ է նշել, որ ատենախոսության ներածական բաժինն
ավելի ընդգրկուն է և երկար, քան հոդվածինը: Ներկայացված
տեղեկությունը պետք է հետազոտության թեմայի մասին լինի,
սակայն ավելի մանրամասն է ներկայացվում: Հղումները կարող են
ավելի հին լինել՝ ոլորտում առաջընթացը ցույց տալու համար, թեև
արդի հետազոտությունները նույնպես պետք է ներկայացվեն
այնպես, ինչպես հոդվածում։

Լսարանային աշխատանք 

Բաժանե՛ք «Ներածություն գրելու» վարժության թերթիկները և 
ուսանողներին խնդրե՛ք ընտրել թեմա և հետևելով համատեքստին, 
հետազոտական խնդրին, խնդրի և լուծման ձևաչափին՝ 
յուրաքանչյուրի համար գրել 2−3 նախադասություն: (15−20 րոպե) 
Ավարտելուց հետո ուսանողներին հանձնարարե՛ք զույգերի բաժանվել 
և վերանայել միմյանց գրած ներածությունները՝ պարզությունը որոշելու 
և քննադատելու համար: (10 րոպե) 
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Մեթոդներ 

• Հոդվածի համար
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ մեթոդները պետք է գրված լինեն պարզ և
հասկանալի, որպեսզի մեկ ուրիշը կարողանա կրկնել այդ փորձերը:
Ոչ մի կարևոր քայլ չպետք է բաց թողնել։ Մեթոդների բաժնում
արդյունքները ներառելը համընդհանուր սխալ է: Այս բաժնում միայն
պետք է նկարագրել, թե ինչպես են կատարվել փորձերը՝ ներառելով
սարքավորումները, վիճակագրությունը, մաթեմատիկական
մոդելավորումը կամ հաշվարկները, ուսումնասիրության առարկան և
այլն: Տվյալների վերլուծության մեթոդները նույնպես պետք է
ներառվեն: Սա կախված է հետազոտության տեսակից: Որոշ
ամսագրեր պահանջում են փորձերի մանրամասն նկարագրություն,
որը պետք է ներկայացվի հոդվածին կից լրացուցիչ նյութի տեսքով:
Փորձերը պետք է նկարագրվեն տրամաբանական
հաջորդականությամբ:

• Ատենախոսության համար
Պետք է նշենք, որ թե՛ հոդվածի և թե՛ ատենախոսության մեջ
մեթոդների բաժինը պետք է մանրամասն ներկայացնել: Փորձերը
կրկնելու համար դրանք պետք է բավականաչափ մանրամասն լինի:
Ատենախոսության մեջ մեթոդների բաժինը, ընդհանուր առմամբ,
ավելի երկար է և ավելի մանրամասն է ներկայացված:

Արդյունքներ 
Ե՛վ ատենախոսության, և՛ հոդվածի մեջ արդյունքների բաժինը նույնն է: 
Կարևոր է նշել, որ արդյունքների բաժնում պետք է ներառել ՄԻԱՅՆ 
արդյունքները, մեթոդների մասին որևէ քննարկում չպետք է լինի։ 
Փորձերի արդյունքները անաչառ պետք է ներկայացնել տրամաբանական 
հերթականությամբ՝ առանց որևէ մեկնաբանության: Արդյունքները կարող 
են ներկայացվել թվերով և/կամ աղյուսակներով: Օրինակ, եթե A, B և C 
նմուշները համապատասխանաբար պարունակում են 6, 8 և 10 սխալ, 
այդ սխալների պատճառի մասին այլ տեղեկություններ չպետք է 
ներկայացվեն: Պետք է նաև ներկայացվեն և՛ հավաստի, և՛ ոչ այնքան 
էական արդյունքները: Արդյունքները պետք է գրվեն՝ ըստ ներկայացված 
նկարի և/կամ աղյուսակի: 

Քննարկում 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ քննարկման բաժնում պետք է մեկնաբանվեն 
արդյունքները՝ թեմայի մասին արդեն հայտնի համատեքստում: 
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Թեմայի/խնդրի ցանկացած նոր ըմբռնումը կարելի է հաշվի առնել նոր 
արդյունքներ քննարկելիս: 
Հարցեր, որոնց պետք է պատասխանել քննարկման մեջ. 

1. Արդյո՞ք արդյունքները հաստատում են (կամ՝ ոչ) հոդվածում
առաջադրված վարկածը:

2. Արդյո՞ք բացահայտումները համահունչ են նախկինում արված
աշխատանքի հետ: Եթե ո՛չ, ապա ինչո՞ւ։ (Արդյո՞ք դա
փորձարարական ձևակերպման թերության արդյունք է, թե՞
ավելացված կամ բաց թողնված փոփոխականի և այլն):
Որո՞նք են ներածությունում շարադրված հարցի արդիականությունը
ու նորովի ըմբռնումը:

3. Որո՞նք են այս ոլորտում հետազոտությունների հաջորդ քայլերը։

Հղումներ 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ և՛ հոդվածի, և՛ ատենախոսության դեպքում 
հղումների ձևաչափը մեծապես կախված է տվյալ ամսագրից կամ 
հաստատությունից: Պետք է ներառել ոլորտում եղած ամենաարդիական 
և կարևոր հոդվածները, քանի որ գրախոսները լավ տիրապետում են 
տվյալ նյութին 

Բաժանե՛ք «Գրելու վարժության» թերթիկները: Ուսանողներին խնդրե՛ք 
կարդալ Ջորջ Դ. Գոպենի և Ջուդիթ Ա. Սվոնի հեղինակած «Գիտական 
աշխատանք գրելու գիտությունը» պարբերությունը: Գնահատե՛ք 
ուսանողների գիտելիքը՝ կարևորելով նրանց կարծիքն այն մասին, թե 
պարբերության որ մասը կարելի է բարելավել: Ուսանողները պետք է 
ընտրեն 4, 5 նախադասություն՝ այն վերնագրելու համար։ (15−20 րոպե) 
• Երբ ուսանողներն ավարտեն հանձնարարությունը, խնդրե՛ք նրանց

զույգերով քննարկել պարբերությունը: (10 րոպե) 
• Ուսանողները պետք է քննարկում իրականացնեն՝

չսահմանափակվելով այս թեմաներով. 
• Արդյո՞ք համատեքստը և ուղերձը պարզ են:
• Արդյո՞ք գրությունը հակիրճ և անմիջական է:
• Արդյո՞ք քերականությունը և շարահյուսությունը տեղին են:
• Արդյո՞ք պետք է ներառվեն մեջբերումներ, և եթե այո՛՝ որտե՞ղ:
• Կա՞ ուրիշ բան, որ նկատել են ուսանողները:
• Զույգերը կարող են լսարանին հերթով ներկայացնել իրենց

քննարկման արդյունքները՝ ավելի լայն քննարկման համար: 

Լսարանային աշխատանք 
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Հոդվածի ուղարկում և գրախոսում 
Նախքան հոդվածն ուղարկելը հրատարակման  ներկայացրեք 
կարևորությունը, որ ինչ−որ մեկը հոդվածի մասին ընկերական ակնարկ 
տրամադրի։ Դա հաճախ արվում է մենթորների կամ գործընկերների 
կողմից, որոնք որոշակի գիտելիք ունեն հետազոտական տվյալ ոլորտում: 
Բացի այդ՝ կարելի է օգտվել ուղղագրության և քերականության 
ստուգման ծառայությունից։ Գրախոսման գործընթացը կարող է 
ժամանակատար լինել՝ կախված ամսագրից: Ամսագրերը հաճախ 
հրապարակում են իրենց գրախոսման գործընթացը և ակնկալվող 
ժամկետները, օրինակ՝ գրախոսությունը կարող է ակնկալվել հոդվածն 
ուղարկելուց 6 ամիս հետո: Եթե նախնական գրախոսման գործընթացը 
շատ ավելի երկար է տևում, քան ամսագրի հրապարակած ժամկետը, 
ապա կարելի է կապ հաստատել ամսագրի խմբագրի հետ՝ գրախոսման 
վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար: Քանի որ գրախոսները 
սովորաբար զբաղված ակադեմիկոսներ են, ուշացումները հաճախակի 
կարող են լինել: Գրախոսման վերաբերյալ հարցման արդյունքում 
հոդվածը խմբագրական խորհրդի օրակարգ է բերվում: 

Հոդվածի ուղարկում 
Հոդվածները սովորաբար ուղարկվում են առցանց տարբերակով: 
Ուսանողները պետք է պատրաստ լինեն հոդվածի և հեղինակների մասին 
մանրամասն տեղեկություններ տրամադրելուն: Ամսագրերին անհրաժեշտ 
կլինեն հեղինակային տեղեկություններ՝ ներառյալ պատկանելությունը, 
էլեկտրոնային փոստի հասցեները և երբեմն հեռախոսահամարները: Եթե 
հետազոտությունը ներառում է մարդկանց կամ կենդանիների նմուշների 
ուսումնասիրություն, կարող է պահանջվել առանձին բաժնով տրամադրել 
էթիկական ուղեցույցների և համաձայնության մասին տեղեկություն: 

Խմբագրի ստուգում 
Ամսագրի խմբագիրը հաճախ տրամադրում է հոդվածի վերաբերյալ 
առաջին եզրակացությունը․ արդյո՞ք հոդվածը համապատասխանում է 
ամսագրի պահանջներին և ուղարկվելո՞ւ է գրախոսման: Նա մերժում է 
հոդվածը կամ ուղարկում գրախոսման։ 

Մասնագիտական եզրակացություն / գրախոսում 
Այս փուլում հոդվածն ուղարկվում է ոլորտի փորձագետներին՝ հոդվածի 
վավերականությունը, նշանակությունը և ինքնատիպությունը ստուգելու 
համար: Գրախոսները խորհուրդ են տալիս՝ նշելով, որ հոդվածն 
ընդունվում է առանց փոփոխությունների, կամ հոդվածը 
պայմանականորեն է ընդունվում և վերջնականապես կընդունվի փոքր 
փոփոխություններ կատարելուց հետո. հոդվածը կարող է ենթարկվել 
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աննշան կամ մեծ փոփոխությունների՝ նախքան ամսագրին նորից 
ուղարկելը (օրինակ՝ գրախոսման երկրորդ / երրորդ փուլը), կամ հոդվածը 
մերժվում է։ 

Եզրակացություններ 

• Վերանայում
Պետք է նշել, որ վերանայման ոչ բոլոր հարցումներն են վավեր:
Հերքումը կամ հետկանչումը օրինական են: Սակայն վերանայումը
կարող է նպաստել հոդվածի որակի բարելավմանը: Բոլոր
դիտողությունները պետք է հաշվի առնվեն վերանայված հոդվածը
նորից ուղարկելիս: Հաճախ գրախոսի մեկնաբանություններին
ուղղված պատասխանները առանձին նամակի կամ փաստաթղթի
տեսքով են ներկայացվում:

• Մերժում
Պետք է նշել, որ մերժումը հաճախակի է լինում․ հայտնի գիտական
ամսագրերին ուղարկված 5 հոդվածից մոտ 4−ը մերժվում է:
Լավագույն ամսագրերի ընդունելության մակարդակը մինչև 5 % է:
Հոդվածը կարող է մեկ այլ ամսագրին ավելի հարմար լինել կամ
վերանայման կարիք ունենալ՝ գիտական որակը բարելավելու և/կամ
ավելի հստակ այն ներկայացնելու համար:

• Ընդունում
Ուսանողները պետք է հպարտանան, եթե իրենց հոդվածը
ընդունվում է, քանի որ դա մեծ ձեռքբերում է:

Հրատարակում 
Ուսանողներին տեղեկացրե՛ք, որ հոդվածն ընդունելուց հետո այն 
անմիջապես չի տպագրվում։ Պետք է նախ սրբագրել: Երբեմն ամսագրերը 
կարող են պահանջել բարձր որակով արված նկարներ․ կարող են լինել այլ 
պահանջներ ևս։  

Արտալսարանային աշխատանք 

Ուսանողներին հանձնարարե՛ք որևէ թեմա ընտրել և ուրվագծել 
հոդված՝ «IMRaD» ձևաչափով, և կիրառելով լսարանում սովորած 
գիտելիքը: Մեթոդների բաժնում ուսանողները պետք է նկարագրեն այն 
փորձերը, որոնք պետք է կատարեն, իսկ արդյունքների բաժնում 
ներկայացնեն իրենց վարկածը հաստատող արդյունքներ: Քննարկման 
բաժինը պետք է ներկայացնել՝ ենթադրելով, որ վարկածը հաստատվել 
է: 
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Հավելված 3 
 
3.1․ Վերնագիր գրելու վարժություն 
 
Համապատասխան բառեր կամ արտահայտություններ 
    

   

   

   

 
Լավագույն տասը տարբերակները 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

7. _______________________________________________________ 

8. _______________________________________________________ 

9. _______________________________________________________ 

10. _______________________________________________________ 

Լավագույն եռյակը 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 
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3.2․ Ներածություն գրելու վարժություն 
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3.3․ Գրելու վարժություն 
 
Տվյալ հատվածի երկայնքով ճեղք առաջացնող խոշոր երկրաշարժերը 
պատահական ընդմիջումներով չեն տեղի ունենում, քանի որ ճեղք 
առաջացնելու լարվածության էներգիան կուտակելու համար ժամանակ է 
պահանջվում: Այն արագությունները, որոնցով տեկտոնական սալերը 
շարժվում և լարվածություն են կուտակում իրենց մեջ, գրեթե միատեսակ են: 
Հետևաբար, կարելի է ակնկալել, որ նույն երկայնքով մեծ ճեղքեր կարող են 
առաջանալ հաստատուն ժամանակային ընդմիջումներով: Եթե հաջորդական 
հիմնական ցնցումները տարբեր քանակությամբ են տեղի ունենում տարածքի 
երկայնքով, ապա կրկնության ժամանակը կարող է տարբեր լինել, ինչը 
նշանակում է, որ պարբերական ցնցումների մասին գաղափարը պետք է 
փոփոխվի: Տեկտոնական սալի ճեղքման դեպքում երկարությունը և սահքը 
հաճախ տատանվում են 2−ով: Սան Անդրեասի հարավային հատվածի 
երկայնքով կրկնվող միջակայքը 145 տարի է՝ մի քանի տասնամյակի 
տատանումներով: Որքան փոքր է միջին կրկնությունների միջակայքի կայուն 
շեղումը, այնքան ավելի հստակ կարող է լինել ապագա ցնցումների 
երկարաժամկետ կանխատեսումը: 
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Թեմա 4. Ինչպես գրել դրամաշնորհային արդյունավետ 
հայտեր 

Վերջնարդյունքներ 

• Գնահատել դրամաշնորհների 
նպատակայնությունը և 
համապատասխանությունը 
դրամաշնորհի տրամադրման 
պայմաններին։ 

• Նկարագրել դրամաշնորհային 
արդյունավետ հայտեր գրելու հիմնական 
սկզբունքները։ 

• Նկարագրել, թե ինչպես գտնել 
համապատասխան դրամաշնորհային 
աղբյուրներ։ 

Գործողություններ 

Ուսանողները աշխատանքային թերթիկների 
միջոցով կպատրաստվեն իրենց վերջնական 
նախագծին, այն է՝ գրել 2-էջանոց 
դրամաշնորհային ծրագիր: 
Գործողությունները ներառում են՝ 
• Դրամաշնորհի ստուգաթերթի 

ուսումնասիրում։ 
• Անհրաժեշտ բաժինների վերաբերյալ 

աղյուսակի լրացում, որտեղ ուսանողները 
կներկայացնեն իրենց ծրագրի 
գաղափարը։ 

• Գործողությունների հաջորդականության 
վերաբերյալ աշխատանքային թերթիկի 
լրացում, որը կօգնի հստակեցնելու 
առաջադրված վարկածին աջակցող 
նպատակ(ներ)ը։ 

• Ժամանակացույց մշակելու վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկի լրացում, 
որպեսզի ուսանողները պատկերացում 
կազմեն դրամաշնորհի ժամկետներում 
իրենց ծրագրերի իրագործելիության 
մասին։ 

• Բյուջեի ձևանմուշի ստեղծում, որի 
շնորհիվ ուսանողները ավելի լավ 
պատկերացում կկազմեն բյուջեի 
տարբեր մասերի վերաբերյալ։ 
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Վերջնարդյունքի 
գնահատման 
նմուշներ 

Ուսանողները կգրեն 2−էջանոց 
դրամաշնորհային ծրագիր, որը կգնահատվի 
ինչպես դասընթացավարի, այնպես էլ այլ 
ուսանողների կողմից: 

 

Քննարկման թեմաներ Հիմնական 
նպատակները 

Գործողություններ 
(Հավելված 4) 

Ներածություն 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, 
որ միայն նախագծի 
գաղափար ունենալը 
բավարար չէ․ 
ուսանողները պետք է 
կարողանան 
բացատրել, թե ինչու է 
այդ նախագիծը 
կարևոր, ինչպես են 
այն իրականացնելու, 
և ինչ արդյունքներ են 
ակնկալում:  

• Հասկանալ, թե 
ինչպես պետք է 
ընտրել 
ֆինանսավորող 
գործակալություն։ 

• Հասկանալ, թե 
ինչպես (ուսանողի 
առաջարկած) 
նախագիծը կօգնի 
լուծելու 
սահմանված 
խնդիրը։ 

• Իմանալ հաճախ 
կրկնվող 
սխալները։ 

Ներածություն / 
 Ինչ է անհրաժեշտ  

Դրամաշնորհային հայտի բաժինները 

Ընդգծել, որ 
առաջարկվող բոլոր 
հետազոտական 
գործողությունները 
պետք է ապահովեն 
միանշանակ 
նպատակներ՝ 
սահմանելով 
հաջողության 
չափանիշեր, ծախսեր, 
ժամանակի լավ 
կառավարում և 
ռեսուրսների 
առկայություն:  

• Իմանալ հայտի 
բաժինները և ինչ 
տեղեկատվություն է 
անհրաժեշտ 
յուրաքանչյուր 
բաժնում։ 

• Սահմանել հստակ, 
հակիրճ և 
հասանելի 
նպատակներ ու 
խնդիրներ։ 

Ստուգաթերթ 
 
Գործողությունների 
հաջորդականության 
վերաբերյալ 
աշխատանքային 
թերթիկ 
 
Ժամանակացույց  

Բյուջեի վերաբերյալ 
աշխատանքային 
թերթիկ 
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Անհրաժեշտ է ընդգծել, 
որ եթե ֆինանսավորող 
հաստատությունը 
հստակ չի հասկանում 
(ուսանողների կողմից 
ներկայացված) 
ծրագրի 
առավելությունները, 
ապա դրամական 
միջոց ստանալու 
հավանականությունը 
փոքր է։ 

 
Ներածություն 
 
Ինչ է դրամաշնորհային ծրագիրը 
Դրամաշնորհային ծրագիրը նկարագրելիս անհրաժեշտ է նաև ավելացնել, 
որ ֆինանսավորումը հատկապես կարևորվում է ակադեմիական 
համակարգում՝ համեմատած արդյունաբերականի: Կան փոքր բիզնեսի 
համար նախատեսված դրամաշնորհներ, որոնք օգնում են 
տեխնոլոգիական ստարտափներին, ինչպես նաև այլ դրամաշնորհներ՝ 
նախատեսված միջին չափի ընկերությունների համար և այլն: Որոշ 
դրամաշնորհներ պահանջում են արդյունաբերական և ակադեմիական 
կառույցների համագործակցություն: Կան դրամաշնորհներ նաև 
մասնագիտացված գործիքների / սարքավորումների համար, օրինակ՝ մեծ 
հզորությամբ մանրադիտակ ձեռք բերելու համար: Պայմանները 
տարբերվում են՝ կախված ֆինանսավորող կազմակերպությունից: 
 
Ինչու է դրամաշնորհ գրելու հմտությունն էական 
Ուսումնական ծրագրում խոսե՛ք բովանդակությունից: Ընդգծե՛ք, որ լավ 
գրված և մտածված դրամաշնորհային տեքստը կարող է հսկայական 
փոփոխություն բերել դրամական միջոցներ ձեռք բերելու հարցում: 
Դրամաշնորհ գրելը հմտություն է, որը զարգանում է պրակտիկայի 
միջոցով, այնպես որ պետք չէ հիասթափվել: 
 
Դրամաշնորհներ գրելիս հաճախ հանդիպող սխալները. 
• Դրամաշնորհը չի համապատասխանում ֆինանսավորող 

կազմակերպության շահերին: 
Լուծում։ Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ վերանայել ֆինանսավորող 
կազմակերպության ուղեցույցները, առաքելությունը և 
ֆինանսավորման չափանիշերը: 



127 
 

• Հետազոտության խնդիրը և ծրագրի նշանակությունը լավ կամ 
հստակ սահմանված չեն: 
Լուծում։ Պետք է հստակ նշել խնդիրը, և թե ինչ արդյունք է 
ակնկալվում (օրինակ՝ հիվանդություն ունեցող որոշ մարդկանց վրա 
ազդեցությունը, որոնք բուժվելու տարբերակ չունեն), և հիմնավորել, 
թե ինչպես քո (և խմբի) աշխատանքը կզարգացնի ոլորտում առկա 
գիտելիքը և կլուծի խնդիրը (օրինակ՝ որոշ հիվանդության բուժման 
համար նոր դեղամիջոցի ստեղծում): 

• Հետազոտության առարկան/նպատակները պարզ չեն և չեն 
ներկայացնում հետազոտական խնդիրը: 
Լուծում։ Հետազոտության նպատակը/առարկան պետք է լավ 
մտածված լինի, աջակցի հետազոտության խնդրին և ուղղված լինի 
վարկածի ստուգմանը: Պետք է փնտրել և գտնել 
անհամապատասխանությունները, ցույց տալ նպատակների 
իրագործելիությունը, ներկայացնել նախնական տվյալները և 
մոտեցման մանրամասները: Արդյունքները պետք է լինեն 
քանակական: 

• Չափից դուրս հավակնոտ են նպատակները։ 
Լուծում։ Դրամաշնորհի ժամանակացույցի / բյուջեի / 
կարողությունների իրատեսական մոտեցում: Պետք է մշակել 
ժամանակացույց, որն սահմանված է նախագծով, և այն, ինչ 
կպահանջվի գումարի / կարողության / աշխատանքի առումով նշված 
նպատակներին հասնելու համար: 

• Անփորձ հետազոտողներ/գիտնականներ ներգրավելը կամ 
համապատասխան փորձաքննություն կամ հմտությունների 
բացակայությունը: 
Լուծում։ Եթե նախագծում անհրաժեշտ է բարձրակարգ 
սարքավորումներ կիրառել, որոնք աշխատեցնելու համար 
անհրաժեշտ են ասպիրանտներ, ապա հետազոտողի օգնականի 
փոխարեն այդպիսի գիտնականների պետք է ներգրավել՝ որպես 
(համա)հետազոտող: Պետք է ցույց տալ, որ խումբն ունի նախագիծն 
իրականացնելու համապատասխան հմտություններ՝ ներառյալ 
վիճակագրություն իրականացնող անդամը: 

• Նշված չեն հետազոտության սահմանափակումները և հնարավոր 
խնդիրները, ինչպես նաև յուրաքանչյուրի դեպքում արտակարգ 
իրավիճակների ծրագիրը: 
Լուծում։ Միշտ պետք է նշել, թե ինչ հնարավոր խնդիրներ կարող են 
լինել, և մանրամասն քննարկել դրանք: Օրինակ՝ պետք է նշել, որ եթե 
ծրագրի 1−ին նպատակը ձախողվի, ապա հնարավոր կլինի 
իրականացնել մյուս՝ Ա, Բ և Գ նպատակները: Հետազոտության 
նպատակները/առարկան չպետք է կախված լինեն միմյանցից:  
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Դա կնվազեցնի նախագծի ռիսկերը և կբարելավի ֆինանսավորում 
ստանալու հնարավորությունները: 

• Խմբագրման/սրբագրման բացակայություն։ 
Լուծում։ Քերականական և ուղղագրական սխալներով վատ գրված 
ծրագիրը ոչ միայն ազդում է առաջարկված նախագծի հստակության 
վրա, այլ նաև ազդում է վստահության և ֆինանսավորում ստանալու 
հնարավորությունների վրա: Պետք է գործընկերներին, գիտական 
տեքստեր գրող մարդկանց կամ ղեկավարին խնդրել ծրագիրը 
կարդալ և խմբագրել:  

 
Դրամաշնորհային հայտի բաժինները 
Պետք է ընդգծել, որ դրամաշնորհի համար անհրաժեշտ բոլոր 
բաղադրիչներն ունենալու համար կարևոր է համակարգված լինելը: 
Ուսանողներին ասե՛ք, որ դրամաշնորհ տրամադրող շատ 
կազմակերպություններ (մինչև հայտը ներկայացնելը) պահանջում են 
նամակ այն մասին, թե ինչ է նախատեսվում անել:  
Այսպիսով՝ կարևոր է նախապես բացահայտել ֆինանսավորող 
կազմակերպությունները և դրամաշնորհները: 
 
1. Ներածություն, ընդհանուր մոտեցում 
Ասացե՛ք ուսանողներին, որ նախքան դրամաշնորհներ փնտրելը նրանք 
պետք է փորձարկեն և ամրապնդեն իրենց գաղափարները: Մատնանշե՛ք, 
որ լավ վարկածը և լավ մտածված մոտեցումը անչափ օգտակար կլինեն 
ոչ միայն դրամաշնորհը գրելու, այլև ֆինանսավորող կազմակերպություն 
գտնելու հարցում: 
 
Նշենք, որ կարևոր է ստուգել արդյոք դրամաշնորհի համար հայտ 
ներկայացնողը համապատասխանում է պահանջներին։ Նախ պետք է 
համոզվել, որ իրենք և իրենց կազմակերպությունը համապատասխանում 
են տվյալ դրամաշնորհին: Օրինակ՝ ամերիկյան որոշ դրամաշնորհներ 
օտարերկրյա կազմակերպություններին տրամադրվում են միայն այն 
պայմանով, որ վերջիններս համագործակցեն ամերիկյան որևէ 
հաստատության հետ: Այլ նկատառումներ են կազմակերպության 
շահութաբեր չլինելը կամ շահույթ չհետապնդող լինելը, կամ եթե 
կազմակերպությունը / հետազոտական խումբը համարվում է հատուկ 
շահագրգիռ խումբ: Նույնիսկ միևնույն ֆինանսավորող 
կազմակերպության տարբեր դրամաշնորհային սխեմաներ կարող են 
իրավասության տարբեր չափանիշեր պարունակել: Եթե սահմանված 
իրավասության չափանիշերից որևէ մեկը չի բավարարվում, հայտը 
կմերժվի՝ անկախ առաջարկվող հետազոտական աշխատանքի արժեքից 
կամ կարևորությունից: 
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Ներկայացրե՛ք ուսումնական ծրագրում նշված հայտի բաժինները: 
Շեշտե՛ք, որ նախագծի համար գաղափար ունենալը բավարար չէ, պետք 
է հիմնավորել, թե ինչու է տվյալ նախագիծը կարևոր, նշել հնարավոր 
օգուտները, ցույց տալ, թե ինչպես է իրականացվելու նախագիծը, և 
ներկայացնել ակնկալվող արդյունքները։ 
 

 

Լսարանային աշխատանք 
 

• Ուսանողներին խնդրե՛ք լրացնել «Ներածություն․ ինչ է 
անհրաժեշտ» աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 4)։ 

• Ուսանողներին հորդորե՛ք ներառել հիմնաբառեր՝ սահմանումների 
կամ նկարագրական բառերի ընդհանուր ցանկ, որոնք 
համապատասխանում են իրենց դրամաշնորհային ծրագրին։ 
Դրամաշնորհային ծրագրում դրանք սովորաբար չեն պահանջվում, 
սակայն դա օգնում է ֆինանսավորման և դրամաշնորհային 
հայտերի որոնմանը: Բացի այդ՝ կարող է նաև օգնել 
կենտրոնանալուն և նպատակները սահմանելուն՝ նախքան 
դրամաշնորհային հայտը գրելը: (20−30 րոպե տրամադրել 
հիմնաբառերի և աշխատանքային թերթիկի համար) 

 

 

Լսարանային աշխատանք 
 

• Բաժանե՛ք ստուգաթերթը (Հավելված 4)։ 
Այս աշխատանքային թերթիկը դրամաշնորհային ծրագրի 
բաղադրիչների ընդհանրացված ցանկն է: Բաժինները կարող են 
տարբեր լինել՝ կախված ֆինանսավորող կազմակերպությունից, 
դրամաշնորհի տեսակից, գիտական ոլորտից և այլն: Եթե կան 
համագործակիցներ, կարող են տրվել ենթավճարներ: Ամեն 
դրամաշնորհ չէ, որ թույլ է տալիս համագործակցություն 
իրականացնել։ 

• Հարցրե՛ք ուսանողներին՝ արդյոք ցանկում կան անսպասելի 
կետեր: 

 
Այնուհետև ներկայացրե՛ք ուսումնական ծրագիրը և քննարկե՛ք 
աշխատանքային թերթիկի բաժինները: Ընդգծե՛ք, որ տարբեր 
դրամաշնորհների դեպքում այդ բաժիններից որոշները կարող են 
փոփոխվել՝ կախված ֆինանսավորող կազմակերպությունից և 
հետազոտության ոլորտից: Օրինակ՝ կլինիկական փորձարկումների 
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համար տրամադրվող դրամաշնորհը տարբերվում է նոր շինանյութերի 
ամրության ուսումնասիրության համար տրամադրվող դրամաշնորհից: 
 
Բացատրե՛ք Գործողությունների հաջորդականության վերաբերյալ 
աշխատանքային թերթիկը։ (Հավելված 4) 
 
Գործողությունների պլանում նշաձողերի սահմանում 
Գործողությունների պլանը այն քայլերի հաջորդականությունն է, որի 
շնորհիվ ուսանողը հասնելու է հետազոտության նպատակներին տանող 
նշաձողին: Սա նշանակում է դրամաշնորհային նախագծերի ընդհանուր 
քննություն, որով ստուգվելու են ծրագրի իրագործելիությունը, հստակ 
պահպանված նպատակները և իրատեսական բյուջեի մշակումը: 
Նշաձողին հասնելու համար պետք է սահմանել նպատակին վերաբերող 
գործողությունները, կարող է անհրաժեշտ լինել վերանայել դրամաշնորհի 
տեսակը, որի համար դիմում ես, փոխել նախագիծը կամ փոփոխել 
ծրագրի որոշ մասեր: Այս աղյուսակը նախատեսված է նշված 
գործողությունները և ռեսուրսների ու գումարի առումով 
իրագործելիությունը ամրապնդելու համար։ 
 
Հաջողության չափանիշերի սահմանում 
Յուրաքանչյուր նշաձողի համար պետք է հաջողության չափանիշեր 
սահմանվեն: Եթե փորձարկվելու է, ապա ո՞րն է այն փորձի շեմը։ Օրինակ՝ 
10−ից 5 միավոր հավաքելիս կանցնի՞ հաջորդ փուլ, թե՞ պետք է 8−ից 
բարձր միավոր ստանալ: Յուրաքանչյուր փորձ պետք է ունենա հստակ 
սահմանված չափորոշիչներ, որոնք համապատասխանում են 
սահմանային որոշակի արժեքի: Փորձի հաջողության չափանիշերը պետք 
է հստակ սահմանվեն: 
 
Ժամկետների սահմանում 
Հաջողության չափանիշերն իմանալու դեպքում պետք է նշել, թե որքան 
ժամանակ կպահանջվի սահմանված շեմին հասնելու համար: Սա շատ 
կարևոր է ծրագրի ժամանակացույցը սահմանելու և իրագործելիությունը 
գնահատելու համար: Եթե իրականացվում է կենսաբանական փորձ, որի 
ընթացքում պետք է հատուկ գենետիկ ծրագիր պարունակող մկներ 
բուծվեն, որից հետո որոշակի ժամանակի ընթացքում նրանց 
օրգանիզմում որոշակի չափաբաժնով նյութի ազդեցությունն 
ուսումնասիրելու համար առանձնացվեն որոշակի հյուսվածքներ և 
կատարվեն տարբեր չափումներ, ապա կախված հետազոտության 
նպատակից (օրինակ՝ նոր գենետիկ շտամ ստեղծելը) կամ օգտագործված 
թեստերի տեսակից՝ դա կարող է տևել մեկից մինչև մի քանի տարի։ Սա 
պետք է հաշվի առնել: Մյուս գործոնը, որը պետք է հաշվի առնել, այն է, որ 
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կենդանիների կամ մարդկանց մասնակցությամբ փորձերը պետք է 
հաստատվեն վերահսկող և էթիկայի որոշ խորհուրդների կողմից: Որքա՞ն 
է տևում պահանջվող հաստատումը այն հաստատությունում, որտեղ 
նախատեսվում է կատարել այս փորձերը: Սա կարող է անիրագործելի 
լինել 1 տարվա դրամաշնորհի դեպքում, բայց կարող է լինել 3 տարվա 
դրամաշնորհի մաս: 
 
Ինչպես լրացնել ռեսուրսների և ծախսերի բաժինը 
Հաջորդ քայլը նախագծի նպատակներին հասնելու համար պահանջվող 
ռեսուրսները դիտարկելն է: Պետք է հաշվի առնել առկա 
սարքավորումները, որոնցից հնարավոր է օգտվել հետազոտության 
ընթացքում։ Արդյո՞ք կարիք կլինի որոշակի ժամանակով վարձակալել կամ 
գնել որևէ սարքավորում: Ո՞վ է աշխատեցնելու այդ սարքավորումը։ 
Արդյո՞ք կարիք կլինի վարձել լրիվ դրույքով 
տեխնիկ/գիտնական/ճարտարագետ, թե՞ նախատեսվում է նմուշներն 
ուղարկել այլ հաստատություն՝ դրանք ուսումնասիրելու համար: Կարևոր 
են նաև օգտագործվելիք նյութերը, լաբորատոր սարքավորումները, 
սպառվող լաբորատոր պլաստիկը և այլն: Օրինակ՝ կենսաբանական 
փորձերը կարող են պահանջել հատուկ կենսաբանական 
անվտանգության սենյակ կամ քարշիչ պահարան: Արդյո՞ք այն առկա է 
լաբորատորիայում, թե՞ պետք է ձեռք բերել: Եթե անհրաժեշտ են հատուկ 
քիմիական նյութեր, որոնք խիստ թունավոր են սինթեզի համար, կա՞ն 
արդյոք անվտանգության համապատասխան սարքավորումներ: Եթե 
նախատեսվում է իրականացնել հնագիտական պեղումներ, ինչպիսի՞ 
սարքավորումներ կպահանջվեն, արդյո՞ք պետք է նոր տեսախցիկ գնել: 
Շատ ռեակտիվներ կարող են թանկ լինել, և եթե նախատեսվում է այդ 
նյութի մեծաքանակ օգտագործում, այն պետք է հաշվի առնել որպես 
ռեսուրս: Այս ամենն ուղղակիորեն ազդում է ծախսերի վրա: Եթե բյուջեն 
250 000 ԱՄՆ դոլար է, բայց անհրաժեշտ է 500 000 ԱՄՆ դոլար՝ նյութերի, 
անձնակազմի և սարքավորումների համար, ապա պետք է այլ 
ճանապարհ մտածել նպատակին հասնելու համար, օրինակ՝ այլ ծրագիր 
մշակել կամ ներկայացնել մեկ այլ դրամաշնորհային հայտ։ 
 
Հաջող փորձ իրականացնելու համար անհրաժեշտ պարագաները և 
նշաձողին հասնելու համար պահանջվող ժամանակն ազդում են 
ժամանակացույցի և նախագծի վրա: Այդ պատճառով հաջորդ քայլը կլինի 
ժամանակացույց մշակել ավելի մանրամասն: Ժամանակացույցի 
վերաբերյալ աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 4) բաժանված է ըստ 
ամիսների: Ավելի կարճ դրամաշնորհների համար տվյալ ամսվա համար 
առաջադրած նպատակները կարող են ավելի տեղին լինել, մինչդեռ բարդ 
նախագծերի դեպքում կարող են օգտագործվել եռամսյակի համար 
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առաջադրած նպատակներ: Որոշ խմբեր կարող են պահանջել ամսական 
հաշվետվություններ և թարմացումներ, մինչդեռ մյուսները կարող են 
պահանջել եռամսյակային հաշվետվություններ: Սա կրկին կախված է 
իրականացվող նախագծի տեսակից և ժամանակացույցի ճկունությունից: 
Ուսանողներին խնդրե՛ք լրացնել աշխատանքային թերթիկը: Նրանք 
կարող են այն լրացնել ըստ ամիսների կամ ըստ եռամսյակների: Այս բոլոր 
կետերը հաշվի առնելը կօգնի խուսափելու նախկինում նկարագրված 
դրամաշնորհային որոշ սխալներից: 

Լսարանային աշխատանք 

• Այս թեմայի ավարտին ուսանողներին խնդրե՛ք լրացնել
«Գործողությունների հաջորդականության վերաբերյալ» 
աշխատանքային թերթիկը։ (20−30 րոպե) (Հավելված 4) 

• Ուսանողներին բաժանե՛ք «Ժամանակացույցի վերաբերյալ»
աշխատանքային թերթիկը և խնդրե՛ք ձեռնարկել 
գործողությունների հաջորդականության կարևոր կետերից մեկը և 
լրացնել այս աշխատանքային թերթիկը: (5−10 րոպե) 
(Հավելված 4) 

Աշխատանքային թերթիկը լրացնելուց հետո ուսանողներին հարցրե՛ք՝ 
արդյո՞ք կային կետեր, որոնք նրանք հաշվի չեն առել գործողությունների 
ծրագրում: 

3. Տեղեկության տարածում
Ներկայացրե՛ք ուսումնական ծրագիրը: Շեշտե՛ք, որ եթե ֆինանսավորող
հաստատությունը հստակ չի հասկանում ներկայացված ծրագրի
առավելությունները, ֆինանսավորում ստանալու հավանականությունը
փոքր է:

Լսարանային աշխատանք 

• Ուսանողներին խնդրե՛ք զույգեր կազմել՝ վերանայելու և
քննադատելու միմյանց առաջարկները՝ ըստ «Նախագծի 
վերաբերյալ այլ ուսանողների և դասընթացավարի 
քննադատությունը» աշխատանքային թերթիկի: (20−30 րոպե) 
(Հավելված 4) 
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Արտալսարանային աշխատանք 

• Ուսանողները պետք է հաշվի առնեն քննադատությունները և
օգտագործեն «Ներածություն․ ինչ է անհրաժեշտ» 
աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 4), որպեսզի ստեղծեն 
իրենց ծրագրի ամփոփագիրը և իրենց դրամաշնորհի համար 
ընտրեն ֆինանսավորող կազմակերպություն։ 

Արտալսարանային աշխատանք 

Օգտագործելով աշխատանքային թերթիկները և լսելով 
քննադատությունները՝ ուսանողները կգրեն երկու էջանոց 
դրամաշնորհային առաջարկ՝ կազմված հետևյալ բաժիններից՝ 
«Հայեցակարգ», «Հետազոտական գործողությունների հիմնավորում», 
«Նախատիպ», «Նպատակներ», «Արդյունքներ», «Մոտեցում», 
«Հիմնավորում», «Ազդեցություն և օգուտ», 
«Շահագործում/տարածում»: 

Լսարանային աշխատանք 

Ուսանողներին խնդրե՛ք ստուգել միմյանց դրամաշնորհային 
նախագծերը՝ օգտագործելով «Նախագծի վերաբերյալ այլ ուսանողների 
և դասընթացավարի քննադատությունը» աշխատանքային թերթիկը։ 
(Հավելված 4) 

Ընկերների գնահատումից հետո ուսանողները պետք է իրենց ծրագիրը 
հանձնեն դասընթացավարին՝ արձագանք ստանալու համար: 
Դասընթացավարը պետք է վերանայի և վերադարձնի դրանք, որպեսզի 
ուսանողները կարողանան վերջնական նախագիծ ներկայացնել: 
Դասընթացավարը պետք է օգտագործի գնահատման նույն չափանիշերը՝ 
«Նախագծի վերաբերյալ այլ ուսանողների և դասընթացավարի 
քննադատությունը» աշխատանքային թերթիկը (Հավելված 4)։ 
Դրամաշնորհի գնահատականի 25 %−ը պետք է ձևավորվի ուսանողների 
գնահատումից, իսկ 75 %−ը՝ դասընթացավարի գնահատումից: 
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Լրացուցիչ նյութեր 
• 49 Grant Writing Resources: The Ultimate List in 2022 | Instrumentl. 

https://www.instrumentl.com/blog/best−grant−writing−resources. Published 
March 14, 2022.  

• Write Your Application | grants.nih.gov. 
https://grants.nih.gov/grants/how−to−apply−application−guide/format−and−write/
write−your−application.htm.  

• NIH Center for Scientific Review. https://public.csr.nih.gov/. 
• A Guide for Proposal Writing nsf04016_Advice to Proposal Writers. 

https://www.nsf.gov/pubs/2004/nsf04016/nsf04016_5.htm.  
• Proposal writing | Topics | Candid Learning. 

https://learning.candid.org/topics/proposal−writing/ 
•  9 Free Resources That Can Help Your Grant Writing — Peak Proposals. 

https://www.peakproposals.com/blog/2016/12/25/10−free−resources−that−can−
help−your−grant−writing. Published December 31, 2016.  

• Council on Foundations |. https://www.cof.org/.  
• non−profit guides − grant−writing tools for non−profit organizations. 

http://www.npguides.org/.  
• Eby K. How to Write SMART Goals | Smartsheet. 

https://www.smartsheet.com/blog/essential−guide−writing−smart−goals. 
Published January 9, 2019.  

• Site Search | Minnesota Council on Foundations. https://mcf.org/search?keys=mcf 
grant writing.  

• 08 DC, Mukasey MB, Sedgwick JL. How to Submit Applications. 
https://www.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh241/files/media/document/202948.pdf  

• NIMH Grant Writing Tips. 
https://www.nimh.nih.gov/funding/grant−writing−and−application−process/grant−
writing−tips.  

• 230 Grant Writing Resources ideas | grant writing, grant proposal, writing resources. 
https://www.pinterest.com/grantinfo/grant−writing−resources/. 

• Sample Applications & More | NIH: National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases. https://www.niaid.nih.gov/grants−contracts/sample−applications 

• Writing a Grant: Part 1 − First Things First. 
https://jetpubscientific.com/jetpub−blog/f/writing−a−grant−part−1. Published 
October 18, 2018.  

• Writing a Grant: Part II − Significance and Innovation. 
https://jetpubscientific.com/jetpub−blog/f/writing−a−grant−part−ii−−−significance
−and−innovation. Published November 7, 2018.  

• Writing a Grant: Part III − The Experimental Approach. 
https://jetpubscientific.com/jetpub−blog/f/writing−a−grant−part−iii−−−the−exper
imental−approach. Published December 5, 2018. 

•  Writing a Grant: Part IV − Timeline, Future Direction & Title. 
https://jetpubscientific.com/jetpub−blog/f/writing−a−grant−part−iv−−−timeline−f
uture−direction−title. Published December 20, 2018.  
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• Key Sentences are a PIPPIN for Communicators | Parker Derrington Ltd. 
https://parkerderrington.com/key−sentences−are−a−pippin−for−communicators/. 
Published November 8, 2019.  

• GuideStar nonprofit reports and Forms 990 for donors, grantmakers, and 
businesses. https://www.guidestar.org/ 

• How to Develop and Write a Grant Proposal. Congr Res Serv. August 2019. 
https://sgp.fas.org/crs/misc/RL32159.pdf 

•  Home | GRANTS.GOV. https://www.grants.gov/ 
• Extramural Programs O. U.S. DHHS Public Health Service Grant Application (PHS 

398). March 2020. https://grants.nih.gov/grants/funding/phs398/phs398.pdf 
• America’s Seed Fund – NSF SBIR/STTR | NSF SBIR. 

https://seedfund.nsf.gov/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=
psc&utm_term=keyword&utm_content=technology 

• Government Grants and Loans | USAGov. https://www.usa.gov/grants 
• EPA Grants | US EPA. https://www.epa.gov/grants 
• Grants | SAMHSA. https://www.samhsa.gov/grants 
• Grants | DOJ | Department of Justice. https://www.justice.gov/grants 
• Grants | US Department of Transportation. https://www.transportation.gov/grants 
• FEMA Grants | FEMA.gov. https://www.fema.gov/grants 
• Candid | Foundation Center and GuideStar are now Candid. 

https://candid.org/?fcref=lr 
• Programs & Incentives | Invest in Canada. 

https://www.investcanada.ca/programs−incentives 
• Grants Database | Open Philanthropy. 

https://www.openphilanthropy.org/giving/grants 
• Global grants | My Rotary. 

https://my.rotary.org/en/take−action/apply−grants/global−grants 
• How to apply for grants | Program funding | Global Partnership for Education. 

https://www.globalpartnership.org/funding/applying−for−grants 
• Rutgers Global Grants | Rutgers. https://global.rutgers.edu/rutgers−global−grants 
• Grant Funding & Flexibilities − COVID−19 − The Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria. https://www.theglobalfund.org/en/covid−19/grants/ 
• Global Citizenship Global Grants − Santa Monica College. 

https://www.smc.edu/community/global−citizenship/mini−grants.php 
• Global Impact Cash Grant Program − Cisco. 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/community/nonprofits/global−impact−cash
−grants.html 

• Global Health and Development Fund | Effective Altruism Funds. 
https://funds.effectivealtruism.org/funds/global−development 
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Հավելված 4 
4.1․ Ստուգաթերթ  
 
Բաժին  

Տիտղոսաթերթ  

Վերնագիր  

Բովանդակություն  

Նախագծի բովանդակությունը  

• Ամփոփագիր  

• Ծրագրի նկարագրությունը  

• Ներածություն․ Ինչ է անհրաժեշտ  

• Նպատակները և առարկան  

• Նախատիպ․ Գրական ակնարկ  

• Հետազոտության ռազմավարություն  

• Արդյունքներ  

• Սահմանափակումներ և արտակարգ իրավիճակների ծրագիր  

• Ժամանակացույց  

• Գնահատում  

• Վերջաբան−վերջնարդյունք  

Մեջբերված հղումներ  

Բյուջե և բյուջեի հիմնավորում  

Ենթավճարներ (կլինե՞ն և թույլատրվո՞ւմ են)  

Աջակցության նամակներ  

Ինքնակենսագրություն / կենսագրություն  

Կազմակերպության ձևանմուշներ (կախված են նրանից, թե 
որտեղ է հայտը ներկայացվում) 

 

 
*Անհրաժեշտ է իմանալ յուրաքանչյուր բաժնի էջերի սահմանաչափերը։  
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4.2․ Աշխատանքային թերթիկ՝ «Ներածություն․ ինչ է անհրաժեշտ» 

Նշի՛ր քո հետազոտական հարցը։ 

Ինչո՞վ է այն կարևոր։ 

Ո՞րն է մտավոր արժանիքը: (Ինչպես 
է քո հետազոտությունը նպաստում 
դրա զարգացմանը։) 

Ինչո՞ւ է առաջարկվող մեթոդը 
եզակի: 

Ի՞նչ արդյունքներ են ակնկալվում: 

Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ քո 
հետազոտությունը։ 

Ինչո՞ւ ես դու (և քո խումբը) 
լավագույնը կամ բացառապես 
որակավորվածը այս նախագծի 
համար: 
Որո՞նք են այս ծրագրի հնարավոր 
սահմանափակումները, և ո՞րն է 
արտակարգ իրավիճակների 
ծրագիրը: 
Ինչո՞վ է քո հետազոտությունը 
համապատասխանում 
ֆինանսավորում տրամադրող 
ընկերության առաքելությանը 
(այսինքն՝ ռազմական ֆոնդերը 
ռազմական նպատակներ 
իրականացնելու համար են)։ 
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4.3․ Աշխատանքային թերթիկ՝ «Գործողությունների պլան» 

Նշաձող Հաջողության 
չափանիշեր 

Անհրաժեշտ 
ժամանակը Աղբյուրները Արժեքը 

*Եթե գիտես, թե ով է քո խմբում, կարող ես սյունակ ավելացնել՝ նշելով
յուրաքանչյուր չափանիշի պատասխանատուին:
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4.4․ Աշխատանքային թերթիկ՝ «Ժամանակացույց» 
 
Նշաձող, 
հանձնարարու-թյուն, 
արդյունքներ 

 Ամիսներ, տարի X 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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4.5․ Աշխատանքային թերթիկ՝ «Բյուջե» 
 

Բյուջեի բաղադրիչ 1−ին 
տարի  

2−րդ 
տարի 

3−րդ 
տարի Ընդհանուր 

A Անձնակազմ 
(աշխատավարձը) 

     

A1 

Այստեղ թվարկի՛ր 
անձնակազմի բոլոր 
անդամներին և 
տոկոսներով նշի՛ր 
յուրաքանչյուր տարի 
դրամաշնորհին 
հատկացված նրանց 
ժամանակը։  

     

A2       

A3       

A4       

A5       

A6       

A7 
Ընդհանուր 
աշխատավարձը 
(A1−ից A6) 

     

A8 Հավելավճարներ*       

 Հավելավճարներ ամռան 
ընթացքում** 

     

 
Ամբողջ դրույքով 
աշխատող անձնակազմի 
հավելավճարներ 

     

 Ասպիրանտների 
հավելավճարներ** 

     

 
Տեխնիկների, 
փորձագետների և այլնի 
հավելավճարներ  

     

A9 Ընդհանուր աշխատակազմ 
(A7+A8) 

     

B Սարքեր†      

C Փոփոխություն / 
վերանորոգում 

     

D Ուսման վճարի զեղչեր      
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E Այլ ծախսերǂ      

E1 Ճամփորդությունǁ      

E2 Պայմանագրային††      

E3 Հրապարակման ծախսեր      

F Տարածքներ և 
ադմինիստրացիա 

     

F1 Անուղղակի ծախսեր#      

F2 Համաֆինանսավորում      

G Ընդհանուր ծախսեր 
(A9−ից F2) 

     

 
Այս կետերը պետք է մանրամասն ներկայացվեն բյուջեի հիմնավորման մեջ: 
* Հավելավճարների դրույքաչափերը փոխվում են ամեն տարի: Արժեքները 
ստուգի՛ր քո հաստատությունում: 
** Ակադեմիական հաստատությունների համար։ 
† Ընդհանուր առմամբ, 2500 ԱՄՆ դոլարից էժան իրերը համարվում են 
պարագաներ, իսկ 2500 ԱՄՆ դոլարից թանկ ապրանքները՝ 
սարքավորումներ: 
ǂ Այնպիսի տվյալների համար, ինչպիսիք են ձեռքբերման արժեքը, 
հրապարակման ծախսերը և այլն: 
ǁ Բյուջեի տոկոսի հատկացում ճանապարհորդությունների համար. բյուջեի 
հիմնավորման մեջ նկարագրի՛ր ճանապարհորդության նպատակը: 
†† Ներառում է անհատ−խորհրդատուների կողմից տրամադրված 
ծառայություններ, սարքավորումների վարձակալության վճարներ և այլն: 
ǂǂ Կարող է ներառել համալսարանի կամ հաստատության որևէ բաժնից 
օգտվելու վերադիր ծախսեր: Սա բանակցային անուղղակի արժեքի 
դրույքաչափ է, որն ավելացվում է հիմնական գումարին: Օրինակ՝ որոշ բուհեր 
պահանջում են 49 % վերադիր ծախսեր: 
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4.6․ Ընկերների և դասընթացավարի գնահատում 
 
Այս գնահատումը կօգտագործվի և՛ ընկերների, և՛ դասընթացավարի կողմից 
գնահատում իրականացնելու համար: 
 

Չափանիշ 
Գնահա-
տական 
(1−10) 

Մեկնաբանու-
թյուններ 

Վարկածի / հետազոտության խնդրի / 
նպատակի հստակությունը 

  

Նշանակության հստակությունը   

Նպատակների հստակությունը   

Հետազոտության եզակիությունը   

Մոտեցման հստակությունը   

Հետազոտությունը ինչո՞ւ պետք է 
իրականացվի այդ անհատի / խմբի 
կողմից 

  

Ծրագրի ազդեցության հստակությունը   

Ակնկալվող արդյունքների 
հստակությունը 

  

Արդյո՞ք ծրագիրը լավ է կազմված    

Արդյո՞ք դրամաշնորհային ծրագիրը 
համապատասխանում է ընտրված 
ֆինանսավորող կազմակերպության 
շահերին 

  

Կա՞ն արդյոք այլ մեկնաբանություններ   
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Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն 
Ուսումնական ծրագիր և դասընթացավարի ձեռնարկ 

Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST)  
Ապագայի տեսլականով ոգեշնչված՝ Հայաստանի գիտության և 
տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST) Հայաստանում ստեղծում է 
բարենպաստ էկոհամակարգ, որը տեղացի և օտարերկրյա 
գիտնականներին և գյուտարարներին հնարավորություն կտա հաջողելու 
աշխարհում: Մենք ոչ միայն հնարավորություն ենք տալիս նորարարներին 
կյանքի կոչելու իրենց առաջադեմ, առևտրային առումով կենսունակ և 
մրցունակ առաջարկները, այլ նաև մշակում ենք նոր հարթակներ՝ 
ուսանողների և մասնագետների համար խորքային վերապատրաստումներ 
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Course Overview  
 

The workload of the course is 40-60 academic hours (or 1-2 European 
Credit Transfer and Accumulation System) including lectures, in-class, and 
home assignments. 

 

Topic Learning Objectives 

1. What is 
Science/Research? 
 
 
 

• Define science 
• Define basic and applied research.    

Give examples of each. 
• Define quantitative, qualitative, and mixed 

type research. Give examples of each. 

2. Scientific Method  

2a. Introduction to 
the Scientific Method 
 

• Define the goal and the stages of the 
Scientific Method 

• Define the key components of each stage 
of the Scientific Method 

• Explain the relationship between stages of 
Scientific Method 

2b. Observation and 
Question 

• Describe the process of making 
observations and formulating investigative 
questions 

• Distinguish between three types of 
investigative questions 

2c. Background 
Research 
 

• State the aim of conducting background 
research  

• Describe key components of conducting 
quality background research  

• Define criteria for assessing scientific 
publications  
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2d. Hypothesis 

• Define a scientific hypothesis 
• Understand how a hypothesis is used in the 

scientific method 
• Define the main types of hypotheses.  
• Define research variables and their types 

(independent vs dependent, quantitative 
vs qualitative). 

• Describe the two common errors in 
hypothesis testing. 

2e. Experimental 
Design  

• Define an experiment 
• Describe experimental controls 
• State the relationship between experiment 

and hypothesis 
• Define types of experiments 

   2f. Data Collection 
and Analysis 

• Describe the aim and the main 
components of descriptive and inferential 
statistics. 

• Present data using graphs and tables 

   2g. Communicate 
Results 

• Describe the main channels of 
communicating research results 

• Describe the principles of preparing 
posters 

• Describe the principles of preparing for 
oral presentations  

3. Writing: 
Paper/Thesis 

• Describe the steps of manuscript/thesis 
writing and submission.  

• Describe key principles of arranging data 
from the project into proper structure for a 
manuscript/thesis formatted according to 
requirements. 

4. Writing Successful 
Grant Applications 

• Evaluate the relevance and eligibility of 
grants 

• Describe key tips for writing effective grant 
applications  

• Describe how to find relevant grant sources 
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Topic 1. What is Science/Research? 
 
Learning Objectives  
At the end of this session, the students will be able to: 

• Define science 
• Define basic and applied research. Give examples of each. 
• Define quantitative, qualitative, and mixed type research. 

Give examples of each. 
 
 
What is science?  
Science can be defined as a methodological and systematic 
approach to the acquisition of new knowledge. This definition of 
science highlights some of the key differences between how 
scientists and non-scientists go about acquiring new knowledge. 
Specifically, rather than relying on mere casual observations and an 
informal approach to learn about the world, scientists attempt to 
gain new knowledge by making careful observations and using 
systematic, controlled, and methodical approaches [1]. By doing so, 
scientists are able to draw valid and reliable conclusions about what 
they are studying. 
 
In addition, scientific knowledge is not based on the opinions, 
feelings, or intuition of the scientist. Instead, scientific knowledge is 
based on objective data that were reliably obtained in the context 
of a carefully designed research study.  
 
In short, scientific knowledge is based on the accumulation of 
empirical evidence [2]. The empirical approach to knowledge is 
based on observations. 
 
Progress in almost every field of science depends on the 
contributions made by systematic research; thus, research is often 
viewed as the cornerstone of scientific progress. Broadly defined, the 
purpose of research is to answer questions and acquire new 
knowledge. Research is the primary tool used in virtually all areas of 
science to expand the frontiers of knowledge. By conducting 
research, researchers attempt to reduce the complexity of problems, 
discover the relationship between seemingly unrelated events, and 
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ultimately improve the way we live. Although research studies are 
conducted in many diverse fields of science, the general goals and 
defining characteristics of research are typically the same across 
disciplines [3]. 

Types of research  
Scientific discovery becomes a part of everyday routine. Usually, we 
do not recognize the science behind everyday objects in daily use. 
Nonetheless, there is a long road from scientific discovery to a 
ready-to- use product. According to its purpose, the research is 
divided into two categories:  

1. Basic (Fundamental) research
2. Applied research

Basic (fundamental or pure) research is undertaken primarily to 
acquire new knowledge of the underlying foundation of phenomena 
and observable facts, without any particular application or use in 
view. Basic research is driven by a scientist's curiosity or interest in a 
scientific question. The main motivation is to expand man's 
knowledge, not to create or invent something. For example, the 
ancient Greek philosophers debated the composition of matter 
(earth? air? fire? water? all of the above?). They did not intend to 
apply the knowledge gained from exploring the matter. Instead, 
they focused on understanding the nature of matter. 

Applied research is undertaken either to determine possible uses for 
the findings of basic research or to determine new methods or ways 
of achieving specific and predetermined objectives. It involves 
considering the available knowledge and its extension in order to 
solve actual problems. The results of applied research are intended 
primarily to be valid for possible applications to products, 
operations, methods or systems. The applications of the knowledge 
derived can be protected by intellectual property instruments [4]. 
A good example of applied research is the application of x-rays in 
medicine which helps to diagnose and determine disease and injury 
in the body.    
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In summary, fundamental research is pioneering, and applied 
research is a mix of science and engineering, because having 
knowledge is not enough to make it a necessary and useful thing.  
 
Both fundamental and basic science are performed in academia as 
well as in private companies to solve problems and make an impact 
on the world. The same approaches and scientific methods accepted 
by the scientific community are used in both types of research.  
 
According to the type of the data used, research is classified into: 

• Quantitative Research is a form of research that relies on 
the methods of natural sciences, which produces numerical 
data and hard facts. It aims at establishing cause and effect 
relationship between two variables by using mathematical, 
computational and statistical methods. The research is also 
known as Empirical Research as it can be accurately and 
precisely measured.  In a quantitative study, results are 
reported in terms of statistical significance of numeric data. 
If you read a quantitative research study report, you should 
expect to find data tables, with information about the 
statistical significances of findings. 

 
• Qualitative Research is used to gain an in-depth 

understanding of human behavior, experience, attitudes, 
intentions and motivations, on the basis of observation and 
interpretation. A qualitative researcher is attempting to 
explain or better understand a naturally occurring 
phenomenon by seeking out the experiences, perceptions 
and opinions of people who have experienced the 
phenomenon. In a qualitative study report, you will find 
results reported in terms of theories, interpretations, or 
derived meanings [5]. 

 
To summarize, in quantitative research, the basic elements of 
analysis are numbers and statistical analyses. In qualitative research, 
the basic elements of analysis are words, narrative, and meaning.  
 
Researchers often used mixed methods research that combines and 
integrates qualitative and quantitative research methods in a single 
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research study. It involves collecting and analyzing qualitative and 
quantitative data to understand a phenomenon better and answer 
the research questions.  

The emphasis of this handbook is primarily quantitative research 
which relies on the methods of natural science.  
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Topic 2. Scientific Method 

2a. Introduction to the Scientific Method 

Learning Objectives  
At the end of the session, the students will be able to: 

• Define the goal and the stages of the Scientific Method
• Define the key components of each stage of the Scientific

Method
• Explain the relationship between stages of Scientific Method

The defining characteristic of scientific research is the scientific method. 
First described by the English philosopher and scientist Roger Bacon in 
the 13th century, it is still generally agreed that the scientific method is 
the basis for all scientific investigation. The scientific method is best 
thought of as an approach to the acquisition of new knowledge, and this 
approach effectively distinguishes science from nonscience.  

To be clear, the scientific method is not actually a single method, as the 
name would erroneously lead one to believe, but rather an overarching 
perspective on how scientific investigations should proceed. It is a set of 
research principles and methods that helps researchers obtain valid 
results from their research studies. Because the scientific method deals 
with the general approach to research rather than the content of 
specific research studies, it is used by researchers in all different scientific 
disciplines. As will be seen in the following sections, the biggest benefit of 
the scientific method is that it provides a set of clear and agreed upon 
guidelines for gathering, evaluating, and reporting information in the 
context of a research study. 

The Scientific method is a mathematical and experimental technique 
employed in the sciences. More specifically, it is the technique used in 
the construction and testing of a scientific hypothesis [6].  

The scientific method consists of the following key stages: 
1. Make an observation and ask a question
2. Background research
3. Formulate a hypothesis
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4. Experimental design 
5. Data collection and analysis  
6. Communicate the results 

 
It’s important to mention that the scientific method is firmly based on the 
empirical approach. The empirical approach is an evidence-based 
approach that relies on direct observation and experimentation in the 
acquisition of new knowledge [2]. In the empirical approach, scientific 
decisions are made based on the data derived from direct observation 
and experimentation. The empirical approach, with its emphasis on 
direct, systematic, and careful observation, is best thought of as the 
guiding principle behind all research conducted in accordance with the 
scientific method. 
 
There has been some disagreement among researchers over the years 
regarding the elements that compose the scientific method. In fact, 
some researchers have even argued that it is impossible to define a 
universal approach to scientific investigation. Nevertheless, for over 100 
years, the scientific method has been the defining feature of scientific 
research [3]. 
 
Across all scientific disciplines, the major precepts of the scientific 
method are verifiability, predictability, falsifiability, and fairness. Thus, 
science is not linear; rather it is ever-changing, and cyclical (see 
Figure 1 below). Looking at this fluid model of the nature of science, you 
can find many entry points into the process. Perhaps there is a new 
technology to be tested, a practical problem to solve, or a surprising 
observation that inspires you to learn more. Within the scientific process 
there is a continuous exploration and discovery phase. A researcher 
finds out what other scientists have learned by exploring previous 
research, sharing data and ideas with other researchers, asking 
questions, making more observations, and refining or expanding the 
scope of what is investigated based on what is learned. Researchers 
often revisit phases during a study, as there are many routes through the 
scientific process. 
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Figure 1: The scientific method is not linear. It requires constant reevaluation. 
 
1. Make an observation and ask a question 
The first step in the scientific method is asking questions about what 
you observe: How, What, When, Who, Why, or Where?  In this sense, 
observation refers to two distinct concepts—being aware of the 
world around us and making careful measurements. Observations of 
the world around us often give rise to the questions that are 
addressed through scientific research. For example, the Newtonian 
observation that apples fall from trees stimulated much research 
into the effects of gravity. Therefore, a keen eye to your 
surroundings can often provide you with many ideas for research 
studies. 

In science, the art of making accurate observations has three 
purposes. First, observation enables the ability to identify and focus 
on the relevant facts about the phenomena under investigation. 
Second, what we observe can provide clues as to what might explain 
the phenomena. Finally, observational data can provide the 
evidence by which we can determine whether various explanations 
succeed or fail. 
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Specifying how observational concepts and terms are used in 
science is of the utmost importance. Researchers define key 
concepts and terms in the context of their research studies by using 
operational definitions. By using operational definitions, researchers 
ensure that everyone is talking about the same phenomenon. For 
example, recent scientific studies have reported findings about 
smokers, left- and right-handed people. Do cigarette smokers have 
higher rates of cardiovascular disease than nonsmokers? Do right- 
handed people live longer than left-handed people? Data relevant 
to these questions cannot be obtained properly without clearly 
defined variables and outcomes of interest. What exactly constitutes 
a cigarette smoker? Anyone who has ever smoked a cigarette? And 
what of people who have recently stopped smoking? Would they be 
characterized as a smoker or nonsmoker? Likewise, is someone who 
writes with the right hand but throws with the left to be classified as 
right-handed or left-handed? What about older people who were 
taught to be right-handed even if their natural tendency was to be 
left - handed? Without a clear sense of how these key terms will be 
defined, an adequate research study cannot occur. Having a clear 
definition of terms also ensures that the researcher’s study can be 
replicated by other researchers. 

After getting a research idea, the next step in the research process 
involves translating that research idea into an answerable question. 
It is important to formulate a research question that can be 
answered through available scientific methods and procedures. One 
might ask, for example, whether exercising (i.e., perhaps 
operationally defined as running three times per week for 30 
minutes each time) reduces cholesterol levels. This question could be 
researched and answered using established scientific methods 

Dedicating sufficient time to this first stage of the Scientific Method 
will ensure you are asking a novel and relevant scientific question.  

2. Background research 
A good place to start is to conduct a thorough search of the 
literature surrounding your research topic. Often, the results of a 
well-conducted literature review will reveal that the study being 
planned has, in fact, already been conducted. 
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 In this day in age, the majority of peer-reviewed and indexed 
scientific journals have online sources with open access to the public.  
 
In this part, you need to pay attention to the source of information: 
• Journal’s rating  

An impact factor is used as an indicator of journal quality 
within a particular field of study. Journals with a higher impact 
factor are typically considered of higher scientific quality. An 
impact factor is calculated after a period of three years of 
publication and thus, newer journals will not have one for at 
least this time period. 

• Date of publication  
Typically, the most recent publication date will provide the 
most up-to-date information on a topic. 

• Scientific rigor 
This is defined as the strict application of the scientific method 
to ensure well-controlled experimental design for the unbiased 
collect and interpretation of results.  

 
3. Formulate a hypothesis 
The next step in the scientific method is coming up with a hypothesis, 
which is a conjectural explanation for some aspect of nature that can be 
tested and potentially falsified. It is an idea or explanation of something 
based on a collection of facts that is not yet proven. The two primary 
features of a scientific hypothesis are falsifiability and testability, which 
are reflected in an “If…then” statement summarizing the idea and, in the 
ability, to be supported or refuted through observation and 
experimentation. The notion of the scientific hypothesis as both 
falsifiable and testable was advanced in the mid-20th century by 
Austrian-born British philosopher Karl Popper.  

In this step of the scientific method, scientists derive predictions from the 
hypotheses about the results of future experiments, and then design 
experiments to test whether their predictions are correct. In short, they 
are investigating possible answers to their questions. 
The key requirement to hypothesis is that it must be testable. Therefore, 
your hypothesis must highlight two or more variables that affect the 
object you are observing.  
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How are hypotheses written? 
1. Salt in soil may affect plant growth. 
2. Plant growth may be affected by the color of light. 
3. Bacterial growth may be affected by temperature. 
4. Ultraviolet light may cause skin cancer. 
5. Temperature may cause leaves to change color. 

 
All of these are examples of hypotheses because they use the tentative 
word "may”. However, their form is not particularly useful. Using the 
word “may” does not suggest how you would go about providing 
supporting evidence for the hypothesis. If these statements had not 
been written carefully, they may not have even been hypotheses at all. 
For example, if we state, "Trees will change color when it gets cold." we 
are making a prediction. If we write, "Ultraviolet light causes skin 
cancer." we are stating a conclusion. One way to prevent making such 
easy mistakes is to formalize the form of the hypothesis [7]. 
  
Examples of a formalized hypothesis:  

● If skin cancer is related to ultraviolet light, then people with a 
high exposure to UV light will have a higher frequency of skin 
cancer. 

● If leaf color change is related to temperature, then exposing 
plants to low temperatures will result in changes in leaf color. 

Notice that these statements contain the words, if and then. They are 
necessary in a formalized hypothesis. 
 
4.  Experimental design  
A well-designed experiment will prove or reject the hypothesis. 
An experiment is a research method in which you manipulate one or 
more independent variables and measure their effect on one or more 
dependent variables. Experimental design means creating a set of 
procedures to test a hypothesis. A good experimental design requires a 
strong understanding of the system you are studying.  
 
During the experiment you always need to have a control group.  
This is an object of experiment, which is not affected by variables, or is 
affected only by one variable in case of multiple variables. It is the zero 
point, and you will compare all data you gained from the experiment 
with control group data.  
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It is important that experiments are designed for accuracy and 
reliability. 
•  Accuracy refers to whether the measurement is correct 
•  Reliability refers to whether the measurement is consistent.  

 
For example, when throwing darts at a dart board, “accuracy” refers to 
whether the darts are hitting the bull’s eye (an accurate dart thrower will 
throw darts that hit the bull’s eye). “Reliability,” on the other hand, refers 
to whether the darts are hitting the same spot (a reliable dart thrower 
will throw darts that hit the same spot). Therefore, an accurate and 
reliable dart thrower will consistently throw the darts in the bull’s eye. As 
may be evident, however, it is possible for the dart thrower to be reliable, 
but not accurate. For example, the dart thrower may throw all of the 
darts in the same spot (which demonstrates high reliability), but that spot 
may not be the bull’s eye (which demonstrates low accuracy). In the 
context of measurement, both accuracy and reliability are equally 
important. 
 
All experiments should be repeated at least in triplicate (three times), to 
ensure that data is reliable and reproducible. In addition, when possible, 
samples should be run in duplicate or triplicate to eliminate the 
variability of measurements and ensure consistency with experimental 
technique. As such, meticulous records of each experiment should be 
kept, to ensure results are reproducible by other scientists.  
We will discuss the importance of team members and the responsibility 
of being part of a scientific team when we discuss Project Management 
in a later lecture.  
 
5.   Data collection and analysis  
The strength of any scientific research depends on the ability to gather 
and analyze empirical data in an unbiased and controlled manner. 
Once experiments are completed and data collected, scientists begin 
the analysis phase. This step requires careful consideration of the 
statistical approach, which is determined by your experimental design 
and outcome variables of interest.  
 
A key decision that researchers must make with the assistance of 
statistics is whether the null hypothesis should be rejected. Remember 
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that the null hypothesis always predicts that there will be no difference 
between the groups. Therefore, rejecting the null hypothesis means that 
there is a difference between the groups. In general, most researchers 
seek to reject the null hypothesis because rejection means the 
phenomenon being studied (e.g., exercise, medication) had some effect. 

It is important that researchers make only those conclusions that can 
be supported by reliable and unbiased data collection and proper 
statistical analyses. Stating conclusions that your data does not 
support must be avoided. For example, if a researcher conducted a 
correlational study and the results indicated that the two things being 
studied were strongly related, the researcher could not conclude that 
one thing caused the other. As explained in later chapters, correlation 
(i.e., a relationship between two things) does not equal causation. As 
such, just because two things are related does not mean that one 
caused the other. 

6. Communicate the results
Finally, communication of final conclusions at scientific conferences or 
in a highly respected peer-reviewed journal is an important last step in 
the scientific method. Remember, rejection of the hypothesis based on 
results from well-designed experiments can still provide useful 
information to propel the field of study further. 

2b. Observation and Question 

Learning Objectives  
At the end of the session, the students will be able to: 

• Describe the process of making observations and formulating
investigative questions

• Distinguish between three types of investigative questions

In this section, we will discuss how to effectively conduct the first stage 
of the Scientific Method: Make an observation and ask a question. 

Observations can be qualitative or quantitative. Qualitative 
observations describe properties or occurrences in ways that do not 
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rely on numbers. Examples of qualitative observations include the 
following: the outside air temperature is cooler during the winter 
season, table salt is a crystalline solid, sulfur crystals are yellow, and 
dissolving a penny in dilute nitric acid forms a blue solution and a 
brown gas. Quantitative observations are measurements, which consist 
of both a number and a unit. Examples of quantitative observations 
include the following: the melting point of crystalline sulfur is 115.21° 
Celsius, and 35.9 grams of table salt—whose chemical name is sodium 
chloride-dissolved in 100 grams of water at 20° Celsius. For the 
question of the dinosaurs’ extinction, the initial observation was 
quantitative: iridium concentrations in sediments dating to 66 million 
years ago were 20–160 times higher than normal. 
After selecting a specific research topic the next step in planning a 
research study is clearly articulating the research problem. The 
research problem typically takes the form of a concise question 
regarding the relationship between two or more variables.  

Criteria for Research Questions 

Good research questions must meet three criteria. First, the research 
question should describe the relationship between two or more 
variables. Second, the research question should be specific enough to 
avoid any confusion. Third, the research problem must be capable of 
being tested empirically (i.e., with data derived from direct observation 
and experimentation). 

A vague research question often results in methodological 
confusion, because the research question does not clearly indicate 
what or who is being studied.  

As briefly discussed earlier, an effective way to avoid confusion in 
formulating research questions is by using operational definitions to 
define key concepts and terms. The benefit of using operational 
definitions is that they help to ensure that everyone is talking about 
the same phenomenon [3]. 
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It is important to highlight that questions that are not scientific may 
still be very meaningful and valuable. The differences and 
similarities between scientific and non-scientific questions are 
reflected in the following Venn diagram (Figure 2).  

Figure 2: Venn diagram depicting the differences and commonality between 
scientific and non-scientific questions. 

There are three types of scientific questions: 
1. Descriptive – Questions involving descriptions of a natural

system. They focus on measurable or observable variables
that can be represented spatially in maps or as written
descriptions, estimations, averages, medians, or ranges (How
many tree species are there in Armenia? When did Armenian
language split as a separate branch in the Indo-European
language tree?).

2. Comparative – Questions focus on one measured variable in
at least two different (manipulated variable) locations, times,
organisms, or populations (Is there a difference in Covid
susceptibility between males and females? Who is at risk for
developing the disease - young or older adults?).

3. Correlative – Questions focus on two variables to be
measured and tested for a relationship or pattern (How does
a spider’s reproduction rate change with a change in
season?).
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2c. Background Research 

Learning Objectives 
At the end of the session, the students will be able to: 

• State the aim of conducting background research
• Describe key components of conducting quality background

research
• Define criteria for assessing scientific publications

Reading academic papers 
The next step after defining the research question, is to conduct a 
thorough review of the literature. A visit to the library and an extensive 
online search will uncover existing research surrounding the topic of 
study. This step helps researchers gain a broad understanding of work 
previously conducted on the topic at hand and enables them to 
position their own research to build on prior knowledge. Researchers—
including student researchers—are responsible for correctly citing 
existing sources they use in a study or that inform their work and never 
plagiarize. 

While many find reading through scientific literature to be difficult in 
the early stages of their scientific training, the good news is that it gets 
easier as you move along in your career. The Figure 3 below shows that 
the more you advance as a scientist and knowledge you gain of a 
particular area of study, the less important the introduction and 
methods sections become and the more likely you will move directly to 
the heart of the data, the results and discussion section. Early-stage 
PhD students find the methods, results, and figures the easiest to 
understand since the early years of the PhD focuses on methodology 
and producing results, while the discussion is the most difficult since 
that is the section of a paper that requires the most scientific critique, a 
skill that is learned over time. You are likely to have a similar 
experience. 
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Figure 3 
A: The proportion of participants considering a section easy to read (presented 
as ‘Somewhat easy’, ‘easy’ ‘very easy’ combined) as a function of career stage. 

B: The mean importance rank of sections as a function of career stage [8]. 
 
What is it exactly that makes going through this process so difficult 
and time-consuming? 
• Authors tend to assume that readers already have significant 

background knowledge  
• The academic syntax is dense and thus difficult for readers to 

parse 
• Mathematical expressions are typically condensed and 

equations reordered to be concise, often skipping steps in 
derivations 

• Substantial knowledge gaps are filled if a reader has read cited 
papers (sort of like — you need experience to get a job, but 
need a job to get experience!) 

• Not all conclusions drawn are correct. Small sample size and 
power, poor study design, researcher bias, and selective 
reporting ensure that you must be a critical reader! 

 
Think about this, the more papers you read, the more you will 
learn and the faster this process of reading becomes.  
 
A high-quality manuscript is well-organized and clearly written. Once 
you have found an adequate amount of data on the topic you are 
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investigating, you will be able to draw unbiased and informed 
conclusions on the current state of your topic of interest. More often 
than not, your conclusion will lead to new questions of scientific 
interest.  
 
For example, medical researchers at a large University were studying 
the effect of calcium on pregnancy-related high blood pressure. 
Though they observed no significant reductions in the blood pressure 
(primary outcome) of the women who took calcium, their research 
yielded an interesting and unexpected result. The women in their 
study who took calcium during pregnancy had lower rates of 
depression than those who were given placebo. As a result, the 
researchers designed the subsequent study to determine the effect 
of calcium supplementation on depression in pregnant women. Thus, 
it is important not to become too attached to a fixed notion of what 
may constitute relevant observational data. Otherwise, we run the 
risk of missing something that may turn out to be significant. 
 
How Papers are organized 
The overwhelming majority of papers follow, more or less, the same 
convention of organization. 
The order will depend on journal specifications, but is typically the 
following:  
• Title: Hopefully catchy, includes additional info about the 

authors and their institutions 
• Abstract: High-level summary 
• Introduction: Background info on the field and related research 

leading up to this paper 
• Methods: Highly detailed section on the study that was 

conducted, how it was set up, any instruments used, and the 
process and workflow 

• Results: Report data that was created or collected, it should 
read as an unbiased account of what occurred. Only the facts 
are presented. 

• Discussions: Interpretation of results  
• References: Any work that was cited in the body of the text  
• Appendix: More figures, additional treatments on related math, 

or extra items of interest can find their way in an appendix 
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Recommendation  
Before you begin reading, take note of the authors and their 
institutional affiliations. Some institutions (e.g. University of Texas) 
are well-respected; others (e.g. the Discovery Institute) may appear 
to be legitimate research institutions but are actually agenda-driven.  

 
Tip: Google “Discovery Institute” to see why you do not want to use it 
as a scientific authority on evolutionary theory.	
 
 
Also take note of the journal. Check out Web of Science for a more 
complete index of science journals. Beware of questionable journals, 
often termed ‘predatory’ as they may not be indexed on well-
respected platforms, do a very loose peer-review, and charge large 
amounts of money to publish. 
 
Start by reading the title and abstract. Aiming to gain a high-level 
overview of the paper. What are the main goal(s) of the author(s) and 
the summary of the results? The abstract typically provides some 
clues into the purpose of the paper. Think of the abstract as an 
advertisement. Spend about 15- minutes skimming the paper. Take a 
quick look at the figures and note any keywords relevant to your 
topic of interest when reading the text. Try to get a sense for the 
layout of the paper and where things are located. You will be 
referencing back and forth between the different sections as you 
read more thoroughly, thus, it helps knowing where stuff is located. 
Begin by turning your attention to the introduction. The more 
unfamiliar with the paper/field, the longer time should be spent in 
the introduction to gain a better understanding of the topic. A well-
written introduction will do a good job of consolidating background 
information and provide most up-to-date references. This section is 
usually the easiest to read and it almost feels like you are reading 
from a textbook. Here, take notes of other references and 
background information you want to investigate further. 

Overall, plan to spend anywhere from 3–6 hours to really digest a 
paper, remember they are very dense! Be ready and willing to make 
several passes through the paper, each time looking to extract 



 

 
 

24 

different information and understanding. And please, do yourself a 
favor and do not read the paper front to end on your first pass. 

Once you have a solid understanding of the paper, you will be able 
to communicate intelligently about it to others (in group meetings or 
at journal clubs). The following questions can help you ascertain your 
level of understanding:  

1. What previous research and ideas were cited and provide the 
foundation for this paper? (introduction) 

2. Was there reasoning for performing this research, if so, what 
was it? (introduction) 

3. Clearly list out the objectives of the study. 
4. Was any equipment/software used? (methods) 
5. What variables were measured during experimentation? 

(methods) 
6. Were any statistical tests used? What were their results? 

(methods/results) 
7. What are the main findings? (results) 
8. How do these results fit into the context of other research and 

their field? (discussion) 
9. Explain each figure and discuss their significance. 
10. Can the results be reproduced, and is there any code 

available? 
11. What key terms and concepts do I not know and need to look 

up in a dictionary, textbook, or ask someone? 
12. What are your thoughts on the results? Were the proper 

controls used, and the results validated?  

Literature survey and review 
What is a literature review? It is a comprehensive digest of what has 
been done in the field to date. 
 
Where you identify: 
• Your research focus 
• Your critical review of the relevant literature 
• What is the gap within that literature that your research will 

attempt to address 
Explain how your work will add what is already known:  
• Overcoming these deficiencies 
• Bringing together different fields 
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• Creating a new theory 
• Looking at existing theory in a new way 

 
Bring an example of a literature review marking scheme for a 
dissertation work. 

1. Core texts, journal, and industry publications  
o both depth and breadth of coverage. 

2. Evidence of substantial wider reading (citations) 
o must be relevant 
o up to date and 
o clearly linked to the objectives of the dissertation.  

3. Consistent and correct referencing using the Harvard system  
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2d. Hypothesis 
 
Learning Objectives 
At the end of the session, the students will be able to:  

• Define a scientific hypothesis 
• Understand how a hypothesis is used in the scientific method 
• Define directional and non-directional hypotheses.  
• Define research variables and their types (independent vs 

dependent, quantitative vs qualitative). 
• Describe the two common errors in hypothesis testing. 

 
Introduction 
The scientific hypothesis should have two features: falsifiability and 
testability. Testing the hypothesis is the key to discovering and 
moving the knowledge about a phenomenon from unknown to 
known. Forming hypotheses and testing them as part of a scientific 
method gives directions for the researchers and paves a path for 
new discoveries [9].  
 
Generating a hypothesis can be considered a creative process built 
on scientific evidence, knowledge, and experience. Thus, despite 
hypotheses being "educated guesses," they can be regarded as 
informed assumptions with a scientific basis.  
 
The hypothesis, besides being falsifiable and testable, should have 
the following characteristics: 

1. Simplicity and clarity 
2. Based on the existing scientific theory and impact  
3. Comprehensiveness 
4. Operationalizability [10] 

 
After a thorough review of the existing body of scientific literature, the 
researcher forms a scientific hypothesis and moves to testing it. Once 
the researcher applies specific statistical analysis to the data, the 
hypothesis can be either accepted or rejected. The researchers can do 
multiple replications of the same study for the accepted hypothesis to 
verify the results. In the rejected hypothesis, the researcher should 
modify or improve the experimental design. 
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It is essential to have a hypothesis defined clearly to give the research 
experiment a narrow focus for the data collection, data analysis, and 
interpretation of the research findings. 
 
Although the hypothesis is inherently falsifiable, and even the accepted 
hypothesis can be later proven wrong by another scientific experiment, 
it is crucial to refine the existing knowledge and build new information 
based on it. Depending on the outcome, a hypothesis can never be 
conclusively correct; instead, it can be stated as incomplete. 
Investigating scientific hypotheses plays an important role in scientific 
theory development, and it is essential to differentiate between the 
two concepts of hypothesis and theory.  
 
A hypothesis serves as a primary means to gather data to provide 
evidence for the scientific explanation.  
A theory gives a broad answer based on sources of different 
hypothesis testing results [11]. 
 
An example of hypothesis testing is the one conducted by the 
physician Francesco Redi (1668) and chemist and microbiologist Louis 
Pasteur (1859) to investigate whether the origins of living organisms 
come from nonliving matter. The hypothesis was later disproved. 
Another concept was later suggested in the 19th century claiming 
certain diseases are caused by microorganisms, which is now well 
known as "germ theory".  
 
Sources for hypotheses  
Defining the research hypothesis comes before initiating the data 
collection. A researcher with good experience can generate a 
reasonable hypothesis. However, having data in advance, conducting 
a thorough literature review, or having a pilot study on the topic can 
help create and refine the existing hypothesis. 
  
A researcher can use the following idea sources to come up with a 
good hypothesis:  
• Literature review  
• Discussing the topic with the experts in the field to understand the 

validity and feasibility of the research interest. 
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• Using a researcher's intuition may help to form a good 
hypothesis.  

• Reviewing previous empirical studies on the topic [12]. 
 
Challenges of defining a good scientific hypothesis:  
• Lack of knowledge on theoretical frameworks used in scientific 

research is a significant challenge in developing a reasonable 
hypothesis.  

• Lack of theoretical evidence or the lack of knowledge on the 
academic evidence. 

• Lack of awareness on scientific research techniques to be able to 
develop research hypotheses. 

 
Despite all the challenges or barriers to forming reasonable research 
hypotheses, the researchers attempt to generate a hypothesis to 
develop search experiments. Hypothesis generation is a creative 
process of thinking, analysis, imagining, and innovating. The generation 
process starts from deriving the problem statement before initiating 
the data collection process. Sometimes, an additional hypothesis can 
be developed after collecting the data. Still, the newly developed 
hypothesis testing should be tested on the recently collected data 
rather than the same old set of data. 
 
The following points should be considered for hypothesis generation:  
• Expected correlation between the study variables 
• Variable definition 
• Generating the hypothesis based on the existing literature 

 
For scientific research, there are two categories of the hypothesis: 
• Null hypothesis (Ho) 
• Alternative hypothesis (Ha or HI) 
 

Null Hypothesis (Ho) 
A null hypothesis is used to assess the significance of differences 
between the two variables. In its simplest form, Ho is the "no 
difference" between the variables being compared. When the 
statistical analysis shows no significant difference between the 
compared samples' means, the researcher can accept the null 
hypothesis. In contrast, when the statistical analysis shows a substantial 
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difference between the compared samples, the null hypothesis can be 
rejected. The null hypothesis must always be clear, specific, and not 
approximate [13].  
 
Alternative hypothesis (Ha or H1) 
The Ha indicates the hypothesis that the researcher believes in 
holding true. The Ha can be any other possibility contradictory to the 
null hypothesis.  
 
Let’s look at an example to clarify the distinction between null 
hypotheses and alternate hypotheses. In a research study 
investigating the effects of a newly developed medication on blood 
pressure levels, the null hypothesis would predict that there will be no 
difference in terms of blood pressure levels between the group that 
receives the medication (i.e., the experimental group) and the group 
that does not receive the medication (i.e., the control group). By 
contrast, the alternate hypothesis would predict that there will be a 
difference between the two groups with respect to blood pressure 
levels. So, for example, the alternate hypothesis may predict that 
the group that receives the new medication will experience a 
greater reduction in blood pressure levels than the group that does 
not receive the new medication. 
 
It is not uncommon for research studies to include several null and 
alternate hypotheses. 
 
In scientific research, it is the null hypothesis that is tested, and then 
the null hypothesis is either confirmed or refuted (sometimes phrased 
as rejected or not rejected). Remember, if the null hypothesis is 
rejected, the researcher can reasonably conclude that there is a 
difference between the groups being studied (or a relationship 
between the variables being studied). 
 
Directional Hypotheses and Nondirectional Hypotheses 
The second category of research hypotheses includes:  

1. directional hypotheses  
2. nondirectional hypotheses 
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In research studies involving groups of study participants, 
researchers use nondirectional hypotheses when they believe that 
the groups will differ, but they do not have a belief regarding how. 
By contrast, researchers use directional hypotheses when they 
believe that the groups being studied will differ, and they have a 
belief regarding how the groups will differ (i.e., in a particular 
direction). 
 
A reliable way to tell the difference between directional and 
nondirectional hypotheses is to look at the wording of the 
hypotheses. If the hypothesis simply predicts that there will be a 
difference between the two groups, then it is a nondirectional 
hypothesis. If, however, the hypothesis uses so-called comparison 
terms, such as “greater”, “less”, “better,” or “worse,” then it is a 
directional hypothesis.  
 
A simple example should help clarify the important distinction 
between directional and nondirectional hypotheses. Let’s say that a 
researcher is using a standard two-group design (i.e., one 
experimental group and one control group) to investigate the 
effects of a memory enhancement class 
on college students’ memories. One group (i.e., the experimental 
group) will be exposed to the memory enhancement class and the 
other group (i.e., the control group) will not be exposed to the 
memory enhancement class. Afterward, all of	the participants in 
both groups will be administered a memory test. Based on this 
research design, any observed differences between the two groups 
on the memory test can reasonably be attributed to the effects of 
the memory enhancement class. 
 
In this example, the researcher has several options in terms of 
hypotheses. On the one hand, the researcher may simply 
hypothesize that there will be a difference between the two groups 
on the memory test. This would be an example of a nondirectional 
hypothesis because the researcher is hypothesizing that the two 
groups will differ, but the researcher is not specifying how the two 
groups will differ.  
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Alternatively, the researcher could hypothesize that the participants 
who are exposed to the memory enhancement class will perform 
better on the memory test than the participants who are not 
exposed to the memory enhancement class. This would be an 
example of a directional hypothesis.  
 
Research Variables  
The next step in planning a research study is identifying what 
variables will be the focus of the study. 
 
A variable is anything that can take on different values. For 
example, height, weight, age, race, attitude, and IQ are variables 
because there are different heights, weights, ages, races, attitudes, 
and IQs. By contrast, if something cannot vary, or take on different 
values, then it is referred to as a constant. 
 
Independent Variables vs. Dependent Variables 
When discussing variables, perhaps the most important distinction is 
between independent and dependent variables.  
 
The independent variable is the factor that is manipulated or 
controlled by the researcher. In most studies researchers are 
interested in examining the effects of the independent variable. The 
dependent variable is a measure of the effect (if any) of the 
independent variable. 
 
The independent variable is called “independent” because it is 
independent of the outcome being measured. More specifically, the 
independent variable is what causes or influences the outcome. The 
dependent variable is called “dependent” because it is influenced by 
the independent variable. 
 
For example, in our hypothetical study examining the effects of 
medication on symptoms of depression, the measure of depression is 
the dependent variable because it is influenced by (i.e., is dependent 
on) the independent variable (i.e., the medication). 
 
Researchers select the independent and dependent variables based 
on the research problem and the hypotheses studies. 
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Quantitative Variables vs. Qualitative Variables 
Other important types of variables are qualitative variables and 
quantitative variables. Qualitative variables are variables that vary 
in kind, while quantitative variables are those that vary in the 
amount [12]. 
 
Rating something as “attractive” or “not attractive,” “helpful” or 
“not helpful,” or “consistent” or “not consistent” are examples of 
qualitative variables. By contrast, reporting the number of times that 
something happened is an example of a quantitative variable [3]. 
 
There are several other categories of variables that are not 
discussed in this handbook. What we have covered are the major 
categories that most commonly appear in research. 
 
Errors in testing a hypothesis 
As previously stated, hypotheses are assumptions that can be proven 
true or false. On the way of testing the hypothesis, it is possible to come 
up with incorrect assumptions if: 
• Errors occurred during the data collection process  
• The methodology selected for the data collection was 

inappropriate 
• The methods selected for hypothesis testing was inappropriate 
• The statistical chosen methods for hypothesis testing was 

inappropriate 
• The interpretation of the study results are wrong 
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Two common errors in hypothesis testing: 
Type I error – rejection of a null hypothesis when it is true. 
Type II error - acceptance of a null hypothesis when it is false [14]. 
 

 Null hypothesis is true Null hypothesis is false 

Reject null 
hypothesis 

Type I Error 
False Positive 

Correct Outcome 
True Positive 

Fail to reject the 
null hypothesis 

Correct outcome 
True Negative 

Type II Error 
False Negative 

 
Example: 

Null hypothesis Type I Error / False 
Positive 

Type II Error / False 
Negative 

The person is not 
guilty of the crime 

The person is guilty 
when the person did 
not commit the crime 
(convicting an 
innocent person) 

The person is not 
guilty when they did 
commit the crime 
(letting a guilty 
person go free) 
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2e. Experimental Design 
 
Learning Objectives 
At the end of the session, the students will be able to: 

• Define an experiment 
• Describe experimental controls 
• State the relationship between experiment and hypothesis 
• Define types of experiments 

 
Introduction 
An experiment is a scientific method to test an existing or new 
hypothesis, with the objective to approve or disprove. It is a systematic 
means to gain insight into cause-and-effect relationships by measuring 
the effect of a particular factor on the outcome. Although different 
experiments have different goals and objectives, they always rely on 
repeatable testing and logical analysis.  
 
Experimental studies vary by its nature depending on a particular 
research question and study design. For example, John Snow 
conducted a natural experiment showing the likelihood of cholera 
symptoms in comparative households. As a results of this, controlled 
experiments have been more emphasized in science as a preferable 
approach in assessing scientific hypotheses. Thus, appropriate controls 
should be implemented in an experimental study to ensure the results 
are due to the effect of the variable being tested (dependent variable) 
[15]. Use of controls will minimize the effects of variables other than the 
primary independent variable, sometimes referred to as confounding 
variables (factors that mar the accuracy of the experiment or distort 
the interpretation of the results), which enhances the reliability and the 
validity of the study results.  
 
Randomization 
Randomization is the process by which participants in a study are 
assigned by chance to separate groups that are given different 
treatments/interventions. This is often done using a computer software 
system, neither the researcher nor the participant chooses which 
treatment or intervention the participant will receive. By 
randomization, the researcher minimizes interference by irrelevant 
factors on the investigation, i.e., neutralizes research biases and, by 
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controlling for the identified confounding variables, gives an unbiased 
assessment of the experiment. Randomization is not a haphazard 
process; instead, it follows probability distributions, meaning the 
outcome is not predetermined [16].  
 
There are various randomization methods, such as using random 
number generation devices, tables of random numbers, etc. 
 
Experiments in the engineering and physical sciences rarely use 
randomization. In this case, experiments are mainly used to test how 
some physical processes work under particular conditions (e.g., 
obtaining a desired chemical compound through a specific 
engineering process under special conditions). Mainly, experiments 
in these fields do multiple test replications (triplicates) to produce 
identical results in each replication to prove the validity of the 
results.  
 
In health and social sciences, experiments are typically in the form of 
a clinical trial. The experimental units are the human subjects 
randomly assigned to either experimental (treatment) or control 
groups to assess the effect of a particular treatment on the disease 
or health outcome. Contrary to physical sciences, the measure is 
typically the average treatment effect (the significance of the 
difference between the treatment and the control groups). In a 
clinical trial, replication is not a part of the experiment, though the 
results of multiple separate studies can be aggregated and analyzed 
through systematic reviews or meta-analysis.  
 
In agricultural experiments, randomization is commonly used for 
assessing the effectiveness of different fertilizers. At the same time, 
experimental economics does not rely on random sample 
assignment to treatment and control groups as it often utilizes 
theorized human behaviors of individuals [16].  
 
Types of experiment 
There are three types of experiments:  

1. Controlled experiments 
2. Natural or quasi-experiments  
3. Field experiments 
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1. Controlled experiments 
In a controlled experiment, the scientist tests the effect of one or 
more factors by comparing experimental samples to a control, which 
should be identical except for the tested factors, also called 
independent variables. Pharmaceutical drug trials are an example of 
such an experiment. To test the effectiveness of a drug, the 
researcher collects data from two groups: experimental/treatment 
group (individuals that received the new drug) and control group 
(individuals receiving either placebo or regular treatment drug). In a 
laboratory experiment, it is always advantageous to replicate 
samples. The results can be averaged, or, in case of an inconsistency 
between the samples, it can be regarded as an experimental error. 
Besides, it is a good practice to have positive and negative controls. 
Positive controls are known to elicit a response based on the 
previous testing. In contrast, negative controls create the baseline to 
assess the experiment outcome compared to positive results 
(difference between the groups). 
  
When humans are the experimental units, the investigator deals with 
outside variables such as the placebo effect. The study can be 
double-blinded (the experiment group distribution is unknown to 
both the study volunteers nor the researcher until the end of the 
survey), eliminating experiment outcomes due to the placebo effect. 
More than one treatment group can be applied in the experiment to 
assess differences between the mean values for the treatment 
response [17]. 
 

2. Natural or quasi experiments 
There are cases when controlled experiments are impossible or 
prohibitively hard to conduct, such as experiments in economics, 
sociology, archeology, astronomy, geography, etc. In this case, 
researchers do natural experiments, also called quasi-experiments. In 
natural/quasi-experimental studies, the researchers collect data solely 
from observations of the study variables. In contrast to controlled 
experiments, variables are not controlled in natural experiments. 
Researchers attempt to assess the contribution from all variables in the 
system on the dependent variable to receive reliable results on the 
experiment. When the correlations are weak or are not observed, 
hypotheses can be tested via controlled experiments [18].  
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The disadvantage of natural experiments is that there may be factors 
in the environment affecting the experiments that cannot be detected, 
measured, and reported. This reduces the power of the experiment and 
hinders correct analysis and interpretation of the findings. For instance, 
in astronomy, it is impossible to test the hypothesis "Stars are collapsed 
clouds of hydrogen." It is impracticable to take a cloud of hydrogen 
and observe billions of years until it forms a star. Instead, one can 
observe different states of hydrogen clouds in various states of 
collapse or assess a star's light spectral emissions. This kind of 
experiment was conducted in the 17th century proving that light has a 
measurable sleep and it does not simply travel from one place to 
another. Jupiter moons appeared later when it was farther from Earth, 
which proved that the moons' appearance was consistent with a 
measurable speed [19]. 

3. Field experiments
Fields experiments are differentiated since they are not performed in
a controlled laboratory environment. These experiments are applied
in disciplines like social sciences. The advantage is that the
experiment outcomes can be assessed in a natural setting, which
gives the experiment finding higher external validity. Despite that,
field experiments have a higher risk of external contamination as
there can be many factors that may be hard or impossible to control
in the natural environment [20].

Ethics 
Every study involving humans is subject to ethical considerations, i.e., 
protecting human rights and keeping integrity in science, balancing 
study risks and benefits, assuring fair distribution of the intervention, 
obtaining informed consent from every study participant is 
imperative. For instance, it is unethical to provide substandard 
treatment in studies with healthcare interventions, meaning it is not 
allowed to experiment with lower effectiveness than the current best 
practice. It is also unethical to conduct randomized experiments on 
harmful treatments (e.g., impact ingesting arsenic on health). To 
investigate the latter, scientists can use observational studies as an 
alternative. Ethical concerns can also be present in experiments 
without human subject involvement, such as nuclear bomb 
experiments (the Manhattan Project) [21]. 
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2f. Data Collection and Analysis 

Learning Objectives 
At the end of the session, the students will be able to: 

• Describe the aim and main components of descriptive and
inferential statistics.

• Make simple data tables.
• Present data using graphs and tables.

Data analysis plays a central role in any research as it includes 
summarizing the collected data and interpreting the analyzed 
results. Data analysis is conducted using specific statistical or logical 
techniques to reveal trends, patterns, relationships within the data.  

Although a comprehensive review of statistical procedures is beyond 
the scope of this text, in general, they can be broken down into two 
major areas: descriptive and inferential. Descriptive statistics allow 
the researcher to describe the data and examine relationships 
between variables, while inferential statistics allow the researcher to 
examine causal relationships. 

Descriptive Statistics 
As their name implies, descriptive statistics are used to describe the 
data collected in research studies and to accurately characterize 
the variables under observation within a specific sample.  

Perhaps the most basic method, and the starting point and 
foundation of virtually all statistical analyses, is the frequency 
distribution. It is simply a complete list of all possible values or scores 
for a particular variable, along with the number of times (frequency) 
that each value or score appears in the data set. Frequency tables 
and histograms are effective ways to depict the distribution. 

Although frequency tables and histograms provide researchers with 
a general overview of the distribution, there are more precise ways 
of describing the shape of the distribution of values for a specific 
variable. These include measures of central tendency and dispersion. 
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Central Tendency 
The central tendency of a distribution is a number that represents 
the typical or most representative value in the distribution. Measures 
of central tendency provide researchers with a way of characterizing 
a data set with a single value. The most widely used measures of 
central tendency are the mean, median, and mode. 
 
The mean, except in statistics courses and scientific journals, is more 
commonly known as the average. The mean is quite simple	to 
calculate: simply add all the numbers in the data set and then divide 
by the total number of entries. The median, as implied by its name, is 
the middle value in a distribution of values. To calculate the median, 
simply sort all of the values from lowest to highest and then identify 
the middle value. The middle value is the median. The mode is yet 
another useful measure of central tendency. The mode is the value 
that occurs most frequently in a set of values. To find the mode, 
simply count the number of times (frequency) that each value 
appears in a data set. The value that occurs most frequently is the 
mode. 
 
Dispersion  
Measures of central tendency, like the mean, describe the most likely 
value, but they do not tell us anything about how the values vary. 
Dispersion provides information about how tightly grouped the 
values are around the center of the distribution. The most widely 
used measures of dispersion are range, variance, and standard 
deviation. 
 
The range of a distribution tells us the smallest possible interval in 
which all the data in a certain sample will fall. 
The variance gives us a sense of how closely concentrated a set of 
values is around its average value. 
The standard deviation is simply the square root of the variance. 
 
Measures of Association 
Measures of association is another important measuring method 
used to describing the shape of variable distributions, another 
important task of descriptive statistics is to examine and describe 
the relationships or associations between variables. 
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Inferential Statistics 
In addition to describing and examining associations of variables 
within our data sets, we often conduct research to answer questions 
about the greater population. Because it would not be feasible to 
collect data from the entire population, researchers conduct 
research with representative samples in an attempt to draw 
inferences about the populations from which the samples were 
drawn. The analyses used to examine these inferences are 
appropriately referred to as inferential statistics. You can learn 
detailed methods of inferential statistics during statistics course [3].   
 
Making simple data tables  
The format of simple data should be based on variables used in the 
research. The table includes several columns where the researcher 
lists observed values for independent and dependent variables. For 
example, when reporting the same outcome from multiple trials, 
results from each trial are reported in a separate column, and the 
last column is dedicated to the average value from all the trials. The 
average value, the mean, median, the mode can be used depending 
on the variable type (categorical or continuous) and whether it is 
normally distributed. In all instances, it is essential to note the 
measuring units for each variable and give a title for each table 
presented [22].  
 
There are various ways to present or illustrate experiment results 
that allow a clear understanding of the results. The simplest form of 
presenting data is using descriptive qualitative wording of the 
concept. A more advanced approach, when quantitative data is 
available, includes the use of graphs or mathematical equations. The 
selection of the methods depends on the nature of the experiment, 
research question, and the independent and dependent variables of 
the experiment [23]. Graphs are helpful tools to visually present data 
in a more explicit format than tables [22]. There are also tons of 
other ways of representation (box plot, scatter plot, charts) that 
depends on the type of data. 
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Deciding what type of graph to use 
Various types of graphs can be used depending on the information 
being presented. Line graphs are used to track changes over time 
and are more advantageous than bar graphs when changes are 
smaller. The line includes data points connected with a straight line 
where each point infers a value of the dependent variable 
corresponding to given values of the independent variable. When 
the independent variable is a discrete variable (i.e., finite, countable 
values) and the intervals between the points have no significance, a 
bar graph is a more appropriate choice.  
 

Figure 4: Emergency Department Admissions per Month 
 
Another type of bar graph is the frequency distribution graph, where 
there are bars for every value of the independent variable. Each bar 
represents counts for each category of the dependent variable.  
For example, in an experiment assessing the leaf quality of the 
grown plants using different fertilizers using a rating scale of 1-4 
there would be four bars for each level of fertilizer, and the bars 
would present the number of plants with each leaf quality rating.  
 
There are specific rules to follow when drawing a graph. The 
horizontal x-axis should present values for the independent variable, 
while the vertical y-axis should present values for the dependent 
variable. For instance, to demonstrate how the bounce height is 
affected by the height the ball is dropped, one would be sure that 
dropping the ball from zero height would result in zero bounce. That 
is point zero, where the line graph should start. All graphs must have 
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a title, clearly labeled x- and y-axis with units of measure and a 
legend [24].  
 
Summarizing experimental data: descriptive statistics  
 
Making summary data tables & displaying data trends  
Upon completing the experiment, the researcher creates a simple data 
table presenting all of the study measurements. The data in the 
summary data table is raw and summarized, which is done using 
measures of central tendency (mean, median, mode) and variation 
(range, frequency, standard deviation). It is preferable to display the 
data in a simple format and insert only the most critical information in 
the summary table, especially if there is a considerable amount of data 
in the experiment. 
 
Writing a conclusion 
The conclusion statement should include answers to six critical 
questions: 

1. What was the purpose of the experiment?  
2. What were the significant findings of the research?  
3. Did the study support the original hypothesis?  
4. How do the findings from this research compare with other 

experiments?  
5. What are the logical explanations for the findings?  
6. What are the future directions of the research?  

By answering all these six questions, the conclusion statement will be 
comprehensive and transparent. This framework of six questions 
helps the writer to summarize the experiment [25].  
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2g. Communicate Results 

Learning Objectives 
At the end of the session, the students will be able to: 

• Describe the main channels of communicating research
results

• Describe the principles of preparing posters
• Describe the principles of preparing for oral presentations

Presentation of Research Results 
An academic conference is an assembly of scientists and researchers 
who they present their research findings and discuss the most 
important topics and issues surrounding the specific topic of the 
conference. There are many types of conferences such as symposiums, 
research conferences, academic meetings, academic conferences, etc. 
Academic conferences are usually organized by a group of scientists 
under the supervision of a technical committee which ensures the 
scientific quality of the event. 

Conferences can also vary in size, from a small local conference 
organized by a small group of junior scientists at a university or 
company to global conferences where thousands of eminent scientists 
from all over the world come together. The conferences can also differ 
in their scope. Some of the conferences focus on narrow topics that 
only highly specialized scientists attend. Still, there are also 
interdisciplinary conferences that bring together a wide variety of 
specialists from different fields of science and industry. Attending 
academic conferences is one of the essential tools of scientific 
communication. It will often offer unique networking opportunities with 
prominent scientists worldwide and enables researchers to get 
acquainted with the latest research in the field [26]. 

Posters and Oral Presentations 

Posters  
Poster presentations are one of the most effective ways to communicate 
at scientific conferences for junior researchers. It is sometimes the only 
standard format in academic meetings. The posters usually have the 
same formats as short scientific reports. In particular, posters should 
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have a title, introduction, materials and methods, results, and 
conclusion. In addition, posters should be visually appealing and convey 
information to the viewers in a short amount of time [27].  
 
One interesting idea is to encourage students to use recycled materials 
when setting up their posters. On the poster board, the title may state 
the independent and dependent variables or, alternatively, maybe 
creatively worded to catch the reader's interest. The statement of the 
problem should clearly communicate the essentials of the experiment. 
Typically, this will include the purpose of the investigate ion and the 
original hypothesis. Because of limited space, the procedure must be 
stated concisely. It can be either in list or paragraph form. The results 
of the experiment w are presented as data tables and graphs, followed 
by a short-written summary. Whenever possible, photographs or 
diagrams can be included to emphasize or make the message as clear 
as possible and will often make the poster more attractive. A digital 
camera is useful for taking photos of experiments. The conclusion 
should summarize the major findings and the extent to which the 
results support the original hypotheses, as well as an explanation of the 
findings. Recommendations for future research and study limitations 
can be included if space permits [28] [29]. 
 
Oral presentations  
In addition to posters, oral presentations give students and junior 
researchers crucial skills in many aspects of scholarly communication. 
Scientists at the more advanced levels of their careers could deliver 
presentations in global interdisciplinary conferences. Classroom 
presentations usually are concise. However, oral presentations in 
competitive events can last up to 15-minutes. To train for oral 
presentations, students can practice 1-minute talk sessions with their 
peers to discuss their latest research results or scientific papers. This is 
more convenient for students than lengthy presentations, and the 
practice helps students prepare for the more difficult oral presentations.  

When making oral presentations for more extended experiments, 
students are advised to adhere to the following steps [30]: 
• Provide background information about the research topic and 

yourself. 
• Describe the significance of the problem and why it is vital to be 

solved. 
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• Articulate the scientific hypothesis.
• Describe the experimental procedures that have been used to

solve the problem.
• Present results in visually appealing formats such as graphs and

tables.
• State the summary of conclusion points and specify whether they

correspond to the original hypothesis or not.
• Describe the prospects of future research and how the described

experiments can be improved.

Students need moral support to overcome nervousness when speaking 
in front of an audience until they become more experienced. 
Encouragement of taking every opportunity to present their data by 
the oral presentation is critical. Through practice, students will feel 
confident to make presentations in front of various audiences, 
including largely attended scientific conferences [31].  

Publication of Research Results 
Publication of research results is, by far, the most common method of 
disseminating the results of a research study. Publication in a peer-
reviewed professional journal is generally considered the primary and 
most valued outlet for the dissemination of research results (see 
Kazdin, 1992, 2003b). 

Principles of writing scientific articles to present your research results 
are covered in the next chapter.  
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Topic 3. Writing: Manuscript/Thesis 

Learning Objectives 
At the end of the session the students will be able to: 

• Describe the steps of manuscript/thesis writing and
submission.

• Describe key principles of arranging data from the project
into proper structure for a manuscript/thesis formatted
according to requirements.

Imagining design of your thesis/paper 
Let’s imagine that you have done a 3-year research project. Whether 
the results are as expected or not, what is your next step? Since the 
goal of research is to generate new knowledge, you need to share it 
with others, at relevant scientific society conferences or by 
publication in a field-related, peer-reviewed journal. Publishing also 
improves the potential for you (scientists) to obtain funding for 
further research either from the government or private enterprises, 
or achieve professional advancement at universities or academic 
institutions. 

The best way to begin, is to compile your data and present them in a 
logical and simple way in a paper. Below are the steps to writing a 
paper. Most steps are also relevant to the development of your 
thesis, and any differences are noted in boxes within the section.  

What is a paper? 
A paper is written to communicate new knowledge to the reader and 
is published in scientific journals. Most journals publish a very narrow 
range of topics. For example, the Journal of Molecular Veterinary 
Research will publish papers that describe findings at the molecular 
level using molecular methods and approaches.  

Before determining a target journal, study its latest issues and see if 
your contribution will fit the general concept and policy. Study the 
guidelines for the authors and decide what type of publication will 
best suit your purpose. In other words, “Begin with the end in mind”. 
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Every scientific journal has specific manuscript types that may be 
published (for example, original research, brief report, review article, 
case report/series, etc.).  
 
The first step to writing a manuscript is to compose an outline that 
complies with the formatting requirements of the target journal. 
Careful attention must be taken to report content within the proper 
section of the manuscript (e.g., discussion points should not be 
included in the results section). Poor placement of content can 
confuse the reader (reviewer) and may cause misinterpretation of 
content.  
 
Criteria to assist with journal selection: 
• Impact Factor or Impact index 
• Quartile position of the journal 

 
Information about these criteria can be easily found online at: 
Journal Citation Reports (JCR), which is a paid service; or Scientific 
Journal Rankings (SJR), which is free of charge. 
 
By analyzing the citations received by the articles published within a 
journal, impact indicators measure the impact that a journal has had 
on scientific literature and the importance of a publication within a 
specific subject area. This enables the ability to compare journals 
impact and rank, while also measuring the relevance of each title in 
a particular subject area. 
 
One way of determining the Impact Factor of a journal is by looking 
at the average number of times, in one year, that articles published 
in the previous two years have been cited. 
 
A simple formula is used to calculate the Impact Factor (IF) a criteria 
used by JCR: 
 

the total number of citations received in the previous two years 
the total number of articles published in those previous two years 

 
The SJR IMPACT INDEX was developed based on an algorithm 
conceived by Google to organize its search results (Google 
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PageRank). This means that not all citations carry the same value: 
rather, their value depends on the position of the journal cited. For 
example, a citation from a journal with a high SJR index will have a 
greater value than a citation from a journal with a lower SJR index. 
 
SJR details the number of links that a journal receives based on the 
weighted citation of its documents relative to the number of 
documents published in that year by each publication. The weighting 
of the citations is based on those received by the citing publication. 
The calculation disregards citations to documents published within 
the journal itself. 
 
The citation period is three years - one year longer than JCR - and 
has been calculated on a yearly basis since 1999, although data from 
Scopus publications have been compiled since 1996.  
In addition to Impact Factor or Impact Index, rankings of journals in 
each subject category are divided into quartiles by both JCR and 
SJR. 
 
These quartiles (Q1, Q2, Q3 and Q4) rank the journals from highest to 
lowest based on their impact factor or impact index: 
● Q1 - top 25%  
● Q2 - 25 to 50%  
● Q3 - 50 to 75%  
● Q4 - bottom 25% [33]. 

 
Another criteria is the H-Index created by Jorge E. It measures the 
impact of a particular scientist rather than a journal. The h-index 
takes into account the number of papers published and the citations 
to those papers in a balanced way, and thus is useful to make 
comparison between scientists. 
 
What is a thesis? 
Thesis is also text written to communicate new knowledge to the 
reader, however, there are differences and nuances that we will 
discuss in parallel with paper writing below. 
 
For Masters thesis preparation, each university and institution has its 
own requirements, which usually are available on their websites. 
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Depending on the field of study, the structure of the master thesis 
may vary. 
 
By the requirements of the Supreme Certifying Committee (bok.am), 
PhD students are allowed to use Armenian, English, and Russian 
languages for the body of their thesis [32].  
 
Writing style requirements 
Choose words with care and precision: Words that enhance the 
quality of writing are characterized by clarity, accuracy, and 
consistency. Clarity implies using the simplest and most accurate 
word to express each idea, giving an understanding of what 
information is relevant and irrelevant. Accuracy entails using the 
correct words to express exactly what you mean. 
For scientific articles aimed at peer-reviewed journals, it is important 
to write objectively and based only on observations. It is important 
to continually improve the clarity of your writing, refine the accuracy 
of the words you use, and maintain consistency by using the same 
word for the same idea in all your writing.  
 
Consider the following recommendations as you write: 
• State the facts only  
• Avoid using unfamiliar words  
• Do not use colloquial speech or slang  
• Do not use contractions (e.g., ‘‘don’t’’ should be ‘‘do not’’) 
• Be consistent: never use different words for the same scientific 

term. 
  
Avoid long sentences: Shorter sentences have greater impact. 
Unnecessarily long, rambling sentences are difficult to read. 
Sentences should be short or medium in length (typically 15–20 
words) and include only one or two subordinate clauses.  
 
The use of numbers: When a number starts a sentence, that number 
should be presented in words. Numbers under 10 should also be 
spelled out, whereas numbers over 10 can be presented in figures. 
 
Let your colleagues help: When you have finished writing, let your 
colleagues help you with constructive criticism. Allow them to keep 
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your manuscript for 1–2 weeks to read, check, and ensure that your 
article is conclusive and understandable. 
 
After choosing the journal it is helpful to follow the IMRaD format for 
writing scientific manuscripts: 
• Introduction 
• Methods 
• Results  
• Discussion. 

 
Introduction 
 
• For paper 

Past studies are used to set the stage or provide the reader 
with information regarding the necessity of the represented 
project. For an introduction to work properly, the reader must 
feel that the research question is clear, concise, and worthy of 
study. 
 
A competent introduction should include at least four key 
concepts: 1) significance of the topic, 2) the information gap in 
the available literature associated with the topic, 3) a literature 
review in support of the key questions, 4) subsequently 
developed purposes/objectives and hypotheses. 
In order to develop a proper introduction, conduct an accurate 
and adequate literature review: Incomplete, inaccurate, and 
outdated background information and references can be 
reasons for a paper not to be accepted for publication. An 
adequate and up-to-date introduction informs the author of 
the strengths and weaknesses of his or her study and whether it 
is worth writing, given the existing literature. The search may 
be performed using the Internet or by screening the latest 
issues of scientific journals and the proceedings of recent 
conferences. Common searches include electronic databases 
(MEDLINE, EMBASE, and the Cochrane Library). 
 
When constructing a review of the literature to develop your 
introduction, stay focused on your topic at hand. Do not reach 
beyond the specific topic or let the search get too broad. For 
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example, do not include extraneous information about 
performance or prevention unless your research specifically 
relates to that.  
 
The introduction of a scientific paper is not an exhaustive 
review of all available knowledge in a given field of study. That 
type of thorough review should be left to review articles or 
textbook chapters. The format of an introduction can be 
thought of as an inverted triangle: broadly introduce and 
describe the main topic, critically discuss current knowledge on 
the topic; identify the gaps in knowledge; and finally, state the 
objectives of the current paper.  

 
 

Throughout the introduction, (and later in the discussion!) 
remind yourself that a paper, existing evidence, or results of a 
paper cannot draw conclusions, demonstrate, describe, or 
make judgments, only PEOPLE (authors) can. For example, it is 
correct to write:   
● “Petrosian and Karapetyan, demonstrated that….” 
● “Previous work revealed that…” 
● “Several studies have reported…” 
● “It has been shown that…” 
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Conclude your introduction with a solid statement of your 
purpose(s) and your hypothesis(es), as appropriate. The style of 
some journals is such that you may end with a brief summary of 
your methodology and main findings.  
 
The purpose and objectives should clearly relate to the 
information gap associated with the given manuscript topic 
discussed earlier in the introduction section. This may seem 
repetitive, but it is helpful to ensure the reader clearly sees the 
evolution, importance, and critical aspects of the study at 
hand. 
 
Once you have a full draft of the introduction, it may need to 
be further edited as you develop the other sections of the 
manuscript in order to align with the main points of the 
content overall. 
 

• For thesis 
o The content of the chapter should be broader than what 

would be written for the introduction of a manuscript, which 
should focus on the main topic. In the literature review, the 
author must show his expertise in the field, dive deep, and 
include all aspects of the problem. The supervisor usually 
guides PhD students and helps not to over- or under-write.  

o It is acceptable to refer to older data and show what was 
discovered with the new research. 

 
Methods 
 
• For paper 

The methods section should clearly describe the specific design 
of the study and provide a clear and concise description of the 
procedures that were performed. The purpose of sufficient 
detail in the methods section is to enable an appropriately 
trained person to replicate your experiments. There should 
be complete transparency when describing the study. In some 
cases, preparation instructions on a target journal website may 
provide guidelines for details to include in the methods. 
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A clear methods section should contain sub-headers that cover 
the following information:  
o Study design - the population and equipment used in the 

study 
 

Most scientific journals support the need for all projects 
involving humans or animals to have up-to-date 
documentation of ethical approval, including a clear 
statement that the researchers have obtained approval from 
an appropriate institutional review board. 

 
o Details on how the population and equipment were 

prepared and what was done during the study. Sub-headers 
could include:  
o Protocols - specific details on experimental 

procedures/methods 
o Assessments - the outcomes and how they were measured 
o Study population - If the project is related to human 

clinical studies for example, this first paragraph will 
generally contain a description of inclusion and exclusion 
criteria, or treatment regimens, which help the reader 
understand the population used. 

 
o Statistics - the methods used for data analysis; the actual 

results should be discussed in the results section, as they 
have an entire section of their own! 

 
Although it is a good idea for the authors to have justification 
and a rationale for their procedures, these should be saved for 
the discussion section. Occasionally, studies supporting 
components of the methods section such as reliability of tests, or 
validation of outcome measures may be included in the methods 
section [36]. 
 

• For thesis 
The purpose of providing sufficient detail in the methods section 
is to enable an appropriately trained person to replicate your 
experiments. 
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Even if the thesis topic is a development of a new method, the 
author should include only details of methods that were used to 
design the new one. For example, in some cases it is acceptable 
to include phrases such as “As previously described” or “As 
previously published”, and provide the appropriate reference for 
a common method. 
 

Results  
The Results section is the core of both the paper and thesis. Results 
should include only the essential points and report the facts of the 
experiment. 
 
It is important that you clearly distinguish your results. Do not include 
opinions of the findings, the methods used for data analyses, or 
references; this section should consist only of data. During the outline 
process, it is essential that the author identifies which results require 
interpretation in support of the goals of the study and which can be 
excluded or put into supplemental material for the manuscript. Careful 
organization of the data presentation (tables and figures) is crucial for 
enabling the sequence to tell a story.  
 
Report your results neutrally, as they occurred. Use separate 
paragraphs or sub-headers within the results section to report on 
different types of experiments.  
 
To supplement the text, data may be presented in tables or figures 
(photographs, drawings, graphs, or flow charts) for clarity if verbal 
descriptions are too long or complicated. Results should be described 
and then the table or figure should referenced within the text. For 
example, “X was significantly higher than Y (Table 2)” and include a 
reference to the table or figure. All tables and figures should be easy to 
understand and with sufficient resolution (for figures). Each should be 
numbered sequentially so that readers do not need to refer to the text 
to understand them. The titles of tables and figure legends should be 
succinct.  

The statistical significance of any differences should be always 
reported. Similarly, it is important to note if certain expected results are 
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not significant.  Statistical tests to evaluate the significance should be 
defined in the methods section. 
 
If your manuscript includes a table or figure that has already been 
published, permission should be obtained from the copyright owner 
(usually the publisher; not the corresponding author).  
 
Discussion  
The purpose of the Discussion section is to explain the meaning of the 
results to the readers. Indeed, many papers are rejected despite 
interesting data due to imperfect interpretations or explanations of the 
results. The Discussion section should (1) state and explain the major 
findings of the study, (2) compare and contrast your findings with those 
found by similar studies, (3) address the study’s limitations and 
strengths, (4) discuss the importance and clinical relevance of your 
findings, and (5) offer suggestions for further research. Your findings 
should be neither overemphasized nor inflated, nor should you criticize 
or attack other studies in the Discussion section. In general, the first 
paragraph should discuss the major findings and state whether the 
hypotheses were supported or rejected. Subsequent paragraphs should 
compare and contrast the findings of your study with those of similar 
research. You can also discuss alternative hypotheses and why these 
were inconsistent with your data as well as to mention the future 
studies needed to test such alternative hypotheses. The last paragraph 
of the Discussion section should contain a concise summary, regardless 
of statistical significance, and offer recommendations for further 
research. Do not repeat detailed descriptions of the data and results in 
the Discussion section. 
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References 
 
• For paper 

Journals vary in their reference formats. Before submitting your 
article, make sure that you have followed the format of your 
target journal. Referees will often check the references or know 
them because they are experts in the field, so any errors in this 
section reflect badly on the paper as a whole. 
 

• For thesis 
o Requirements for Master’s thesis is up to university and 

institution.   
o Acceptable format has been developed by the Supreme 

Certifying Committee (bok.am) [32] 
	

 
NOTE - UPON COMPLETION OF A FULL MANUSCRIPT DRAFT AND 
BEFORE SUBMISSION: 
 
Ask co-authors, peers, and mentors to review and approve your 
draft. This is a critical step (and a type of pre-peer review) that will 
provide important contributions that may strengthen the paper. 
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Submission and review process  
 

When you write an excellent (as you may think) manuscript, the next 
step is to submit to the journal. An overview of what happens next is 
shown in the figure and explained in detail below. 
 

 
Figure 5:	What happens after you submit your paper? 
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Submit manuscript 
Submit your manuscript online through the targeted journal’s 
homepage after completing required details in the online submission 
system. The manuscript should not be submitted to more than one 
journal at the same time (follow submission policy).  
 
In some instances, the editor may decide that the rigor or scope is not 
appropriate for the journal and not send for peer-review, in which case, 
turnaround is usually within a week if not a few days. 
 
Peer-review 
After the editorial screening to ensure that the manuscript is formatted 
correctly and within the scope of the journal, the peer-reviewing 
process will be initiated. Review time varies from journal to journal, you 
may visit a section of an individual journal to find the approximate 
required reviewing time of that journal. Be patient during this time, it 
will take at least a few weeks. 
 
Decision 
Based on the reviewer’s recommendation, the editor will send you 
one of the following decision letters: 

 
Revise  
Revise manuscript according to the comments and resubmit.  
Here you need to do some work. First of all, understand whether the 
comments made by the reviewers are valid or out of scope for the 
current study. For example, instead of running directly to the lab 
and performing additional experiments as suggested, it may be 
more important to provide a rebuttal to explain to the editor why 
the way you have done your experiment is acceptable or if there is a 
flaw with the suggestion. It is often helpful to provide references of 
other papers with similar experiments.  
 
It is also possible that you can decline to revise. In this case, you may 
choose another journal (typically with a lower impact factor), 
reformat the current manuscript (perhaps incorporating some 
changes raised by reviewers as it may improve the manuscript), and 
resubmit.   
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Reject  
Although you may have been provided with reviewer comments, the 
editor may not feel that the manuscript will be strengthened enough 
to warrant publication in their journal.  
 
At this point, you must choose another target journal, reformat the 
manuscript accordingly, and resubmit as a new manuscript. 
 
Accept 
It is time to celebrate, your manuscript will be typeset by the journal 
for publication. 

 
Publication 
After acceptance of the manuscript, you will receive a galley proof 
version for final proofreading corrections and your paper will be 
published. 
  
It’s time to share your published work and cite in other related papers 
as per the licensing policy of the journal. 
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Topic 4. Writing Successful Grant Applications 
 
Learning Objectives 
At the end of the session the students will be able to:  

1. Evaluate the relevance and eligibility of grants 
2. Describe key tips for writing effective grant applications  
3. Describe how to find relevant grant sources 

 
 
Introduction 
 
What is a grant proposal? 
A grant proposal or application is a document or set of documents that 
is submitted to an organization with the explicit intent of securing 
funding for a research project. Nonetheless, there are some general 
rules for writing successful grants. 
 
Grants are available at nearly all career stages - including pre-doctoral 
fellowships or highly experienced and well-established faculty - and 
encourage trans-national, inter-sectoral and interdisciplinary mobility. 
 
Why is grant writing an important skill? 
Obtaining a grant is an intense and competitive process, therefore 
the development of sharp grant writing skills is important.  
 
As examples of the competition: 
• the European Commission’s Horizon 2020 Programme (the 

largest-ever research and innovation programme in the European 
Union), with nearly €80 billion (US$89 billion) in available funding, 
reported a 14% success rate for its first 100 calls for proposals, 
although submissions to some categories had lower success rates.  

• In 2020, the Marie Skłodowska-Curie Actions Individual 
Fellowship received the highest number of proposals ever, with 
over 11,500 from across the world.  

• The United States National Science Foundation (NSF) received 
49,415 proposals in 2017, and only awarded 11,447 a funding rate 
of less than 25%.  
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What skills are important in grant writing? 
Successful grant acquisition requires specialized skills in research, 
organization, networking, writing and follow-up.  
 
Proposal: What sort of supporting data will you need to support the 
proposal? 
 
General approach 
In each grant application, there are a number of components that 
must be clearly explained: 
• What is the topic? Why is this topic important? 
• What are the research questions that will be answered? What 

relevance do your research questions have to the current 
knowledge base? 

• What are your hypotheses? 
• What are your research methods? 
• Why your proposed approach is special and exciting? 
• What the outcome of the project will be, 
• Why this research will be of such enormous benefit, 
• Where it fits to the call 
• How the impact benefit will be achieved. 

 
Once you have identified your needs and focus, you can begin looking 
for prospective grants and funding agencies. 
 
When choosing a grant funding organization, it is important to find out 
as much information as possible about the organization. With grants, it 
is better to send out few targeted proposals that aligns with the mission 
statement of the organization, than a general proposal to several 
organizations. 
 
Although each funding agency will have its own (usually very specific) 
requirements, there are several elements of a proposal that are fairly 
standard, and they often come in the following order: 

1. Title page 
2. Abstract 
3. Introduction (statement of the problem, purpose of research or 

goals, and significance and innovation of research) 
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4. Project narrative (methods, procedures, objectives, outcomes 
or deliverables, evaluation, and dissemination) 

5. Personnel 
6. Budget and budget justification 

 

Note: Format the proposal so that it is easy to read. Use headings to 
break the proposal up into sections.	
 
 
Title page 
The title page usually includes a brief yet explicit title for the research 
project, the names of the principal investigator(s), the institutional 
affiliation of the applicants (the department and university), name and 
address of the granting agency, project dates, amount of funding 
requested, and signatures of university personnel authorizing the 
proposal (when necessary). Most funding agencies have specific 
requirements for the title page; make sure to follow them. 
 
Abstract/specific aims 
The abstract or specific aims page provides readers with their first 
impression of your project.  
 
It sets the stage for your entire proposal, and most often, is where you 
will make or break it with the reviewers. To remind themselves of your 
proposal, readers may glance at your abstract when making their final 
recommendations, so it may also serve as their last impression of your 
project. The abstract should explain the key elements of your research 
project in the future tense. Most abstracts state: (1) the general purpose, 
(2) specific aims, (3) research design, (4) methods, and (5) significance 
(contribution and rationale). Be as explicit as possible in your abstract. 
Use statements such as, “The objective of this study is to …” 
 
Impact statement - overall goal of the proposal 
Your proposal needs a strong explanation of the overall benefits at 
different levels from the individual to society as a whole, such as the 
following: 
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• Personnel - your research may allow for improved career 
opportunities in a new/expanding/developing area of science: 
reducing the international migration of scientists searching for 
better opportunities, better level of training to further individual 
careers in less developed nations․ 

• Hosts - Better research, improved/new collaboration – and why 
this will benefit, shared resources/facilities, targeting of new 
research frontiers․ 

• Research - Complex problems which can only be resolved by such 
an approach and why it is important to resolve such problems.  

• US/European - Increased dissemination of scientific activity; 
catching up to or exceeding the productivity or capability of USA 
or China; removing reliance on USA or China; improved industrial 
competitiveness/health/environment. It is important to bring the 
concept of a focused network of Partners/Disciplines, where 
appropriate, as an integral aspect of the structuring of the 
Electronic Research Administration enabling future more 
competitive research. 

• International - increased competitiveness; becoming a leader in 
this technology. 

 
It may also be helpful to consider the potential beneficiaries of the 
research by the following categories: 
• Private sector 
• International, national, local or devolved government and 

government agencies, including policy-makers 
• Public sector, third sector, or others (e.g. museums, galleries, charities) 
• Professional or practitioner groups (such as the legal profession, 

architects, planners, archivists, designers, creative and 
performing artists) 

• General public 
 
Introduction 
The introduction should cover the key elements of your proposal, 
including the current knowledge and knowledge gap, the purpose of 
research, research goals or objectives, and significance of the research. 
The statement of the problem should provide background and rationale 
for the project and establish the need and relevance of the research. Is 
your proposal innovative - how is your project different from previous 
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research on the same topic? Will you be using new methodologies or 
covering new theoretical territory? The research goals or objectives 
should identify the anticipated outcomes of the research and should 
align with the needs identified as the gap in knowledge. List only the 
specific aims or principle objective(s) of your research and save sub-
objectives for the project narrative. 
 
Project narrative 
The project narrative is generally the largest component of your 
proposal and may require several subsections. The project narrative 
should supply all the details of the project, research objectives or goals, 
hypotheses, specific details on methods and procedures, expected 
outcomes or deliverables, potential pitfalls and alternatives, and 
sometimes a timeline is included. 
 
Significance 
The significance section justifies the need for this research. Here you 
must explain: 
• why the project is important and needed 
• why the proposed approach is special and exciting 
• what the outcome of the project will be 
• the value add of the project (financial/social/environmental/health 

etc. to the European community). 

Approach 
Given the highly technical nature of the approach section and the 
importance of demonstrating your expertise in the field, include as much 
information as possible on preliminary studies, whether from your own 
work, your mentor’s lab, or a collaboration.  
For the project narrative, avoid assuming that the reviewers will be 
familiar with your proposed experimental techniques and be sure to 
provide adequate details.  

Clearly and explicitly state the connections between your research 
objectives, research questions, hypotheses, methodologies, and 
outcomes.  
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Methodology 
Key points: 
• This is what we are going to do 
• This is how we are going to do it 
• This is why we are doing it this way 
• It is the best/optimized way 
• There is a clear defined plan 
• Objectives and target deliverables are set and identified 
• Risk is analysed, understood and accounted for in the planning 
• Management activities and support structure are appropriate 
• Dissemination and exploitation routes are identified and 

planned 
 
Tasks 
For each task, include:  
• a justification (WHY)  
• a description (What/How) 
• an outcome (Achievement)  

o Deliverable:  MUST be tangible and concrete (technical 
data, best practice guidelines and protocols, supporting 
data sets and etc.) 

• purpose (How does this advance the field)  
• the interrelationships with other tasks - however, ensure that 

tasks are not entirely dependent on one another.  
 
Some grants (e.g. Marie-Curie Fellowship) have a section for the 
description of the research environment. The experience and specific 
expertise that you and your lab/group brings to the proposal, as well as 
the support, equipment, and facilities at your school, department, 
Research Centre, or University will need to be explained. It is important 
to give a clear and concise description of your assembled team, 
including named individuals if possible. Although not always essential, 
networking and collaboration with other research centres is often a 
major plus to your proposal. 
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Personnel 
It takes a team to successfully complete a research proposal, including 
for example: Principal Investigator, post-doctoral fellow, pre-doctoral 
student, lab technician, engineer, software designer, collaborator. 
Explain the role of each person on the research team in explicit detail 
including the skill sets necessary for the particular proposal. You will 
most likely need to include the curriculum vitae or bio sketch of anyone 
on your team as part of the proposal. It is acceptable to list roles in 
which the specific person has not been identified, in which case you will 
need to explain the necessary skill sets and functions of the person you 
will recruit for that position.  
 
Budget 
The budget details the project costs and usually consists of a 
spreadsheet or table with the budget detailed as line items and a 
budget narrative (also known as a budget justification) that explains the 
various expenses. Even when proposal guidelines do not specifically 
mention a narrative, be sure to include a budget justification, generally a 
few sentences detailing for what each category of funds will be used. 

Make sure that all budget items meet the funding agency’s requirements 
as some organizations will not cover equipment purchases or other 
capital expenses.  

Many universities require that indirect costs (also called “overhead”, 
which may include for example, rent, utilities, and general and 
administrative expenses) be added to grants that they administer. Check 
with the appropriate offices to find out what the standard (or required) 
rates are for overhead. This will often require approval of a draft budget 
by the university officer in charge of grant administration, who can 
provide assistance with indirect costs and costs not directly associated 
with research (e.g. facilities use charges). 

Timeframe 
Explain the timeframe for the research project in detail to help 
reviewers understand and evaluate the planning and feasibility. When 
will you begin and complete each step? It may be helpful to reviewers if 
you present a visual version of your timeline. For less complicated 
research, a table summarizing the timeline for the project will suffice 
[36].  
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Dissemination of information 
Dissemination is the means to promote the Impact Statement that you 
created as part of your overall goals. Examples of dissemination include: 
• Publishing research papers and reports 
• Presenting at conferences 
• Web activities; promotion by social media 
• Public engagement 
• Networking․ 
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Topic 1. What is Science/Research? 

Main Learning 
Objectives 

• Define science
• Define basic and applied research.

 Give examples of each. 
• Define quantitative, qualitative, and

mixed type research. Give examples of 
each. 

Activities 

Students will be discussing and filling out a 
worksheet on scientific statements. 
Students will do two activities on types of 
research.  

Outcomes 
Assessment Samples 

“Assessment Worksheet” (Appendix 1) for 
comprehension of material where students 
will apply concepts of types of research and 
data. 

Discussion Topics Key Learning 
Objectives 	

Activities  
(Appendix 1) 

What is science? 

Emphasis on what 
science is and how 
research supports the 
advancement of 
science. 

Students should be 
able to understand 
the definition of 
science and what 
makes a scientific 
statement. 

“How Scientific Is It?” 

Types of research 

Emphasis on the 
differences between 
basic vs applied 
research and 
qualitative vs 

Students should also 
understand the 
fundamental 
differences between 
basic and applied 

“Applied or Basic 
Research?” 

“Qualitative vs 
Quantitative Data” 
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quantitative 
research. 

research, be able to 
determine what 
types of data are 
considered 
qualitative and 
quantitative.  

What is science?  
Define that science is a methodological and systematic approach to 
the acquisition of new knowledge. Rather than relying on mere 
casual observations and an informal approach to learn about the 
world, scientists attempt to gain new knowledge by making careful 
observations and using systematic, controlled, and methodical 
approaches. In addition, scientific knowledge is based on objective 
data that were reliably obtained in the context of a carefully 
designed research study.  
Emphasize that research is often viewed as the cornerstone of 
scientific progress and its purpose is to answer questions and acquire 
new knowledge. 

In-Class Activity 

Hand out the worksheet called “How scientific is it?” (Appendix 1). 
Have students get into pairs to fill out the worksheet and discuss (10-
15 minutes). 
Then, as a class, have the students discuss why they thought certain 
statements were more or less scientific and what order each group 
ranked them. 

Types of research 

Basic (fundamental or pure) research 
Emphasize that basic research usually does not have immediate 
commercial objectives, may not result in an invention, or solve a 
practical problem (not always). Basic research is knowledge driven, 
increases the understanding of fundamental problems and answers 
the questions of why, what, and how. The understanding of how 
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things work may then lead to new products, technologies, and 
processes. 

Applied research 
Emphasize that applied research aims at answering specific 
questions and solving problems with practical solutions, generally 
with a commercial objective. Applied research creates new products, 
technologies and processes that can lead to new fundamental 
questions.  
These two types of research are interconnected and rely upon each 
other, leading to a cycle of advancement.  

Examples of basic research 
Asking: 

1. How did the universe begin?
2. What is the composition of a neutron?
3. What is the genetic code of a seahorse?
4. How do certain bacteria withstand the high heat of a thermal

vent?
5. How to determine if someone is bored using their EEG signal?

Examples of applied research include 
Investigation of ways to: 

1. Improve agricultural crop production in a dry environment.
2. Treat or cure a specific disease.
3. Improve energy efficiency of electric cars.
4. Improve the strength and longevity of building materials.
5. What is the impact of pandemics on consumer retail

behavior?

In-Class Activity 

Hand out “Applied or Basic Research?” (Appendix 1) and ask students 
to choose which studies are basic or applied research	(15 minutes). 
Once completed, go through the statements with the students to 
explore their reasoning. 
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Quantitative research 
Emphasize that quantitative research data is based on numbers 
(counts, measurements) where simple or advanced mathematics and 
statistics are applied to find commonalities, relationships, 
differences, and patterns in data. Analysis of this type of data tends 
to be more structured and objective. Data output is typically in a 
graph or table format.  

Qualitative research 
Emphasize that qualitative research is generally applied when trying 
to understand concepts, thoughts, or experiences. Data is typically 
represented by text, images, audio and video recordings, or 
transcript conversations instead of numbers. Analysis of this type of 
data can be more difficult and subjective. Data output can be 
presented in a variety of formats. 

Research can also take a mixed methods approach using both 
qualitative and quantitative data. It does not need to be strictly one 
or the other, as both types of data complement each other. 
Typically, experimental results are represented by showing examples 
of captured images (qualitative data) followed by the quantification 
of the total measurements (quantitative data). 

In-Class Activity 

Hand out “Qualitative vs Quantitative Data” worksheet (Appendix 1). 
Have students organize the types of data into the categories of 
qualitative and quantitative (5-10 minutes). The filled-out table is 
below. Then, as a class, organize the types of data together. Ask if any 
of them were difficult to categorize. 
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Qualitative Data 
(Categorical) 

Quantitative Data 
(Numerical)  

Gender 
Religion 
Marital Status 
Native Language 
Social Class 
Qualifications 
Type of instruction 
Method of treatment 
Type of teaching approach 
Problem-solving strategy used 

Age 
Height 
Weight 
Income 
University size 
Group size 
Self-efficacy score 
Percent of lecture attended 
Number of clinical skills performed 
Number of errors 

In-Class Activity 

Hand out Assessment Worksheet (Appendix 1) and ask students to fill 
it out and hand it back when completed. (20 minutes) 
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Additional Resources 
1. Curiosity Creates Cures: The Value and Impact of Basic 

Research. https://www.nigms.nih.gov/education/fact-
sheets/Pages/curiosity-creates-cures.aspx 

2. Basic vs Applied Research: Differences & Similarities. 
https://www.thesishelpers.com/blog/basic-vs-applied-research/ 

3. Bentley PJ, Gulbrandsen M, Kyvik S. The relationship between 
basic and applied research in universities. High Educ. 
2015;70(4):689-709. doi:10.1007/S10734-015-9861-2/TABLES/ 

4. Oosterlinck A, Debackere K, Cielen G. Balancing basic and 
applied research: In a time of economic changes and stagnating 
support from the government, universities have to restructure 
and reshape their mission. EMBO Rep. 2002;3(1):2. 
doi:10.1093/EMBO-REPORTS/KVF016 

5. Difference Between Basic Research and Applied Research | 
Difference Between. 
http://www.differencebetween.net/science/difference-between-
basic-research-and-applied-research/ 

6. Fundamental Research - Research-Methodology. 
https://research-methodology.net/research-
methodology/research-types/fundamental-research/ 

7. OECD. Frascati Manual 2002 Proposed Standard Practice for 
Surveys on Research and Experimental Development. December 
2002. doi:10.1787/9789264199040-EN 

8. OECD Glossary of Statistical Terms - Applied research Definition. 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=120 

9. OECD Glossary of Statistical Terms - Basic research Definition. 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=192 

10. Ochieng PA. An analysis of the strengths and limitation of 
qualitative and quantitative research paradigms. Probl Educ 21st 
Century . 2009;13 
https://scientiasocialis.lt/pec/files/pdf/Atieno_Vol.13.pdf 

11. Östlund U, Kidd L, Wengström Y, Rowa-Dewar N. Combining 
qualitative and quantitative research within mixed method 
research designs: A methodological review. Int J Nurs Stud. 
2011;48(3):369-383. doi:10.1016/J.IJNURSTU.2010.10.005 

12. OECD Glossary of Statistical Terms - Qualitative data Definition. 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3494 

13. OECD Glossary of Statistical Terms - Quantitative data 
Definition. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2219 
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Appendix 1 
1.1 How Scientific Is It?1 
 
After reading the knowledge claim statements below, rate each 
statement from 1-10 with 1 being least scientific and 10 being most 
scientific. Be prepared to justify your decision.  
 
Knowledge claim statements 
 

A. All living things are composed of one or more cells. We know 
this because every living thing examined to date has been 
found to be composed of one or more cells. 

B. If you break a mirror, you will have seven years of bad luck. 
C. The Earth is flat. Anybody can see that! 
D. Taking Vitamin C prevents the common cold. Linus Pauling, 

the Nobel laureate who discovered the structure of Vitamin 
C, says it does. 

E. Humans have a soul. I believe this because it says so in the 
Bible. The soul is what separates us from animals. 

F. The rate of acceleration of all falling objects on Earth is 
constant. Two spheres of identical diameter and volume are 
dropped from the top of a building; one is made of steel, the 
other made of a plastic polymer. They both will accelerate at 
the same rate (32 ft/s2) and hit the ground at the same time. 

  

 
1 Adapted from Scharrman et al. 2005. Explicit reflective nature of science instruction: Evolution, 
Intelligent Design, and umbrellaology. Journal of Science Teacher Education 16:27– 41. 
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1.2 Applied or Basic Research? 
 
Label each of the statements below as applied or basic research. 
 
A study on how to improve illiteracy in teenagers 
A study looking for ways to market products for millennials 
A study trying to decrease fraud on social media platforms 
A study searching for ways to encourage high school graduates to 
attend college 
A study looking at how alcohol consumption impacts the brain 
A study to discover the components making up human DNA 
A study to find ways to make car tires last longer 
A study assessing whether stress levels make people more aggressive 
A study exploring ways to cook gluten-free meals with a limited budget 
A study looking to see if gender stereotypes lead to depression 
A study searching for the causative factors of cancer 
A study on the growth process of oak trees 
A study trying to find out what makes up a proton 
A study on how to treat patients with insomnia 
A study looking for ways to improve patient retention at a dentist's office 
A study seeing what areas of the United States have the most rain 
A study on methods for diagnosing patients with schizophrenia 
A study examining whether a vegetarian diet is healthier than one with 
meat 
A study providing solutions for how to train dogs to stay in their yard 
A study on how to prevent mosquito bites from itching 
A study on the origin of cryptocurrency 
A study on the various types of kiwis grown in Chile 
A study to find what marketing strategies to use on college campuses 
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Answer Sheet։ Applied or Basic Research? 
 
Applied Research։	the statements below are finding practical 
solutions to existing problems 
A study on how to improve illiteracy in teenagers 
A study looking for ways to market products for millennials 
A study trying to decrease fraud on social media platforms 
A study searching for ways to encourage high school graduates to 
attend college 
A study to find ways to make car tires last longer 
A study exploring ways to cook gluten-free meals with a limited 
budget 
A study on how to treat patients with insomnia 
A study looking for ways to improve patient retention at a dentist's 
office 
A study on methods for diagnosing patients with schizophrenia 
A study providing solutions for how to train dogs to stay in their yard 
A study on how to prevent mosquito bites from itching 
A study to find what marketing strategies to use on college campuses 
 
Basic Research։ the statements below focused on improving the 
understanding of a particular phenomenon, study or law of nature. 
A study looking at how alcohol consumption impacts the brain 
A study to discover the components making up human DNA 
A study assessing whether stress levels make people more aggressive 
A study looking to see if gender stereotypes lead to depression 
A study searching for the causative factors of cancer 
A study on the growth process of oak trees 
A study trying to find out what makes up a proton 
A study seeing what areas of the United States have the most rain 
A study examining whether a vegetarian diet is healthier than one 
with meat 
A study on the origination of cryptocurrency 
A study on the various types of kiwis grown in Chile 
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1.3 Qualitative vs Quantitative Data 
 

Qualitative Data (Categorical) Quantitative Data (Numerical)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Age 
Gender 
Group size 
Height 
Income 
Marital Status 
Method of treatment 
Native Language 
Number of clinical skills performed 
Number of errors 
Percent of lecture attended 
Problem-solving strategy used 
Qualifications 
Religion 
Self-efficacy score 
Social Class 
Type of instruction 
Type of teaching approach  
University size 
Weight 
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1.4 Assessment Worksheet 
 

1. Topic of Study: 

 

 

 
 
 
 
2. Is it Basic or Applied Research? Why? 

 

 

 

 

 
 
3. Data Needed: 

 

 

 

 
 
 
4. Divide data into qualitative and quantitative.  
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Topic 2. Scientific Method  

Main Learning 
Objectives 

• Define the goal and the stages of the 
Scientific Method 

• Define the key components of each 
stage of the Scientific Method 

• Explain the relationship between the 
stages of Scientific Method. 

Activities  

Students will be doing activities to prepare 
themselves to execute a proper scientific 
study by applying the key components of the 
Scientific Method. The activities include: 

1. Complete the Scientific Method 
Worksheet to practice applying each 
step relative to one another.  

2. Complete Qualitative vs Quantitative 
Observations Worksheet to practice 
making qualitative and quantitative 
observations. 

3. Sorting experimental, comparative 
and descriptive research questions to 
help clarify the different type of 
scientific investigations. 

4. Complete the Searching PubMed using 
Keywords Activity to help familiarize 
students with this important database 
of peer reviewed scientific literature.   

5. Complete Formulating a Hypothesis 
Worksheet where students will practice 
formulating a hypothesis. 

6. Experimental Design Worksheet will 
have students create a hypothesis and 
identify experimental variables.  

7. Complete the Scientific Poster 
Worksheet to help students practice 
compiling a scientific presentation. 
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Outcomes 
Assessment 
Samples 

Students will find a manuscript in PubMed on 
a topic of their choice. Applying the 
concepts discussed in class, the students will 
complete a Scientific Poster Worksheet 
including key information to present on a 
scientific poster.   

 

Discussion Topics Key Learning 
Objectives 

Activities  
(Appendix 2) 

Introduction to the scientific method 

Emphasize to 
students that this is a 
logical organization 
of steps that 
scientists employ to 
find answers to help 
us interpret the world 
around us. More 
specifically, it relies 
on critical thinking 
skills to develop a 
question that needs 
answering and plan 
an experimental 
process that will 
answer that question 
definitively.   

• Define what the 
Scientific method is 
and be able to name 
the 6-key stages.  

• Explain the 
relationship between 
the stages. 

“The Logic of Science 
and the Scientific 
Method” 

Make an observation and ask a question 

Emphasis on the 
importance of 
understanding the 
difference between 

• Describe the process 
of making 
observations and 
formulating 

“Qualitative vs 
Quantitative 
Observations 
Worksheet” 
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qualitative and 
quantitative 
observations. How 
observations lead to 
certain types of 
investigative 
scientific questions.  

investigative 
questions. 

• Distinguish between  
types of investigative 
questions. 

 
“Name that 
Investigative 
Question Worksheet” 
 
 

Background research 

Emphasis on the 
importance of 
reliable/validated 
scientific sources. 
This is the foundation 
of scientific research.  

• State the aim of 
conducting 
background research.  

• Describe key 
components of 
conducting quality 
background research.   

• Define criteria for 
assessing scientific 
publications. 

“Searching PubMed 
using Keywords 
Worksheet” 
 

Formulate a hypothesis 

Emphasis the 
primary components 
of a hypothesis being 
testable.  

• Define a hypothesis 
• Understand how a 

hypothesis is used in 
the scientific method 

• Define the main 
types of hypotheses.  

• Define research 
variables and their 
types (independent 
vs dependent, 
quantitative vs 
qualitative). 

• Describe the two 
common errors in 
hypothesis testing. 

“Formulating a 
Hypothesis 
Worksheet” 
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Experimental design 

Emphasis that 
experimental design 
means creating a set 
of procedures to test 
a hypothesis. 
 

• Define an 
experiment. 

• Describe 
experimental 
controls.  

• State the relationship 
between experiment 
and hypothesis.  

• Define the types of 
experiments. 

 “Experimental 
Design Worksheet” 
 
 
 

   

Discussion Topics Key Learning 
Objectives 

Activities  
(Appendix 2) 

Data collection and analysis 

Emphasis on the 
strength of a 
scientific research 
study depends on 
the ability to gather 
and analyze 
empirical data in an 
unbiased and 
controlled manner. 

• Describe the aim and 
the main components 
of descriptive and 
inferential statistics. 

• Make simple data 
tables.  

• Present data using 
graphs and tables. 

 

Communicate the results 

Emphasis on the 
importance of 
communicating your 
data with clarity and 
accuracy.  

• Describe the main 
channels of 
communicating 
research results 

• Describe the 
principles of 
preparing posters 

• Describe the 

“Scientific Poster 
Worksheet” 
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principles of 
preparing for oral 
presentations 

 
2a. Introduction to the scientific method 

Go over the points in the curriculum in stage 2a. Emphasize that 
having a scientific area of interest is not enough, students must have 
sufficient scientific evidence to initiate the project, a clear 
understanding of how it will be executed and what outcomes they 
expect.  
 
Scientific method is a logical organization of steps that scientists 
employ to find answers to help us interpret the world around us. 
More specifically, it relies on critical thinking skills to develop a 
question that needs answering and plan an experimental process 
that will answer that question definitively.  

Describe the steps of the scientific method and emphasize that 
researchers often revisit phases during a study, as there are many 
routes through the scientific process.  

The scientific method consists of the following steps: 
1. Make an observation and ask a question 
2. Background research 
3. Formulate a hypothesis 
4. Experimental design 
5. Data collection and analysis 
6. Communicate the results  
 

As you cover the content in the curriculum, emphasize that this 
method is a way of thinking and will take time and practice to 
cultivate.   
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In-Class Activity 

 

Have students complete the worksheet titled “The Logic of Science 
and the Scientific Method” in class and then go over the answers in 
class. (Appendix 2) 
This exercise will help students start thinking about the logical order 
of the steps and how they are related/build on top of one another. 

 
2b. Make an observation and ask a question  
 
Go over the points in the curriculum in stage 2b. Emphasize the 
definition of an observation vs an inference and discuss the criteria 
for research questions. Emphasize the difference in a qualitative 
observation vs a quantitative observation. Remember, a qualitative 
observation is a subjective description; that is, you observed a 
quality about an object (it smelled good, it was green, etc.). A 
quantitative observation is one that can be described/measured in 
concreted numerical terms. 
 

 
In-Class Activity 

 

● Hand out the Qualitative vs. Quantitative Worksheet (Appendix 2) 
o The concept of this worksheet is for students learn to 

distinguish between qualitative and quantitative 
observations. Thus, begin to discern between measurable 
data and subjective data. Go over the answers in class and 
discuss any confusion. 

o Then have them break into pairs and have them come up 
with 2 qualitative observations and 2 quantitative 
observations about an object in the room.  

● Hand out the Name that Investigative Question Worksheet 
(Appendix 2) 
The concept of this worksheet is for students to begin to 
recognize the difference in the types of investigative research 
questions. After completing the worksheet they will be prompted 
to apply this knowledge by providing 2 examples of each type of 
investigative question in their subject of interest.   
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2c. Background research 

Go over the curriculum. Emphasize the importance of identifying a 
well-designed study when conducting a thorough background search 
on your topic of interest. Application of the Scientific Method 
ensures well-controlled experimental design for the unbiased 
collection and interpretation of results. Define the criteria for 
assessing scientific publications (journal impact factor, experimental 
design, accurate interpretation of results) and the role of peer-
review as a way to hold ourselves accountable to provide the most 
accurate interpretation of data.  

In-Class Activity 

Watch this video in class 
https://www.youtube.com/watch?v=eEY1r_GDzcg 
After watching this video guide the students through the same type 
of keyword search in PubMed using a topic of their choice. Hand out 
the Searching PubMed using Keywords Worksheet (Appendix 2) as a 
guide for them to find an article they are interested in. They will use 
this article again for an activity in Stage 2g so have them pick a topic 
that is of interest to them. 

2d. Formulate a hypothesis 

Follow curriculum, describe the types of hypotheses, introduce the 
research variables and discuss the errors in testing hypothesis. 
Emphasize the need to have a testable hypothesis.  

In-Class Activity 

Hand out Formulating a Hypothesis Worksheet (Appendix 2). 
This worksheet provides the students an opportunity to practice 
generating a hypothesis. Give them time to do this independently 
and then go over it together as a class. Have the students build the 
hypothesis together as a class based on what they did 
independently. Write out the hypothesis on the board so all students 
are involved and can see how a hypothesis is constructed. 
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2e. Experimental design 
 
Follow the curriculum. Emphasize the need to have your 
experimental design that will enable your hypothesis to be 
unbiasedly tested. Highlight the difference between the types of 
variables and the importance in experimental design.  
 

 
Home Assignment 

 

Hand out Experimental Design Worksheet (Appendix 2).  
● Students will apply concepts of experimental design discussed in 

the class to three different experimental scenarios by answering 
the same first two questions for each example and then 
complete the remaining two questions that is asked of them. 

● Instructor should either go over in class next period or correct 
the worksheet and hand back with feedback.   

 
2f. Data collection and analysis 
 
Follow the curriculum. Emphasis on the strength of a scientific 
research study depends on the ability to gather and analyze 
empirical data in an unbiased and controlled manner. 
 
2g. Communicate results 
 
Emphasize the importance of communicating your data clearly, 
concisely, and accurately. Discuss the different ways to present and 
continue to communicate to the students how long it will take them 
to prepare for their presentation of data, whether it will be for a 
poster or an oral presentation. They must practice, practice, and 
practice some more! 
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Home Assignment 

 

Using the concepts presented in this module, have the students pick 
a scientific manuscript they find in PubMed and fill in the Scientific 
Poster Worksheet (Appendix 2) as if they were going to create their 
own electronic poster. The instructor should approve the paper of 
choice and help the student find a replacement if the paper is not 
appropriate for this activity.  

 
Additional Resources 
 
For The Scientific Method 

1. Project Guide for Steps of the Scientific Method: Science Buddies      
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-
fair/steps-of-the-scientific-method 

2. The Scientific Method: How Scientific Method is used to test a 
Hypothesis – Kahn Academy 
https://www.khanacademy.org/science/biology/intro-to-
biology/science-of-biology/a/the-science-of-biology 

3. PubMed User Guide: How do I Search PubMed. NCBI 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#how-do-i-search-pubmed 

4. The Scientific Method/Analytic Method. Encyclopedia Britannica 
https://www.britannica.com/science/scientific-method 

5. Expert Searching: PubMed. Welch Library at John Hopkins University 
and Medicine. https://browse.welch.jhmi.edu/searching/pubmed-
search-tips 

6. The Scientific Process. American Museum of Natural History (New 
York, NY) https://www.amnh.org/explore/videos/the-scientific-
process 

7. Video: Conducting a literature search using PubMed. The Medical 
College of Wisconsin Libraries 
https://www.youtube.com/watch?v=0lill6yUmk8 

8. Video: The Scientific Method: Steps, Examples, Tips, and Exercise. 
Sprouts 
https://www.youtube.com/watch?v=yi0hwFDQTSQ&list=RDLVUdQre
Bq6MOY&index=3 

9. Video: The Scientific Method: Steps and Examples. Science Buddies. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xxm_beTs2LU 
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For Presentation of Data 
10. How to give a dynamic scientific presentation. By Maryilynn Larkin at 

Elsevier Connect. https://www.elsevier.com/connect/how-to-give-a-
dynamic-scientific-presentation 

11. Creating a 10-15 minute scientific presentation. Collaborative 
Learning and Integrated Mentoring in the Biosciences (CLIMB) at 
Northwestern. https://www.northwestern.edu/climb/resources/oral-
communication-skills/creating-a-presentation.html 

12. Presenting in the Sciences: A Guide. Tulane University Libraries. 
https://libguides.tulane.edu/presentingscience 

13. Communicate: Science Communication Through Scientific Posters 
and Blog Posts. Long-term Monitoring Program and Experimental 
Training for Students (LiMPETS) Rocky Intertidal Monitoring Program 
Curriculum Guide. https://limpets.org/wp-
content/uploads/2015/01/RIM-Unit-5_Jan4.pdf 

14. How to Create a Research Poster. Brock University. 
https://researchguides.library.brocku.ca/poster 

15. Quick Guide to Science Communication. Brown University Science 
Center. https://www.brown.edu/academics/science-
center/sites/brown.edu.academics.science-
center/files/uploads/Quick_Guide_to_Science_Communication_0.pdf 

16. Communicating in Scientific Ways. OpenSciEd. 
https://www.openscied.org/wp-
content/uploads/2019/08/OpenSciEd-Communicating-in-Scientific-
Ways-Poster.pdf
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Appendix 2 
2.1 Logic of Science and the Scientific Method 

 
Part 1: Using the numbers 1 – 6, indicate the order of events in using the 
scientific method. 
________   Test the hypothesis by performing an experiment. 
________   Make observations and record data.  
________   Make a hypothesis and an experimental prediction. 
________   Identify the problem to be studied. 
________   Use data and results to support a conclusion.  
________   Perform background research on the problem.  
 
Part 2: Provide the letter of the definition that matches the scientific 
terms below. 
 
_____  1. Control a) Using a set of observations to test a hypothesis 

_____  2. Conclusion b) An idea about the system being examined. 

_____  3. Hypothesis c) The numerical values recorded during an       
experiment/observation 

_____  4. Experiment d) A decision based on the data from an 
experiment. 

_____  5. Variable e) A well-supported set of 
observations/explanations for natural events. 

_____  6. Data  f) Name the type of value measured that may vary 
in an experiment. 

_____  7. Theory g) Set of observations used as a reference and 
compared to experimental observations in order 
to show that the result is due to the experimental 
treatment. 
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Answer Key: Logic of Science and the Scientific Method 
 
Part 1: Using the numbers 1 – 6, indicate the order of events in using the 
scientific method. 
 
___4___ Test the hypothesis by performing an experiment. 
___5___ Make observations and record data.  
___3___ Make a hypothesis and an experimental prediction. 
___1___ Identify the problem to be studied. 
___6___ Use data and results to support a conclusion.  
___2___ Perform background research on the problem.  
 
Part 2: Provide the letter of the definition that matches the scientific 
terms below. 
 

__g__ 1. Control a) Using a set of observations to test a hypothesis 

__b__ 2. Conclusion b) An idea about the system being examined. 

__e__ 3. Hypothesis c) The numerical values recorded during an 
experiment/observation 

__a__ 4. Experiment d) A decision based on the data from an experiment. 

__f__ 5. Variable e) A well-supported set of observations/explanations 
for natural events. 

__c__ 6. Data  f) Name the type of value measured that may vary in 
an experiment. 

__e__ 7. Theory g) Set of observations used as a reference and 
compared to experimental observations in order to 
show that the result is due to the experimental 
treatment. 
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2.2 Qualitative vs. Quantitative Observations  
 
Time: 5 - 10 Minutes 
Determine which of the following statements are qualitative or 
quantitative.  
 
1. _____________  The cup had a mass of 454 grams. 

2. _____________ The ScrubDaddy is the best kitchen scrub ever. 

3. _____________  It is warm outside. 

4. _____________ The tree is 30 feet tall. 

5. _____________ The building has 25 stories. 

6. _____________ The building is taller than the tree. 

7. _____________  The sidewalk is long. 

8. _____________ The sidewalk is 100 meters long. 

9. _____________ The race was over quickly. 

10. ____________ The race was over in 10 minutes. 

11. ____________ The people are friends. 

12. ____________  The basketball player scored 20 points.  

13.____________ She is a good gymnast. 

14.____________ The food is good here. 

15.____________ The temperature outside is 25° C. 
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Answer Key: Qualitative vs. Quantitative Observations  

 
Time: 5 - 10 Minutes 
Determine which of the following statements are qualitative or 
quantitative.  
 
1.  Quantitative The cup had a mass of 454 grams. 

2.  Qualitative  The ScrubDaddy is the best kitchen scrub ever. 

3.  Qualitative It is warm outside. 

4.  Quantitative The tree is 30 feet tall. 

5.  Quantitative The building has 25 stories. 

6.  Qualitative  The building is taller than the tree. 

7.  Qualitative  The sidewalk is long. 

8.  Quantitative The sidewalk is 100 meters long. 

9.  Qualitative  The race was over quickly. 

10.  Quantitative  The race was over in 10 minutes. 

11.  Qualitative The people are friends. 

12.  Quantitative  The basketball player scored 20 points.  

13. Qualitative She is a good gymnast. 

14. Qualitative The food is good here. 

15. Quantitative The temperature outside is 25° C. 
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2.3 Name That Investigative Question  
 
Read each question and decide what type of investigation would be 
best to conduct to answer this question.  

 
After completing the above exercise, provide 2 examples of a 
Descriptive Question, Comparative Question, and Experimental 
Question in your topic of interest.    
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Answer Key: Name that Investigative Question  
 

Read each question and decide what type of investigation would be 
best to conduct to answer this question.  

 
After completing the above exercise, provide 2 examples of a 
Descriptive Question, Comparative Question, and Experimental 
Question in your topic of interest.   
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2.4 Searching PubMed  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download the paper of your choice and set aside. You will need this 
for an activity in Stage 2g.
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2.5 Practice Formulating a Hypothesis  
 

Name: _______________________________________  
Date: __________________________ 

 
Hypothesis practice: Write a testable hypothesis for these situations.  
 

1. The Safety Officer at a large corporation is concerned that there 
might be an accident either in the parking lot or on the road just 
outside the plant. It seems that employees are speeding out of 
the parking lot when their shift is over. The Safety Officer wonders 
if the company should ask the police to station a patrol car near 
the exit at shift change. 

 
2. Your class is in charge of filling the bird feeders at the Nature 

Center at your school. You notice that the nuthatches seem to 
prefer to eat at the sunflower seed feeder more than they stop at 
the mixed seed feeder. 

 
3. Your cat just had six kittens. There is a new kitten chow on the 

market that claims to be healthier for young kittens. Your family 
has raised kittens before and fed them a different brand of food. 
You would like to find out for yourself if the brand is better.  
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Answer Key: Practice Formulating a Hypothesis 
 

Hypothesis practice: Write a testable hypothesis for these situations.  
 

1. The Safety Officer at a large corporation is concerned that there 
might be an accident either in the parking lot or on the road just 
outside the plant. It seems that employees are speeding out of the 
parking lot when their shift is over. The Safety Officer wonders if 
the company should ask the police to station a patrol car near the 
exit at shift change. 

If there is a police officer stationed at the gate at shift change, 
employees will not speed when leaving the parking lot. 
 

2. Your class is in charge of filling the bird feeders at the Nature 
Center at your school. You notice that the nuthatches seem to 
prefer to eat at the sunflower seed feeder more than they stop at 
the mixed seed feeder. 

 
If nuthatches have a choice between mixed seed or sunflower 
seeds, they prefer to eat sunflower seeds 
 

3. Your cat just had six kittens. There is a new kitten chow on the 
market that claims to be healthier for young kittens. Your family 
has raised kittens before and fed them a different brand of food. 
You would like to find out for yourself if the brand is better.  

 
If kittens are fed the new brand instead of the old brand, the 
kittens on new brand will___ (grow taller, have higher acuity, 
gain more weight, etc.). Need a characteristic to measure for 
“healthier”. 
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2.6 Experimental Design 
 
Name: __________________________________    
Date: _____________________ 
 
1. In a taste test consumers preferred Healthy Meal brand frozen 

enchilada dinner over the other best-selling brand. 
a. Title of the experiment:  
b. Hypothesis:  
c. Independent variable:  
d. Dependent variable: 
e. Control variable:  

2. Walking on treadmill three times a week helps to lower blood 
pressure. 

a. Title of the experiment:  
b. Hypothesis:  
c. Independent variable:  
d. Dependent variable: 
e. Control variable: 

3. A tooth paste company wants to show a reduction in gum disease 
with their new formula of toothpaste. 

a. Title of the experiment:  
b. Hypothesis:  
c. Independent variable:  
d. Dependent variable: 
e. Control variable:  

4. Cars get less gas mileage if the tire pressure is lower than the 
amount recommended by the manufacturer. 

a. Title of the experiment:  
b. Hypothesis:  
c. Independent variable:  
d. Dependent variable: 
e. Control variable:  
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Answer Key: Experimental Design 

Name: __________________________________    
Date: _____________________ 
 
1. In a taste test consumers preferred Healthy Meal brand frozen enchilada 

dinner over the other best-selling brand. 
a. Title of the experiment: Determining Preference in Frozen Enchilada 

Dinners. 
b. Hypothesis: In a taste test consumers will prefer Healthy Meal brand 

frozen enchilada diner over the other best-selling brand. 
c. Independent variable: Brand of frozen enchilada dinner. 
d. Dependent variable: Consumer rating of taste. 
e. Control variable: The other best-selling brand. 

2. Walking on treadmill three times a week helps to lower blood pressure. 
a. Title of the experiment: Determining the Effect of Walking on a 

Treadmill on High Blood Pressure. 
b. Hypothesis: Walking on a treadmill three times a week will lower blood 

pressure. 
c. Independent variable: Walking on a treadmill. 
d. Dependent variable: Blood pressure measurement. 
e. Control variable: People with high blood pressure who do not walk on 

a treadmill. 
 

3. A tooth paste company wants to show a reduction in gum disease with their 
new formula of toothpaste. 

a. Title of the experiment: Reduction in Gum Disease using the New 
Toothpaste. 

b. Hypothesis:  People who use the new toothpaste will experience less 
gum disease. 

c. Independent variable: The brand of toothpaste used. 
d. Dependent variable: The amount of gum disease. 
e. Control variable: People who do not use the new toothpaste. 

4. Cars get less gas mileage if the tire pressure is lower than the amount 
recommended by the manufacturer. 

a. Title of the experiment: Testing the influence of Tire Pressure on Gas 
Mileage 

b. Hypothesis: Cars get less gas mileage if the tire pressure is lower than 
the amount recommended by the manufacturer. 

c. Independent variable: Tire pressure. 
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d. Dependent variable: Gas Mileage. 
e. Control variable: Cars with correct tire pressure. 
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2.7 Scientific Poster 
 
What is a Scientific Poster? Posters are common way for scientists to 
communicate their research at conferences, meetings and lectures. A 
scientific poster is focused on the research question and has a similar 
outline to research papers (see below). In this instance, text should be 
concise (bullet points are often used here) and kept at a minimum so a 
person can read your poster in under 5 minutes. Listed below are the 
common components of a poster. Using the paper you chose from Stage 
2c fill in each heading as if you were going to create your own scientific 
poster based on this paper.  
 
Title: Indicates what the paper is about and list of authors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction: Provides the background information for the study. Briefly 
describe relevant history of the topic. 
 
 

  
 

 
 
 
Purpose: State your study objective/purpose. 
 

 
 
 

 
 

Title 
List of Authors 

Relevant Background information 
Usually 3 to 4 points 

Study objective 
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Methods: Describe how the study was conducted. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Results: Presentation of data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion: Explain what the results mean. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
References/Acknowledgements:  

Study type, location, etc. 
Chemical inventory (if applicable) and technical methodology 

 

Data: graphs, charts, or pictures with short text explanations 

Usually 3 to 4 take home/conclusive points of what your results 
mean 

List all references cited in the poster 
Funding sources and those that assisted with poster preparation 
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Topic 3. Writing: Manuscript/Thesis 
 

Main Learning 
Objectives 

• Describe the steps of manuscript/thesis 
writing and submission.  

• Describe key principles of arranging data 
from the project into proper structure for a 
manuscript/thesis formatted according to 
requirements. 

Activities  
Students will construct a short introduction 
on a topic and review a scientific paragraph 
for writing improvements.   

Outcomes 
Assessment Samples 

Students will write an outline for a research 
paper on their topic of choice following the 
IMRaD format (take home assignment). 

 

Discussion Topics Key Learning 
Objectives  

Activities 
(Error! Reference s
ource not found.) 

Imagining the design of your thesis/paper 
What is paper? What is thesis? 
Emphasis on the 
differences between 
papers and thesis   

Differentiate 
between a paper and 
a thesis. 
Understand writing 
style requirements 
between papers and 
thesis   

 

Introduction 

Emphasis on 
establishing context 
and background for 
the paper/thesis  

Understand the 
information to include 
in an introduction 

Introduction Exercise 

Methods 

Emphasize that Understand what to  
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methods need to be 
in enough detail to be 
reproduced 

include in methods 
and the level of detail 
needed in a paper 
versus a thesis 

Results 

Emphasize that 
results are objectively 
reported without 
further discussion 

Know what is included 
in the results 

 

Discussion 

Emphasize that the 
discussion is where 
the results are 
interpreted 

Know how to 
structure a discussion 
and what information 
needs to be included 

 

References 

Formatting is 
dependent on the 
journal or institution 
of submission 

Know how to look up 
reference formatting 
guidelines 

Writing Exercise 

Publication Process 

Explain the sequence 
of activities in a 
typical publication 
process 

Students should 
understand the basic 
process of submitting 
a publication through 
to its evaluation 

 

                             
Imagining the design of your thesis/paper 
Emphasize that publishing a paper or a thesis is critical for 
communicating information with the world and moving technology and 
knowledge forward. Therefore, it is important for students to be able to 
take their research projects and break them down into salient points of 
discussion and exchange of information.  
 
Discuss the difference between the paper and the thesis. 
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Present that academic papers share information on original scientific 
research. When beginning to write a paper, it is helpful to write out the 
key message of the paper since this will be the central theme of the 
paper. The message should ideally be 1-2 sentences long and not 
complicated. 
Knowing the target journal will help direct and structure the paper. 
Different journals have different requirements and occasionally have 
different sections that need to be added. Other considerations are 
that different journals have different target audiences which can 
change the information presented in the introduction. Choosing what 
type of article to write is also important since each will have different 
requirements on length, types of data included, etc. For example, a 
review article is not original research but an overview of the current 
scientific landscape in a specific field. Once these things are taken into 
consideration an outline can be created. 
Journal impact factor is important and will be dependent on the 
research that is being published. Typically, more prestigious journals 
will have higher impact factors. However, submitting to a high impact 
journal may not always be the best choice if the results do not 
significantly impact the field on a higher level or if the project was 
smaller in scope. A good way to get familiar with the journal of interest 
is to read its aims and scope and some of its recent published articles. 
Another way to select a target journal is to consider journals which 
feature prominently in your reference list. 
Developing a title can be a good way to keep the focus of your paper.  

Emphasize that a thesis is a much longer publication, more in depth 
and typically only written as part of a Master’s or PhD program. 

In-Class Activity 

• Hand out Title Exercise and ask students to write relevant
words and phrases related to a topic that express the most 
important information about the project (5 min) 

• Arrange the words into combinations relevant to the project
(15-20 min) 

• Narrow down your Top 10
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o Have students pair up and review each other’s title 
options to determine and critique clarity (10 min) 

• Cull the list to the top 3 and discuss as a class (20 min) 
 
Writing style requirements 
Emphasize that use of poor language and grammar can delay or even 
block a publication. If the work cannot be described and relayed in a 
comprehensible manner, then it does not matter how impactful and 
cutting edge the research is. Publishers do not correct language in a 
manuscript, that is the responsibility of the author(s). 
Emphasize that scientific writing is direct unlike creative writing. Make 
sure to use proper English and spell check. Also, students should check 
the journal specification for other language requirements they may 
have. For example, certain journals prefer British spelling of words over 
American. Some journals also prefer first person versus third person 
writing. 
Emphasize that the Introduction, Methods, Results, and Discussion 
(IMRaD) format is the typical style for papers, however journal 
specifications should always be checked. Some journals prefer to have 
the methods at the end of the manuscript and others have a separate 
section for conclusions after the discussion. There may be extra 
sections like a highlights section or relevance section. Students should 
be prepared for these possibilities.  
 
Introduction 

● For a paper 
Emphasize that the introduction should establish the context 
and background for the paper. Information shared in the 
introduction should only be pertinent to the research that is 
being discussed. The introduction should have a clear path 
leading to the research objective and should be up-to-date.  
Students can begin their introduction by using some keywords 
from the title in the first few sentences so that the topic is 
focused on quickly. This can help them keep focus and avoid 
generic information.  
 
 



111 

● For a thesis
Emphasize that the introduction section in a thesis is broader
and longer than that in a paper.  Information presented should
be about the topic of research however there is a more in-
depth overview of the topic. References can be older to show
progress in the field although up-to-date research should also
feature as in a paper.

In-Class Activity 

Hand out Introduction Exercise and ask students to pick a topic and 
following the context, problem and solution format, write 2-3 
sentences for each. (15-20 min). 
After they finish, have students pair up and review each other’s 
introductions to determine and critique clarity. (10 min) 

Methods 
● For a paper

Emphasize that the methods should be clear enough that
someone else could replicate the experiments. There should not
be any critical missing steps. A common mistake is including
results in the methods. Only describe how the experiments were
performed in this section including equipment, statistics,
mathematical modeling or calculations, study populations, etc.
How data was analyzed and summarized also needs to be
included. This is dependent on the type of research. Some
journals require a detailed protocol to be submitted with a
paper as supplemental material. Experiments should be
described in a logical order.

● For thesis
Emphasize that the level of detail required in both the paper
and thesis methods are similar. There should be enough detail
to replicate the experiments. In a thesis, the methods section is
generally longer and more in-depth.
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Results 
In both a thesis and a paper, the results section is the same. Emphasize 
that the results section is ONLY results, there should not be a discussion 
of the methods. Results of experiments are objectively reported in a 
logical order, without any interpretation. Results can be supported by 
figures and/or tables. For example, say sample populations A, B and C 
had 6, 8, and 10 errors, respectively, students should not add any more 
information on the reasoning for the errors. Significant and non-
significant results should be both reported. Results should be organized 
by the figure and/or table that is presented. 
 
Discussion  
Emphasize that the discussion section should interpret the results in the 
context of what is already known about the topic. Any new 
understanding of the topic/problem can be taken into account when 
discussing new results.  
Questions that should be answered in the discussion: 

1. Do the results provide support (or no support) to the posited 
hypothesis of the paper? 

2. Are the findings in line with previous work? If not, why? (Is it a 
flaw in experimental design, an added or omitted variable, etc.) 

3. In relation to the conclusions of the paper, what is the new 
insight and understanding of the issue that was outlined in the 
introduction? 

4. What are the next steps/future directions for research in this 
area? 

References 
Emphasize that, for both papers and the thesis, the reference format is 
highly dependent on the target journal or institution. Students should 
make sure they include the most relevant and seminal papers in the 
field because the reviewers will know the subject material. 
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In-Class Activity 

Hand out the Writing Exercise. Ask students to read the paragraph 
from The Science of Scientific Writing by George D. Gopen and Judith 
A. Swan. American Scientist 78(6):550-558 (Nov-Dec 1990). Based on
what they have learned, evaluate what can be improved in the 
paragraph. The students should pick 4-5 sentences to re-write. (15-20 
minutes) 
• Once they have completed the activity, have the students pair

up and discuss the paragraph. (10 minutes) Students should 
discuss (not limited to these topics): 
o Is the context and message clear?
o Is the writing concise and direct?
o Is the grammar and sentence structure correct?
o Should there be any citations included and if so, where?
o Is there anything else that the students noticed?

• The pairs of students could then take turn to present the results
of their discussion to the class for a broader discussion. 

Submission and review process  
Emphasize that before submitting the paper, it is good practice to 
have someone provide a friendly review of the paper. This is often 
done by mentors or colleagues who have some knowledge in the 
research field. In addition, a writing service might be used to check for 
spelling and grammar. The review process can be time consuming 
depending on the journal. Journals often publish their review process 
and its expected length, e.g. 6 months after the paper submission. If 
the initial review process takes much longer than the journal’s 
published target, feel free to contact the journal’s editor to politely 
enquire the progress of the review. As reviewers are typically busy 
academics, it is not uncommon for delays in the review. A polite 
progress enquiry helps to move your submission back on the editorial 
board’s agenda. 
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Submit manuscript 
Articles are typically submitted through the journal’s online submission 
system. Students should be prepared to provide detailed information 
about the paper and authors. Journals will need author information 
including affiliation, email address and sometimes phone numbers. If 
there were animal or human subjects, there may be a separate section 
to fill out about ethical guidelines and consent. 
 
Desk review 
The journal Editor will often provide a first review of the paper, to 
check that it meets submission guidelines and is suitable to send out for 
review. This can result in a desk rejection of a paper, or it can be sent 
out for Peer Review. 
 
Peer review 
This is where the paper is sent to experts in the field and is reviewed for 
validity, significance, and originality. Reviewers recommend: a 
manuscript is accepted without changes; a manuscript is conditionally 
accepted and will be accepted once some minor changes are made; a 
manuscript can be subject to minor or major revisions prior to 
resubmission to the journal (e.g. the second/third round or review); or a 
manuscript can be rejected.  
Decisions 
 

• Revise  
Emphasize that not all requests for revisions are valid. A 
rebuttal or withdrawal are legitimate. However, revisions can 
also be helpful in improving the quality of the submission. All 
comments should be addressed when re-submitting a revision. 
Often responses to reviewer comments are included in the re-
submission as a separate letter or document.  

• Reject  
Emphasize that a rejection is not uncommon; an estimated 4 
out of 5 manuscripts are rejected at popular scientific journals. 
Top journals may have acceptance rates as low as 5%. The 
paper may be better suited elsewhere or need revision to 
improve its scientific quality and/or clarity in its presentation.  
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• Accept 
Students should be proud to get a paper accepted, as it is a 
major achievement.  
 

Publication 
Let students know that even after acceptance the publication is not 
done. There will be a galley proof to proofread. Sometimes journals 
may request higher resolution images or other requests. 
 

 
Home Assignment 

 

Students should pick a topic and make an outline for a research 
paper using the IMRaD format and apply the knowledge they learned 
in class. For methods and results, students should outline the types of 
experiments they would need to conduct and what results would 
support their hypothesis. The discussion section should be outlined on 
the premise that their hypothesis was supported.  
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Additional Resources 
1. Hoskins SG, Stevens LM, Nehm RH. Selective Use of the Primary Literature 

Transforms the Classroom Into a Virtual Laboratory. Genetics. 
2007;176(3):1381. doi:10.1534/GENETICS.107.071183 

2. Strunk W, White EB. The Elements of Style. 4th ed. (Strunk Jr. W, Tenney EA, 
eds.). London: Pearson Ed; 2000. http://www.jlakes.org/ch/web/The-
elements-of-style.pdf.  

3. Thomas B, Skinner H. Dissertation to Journal Article: A Systematic 
Approach. Educ Res Int. 2012; 2012:1-11. doi:10.1155/2012/862135 

4. Gewin V. How to write a first-class paper. Nature. 2018;555(7694):129-130. 
doi:10.1038/D41586-018-02404-4 

5. Armani A. 10 Simple Steps to Writing a Scientific Paper. SPIE The 
international society for optics and photonics. 
https://spie.org/news/photonics-focus/janfeb-2020/how-to-write-a-
scientific-paper?SSO=1. Published 2020. 

6. Structuring Your Scientific Paper. Nature Education. 
https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-
scientists-14053993/118519636/. Published 2014.  

7. How to write a journal article - Tips and Structure Guide - Author Services. 
Taylor and Francis. https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-
your-research/writing-your-paper/writing-a-journal-article/. Published 
2022.  

8. Choosing a journal - Author Services. Taylor and Francis. 
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-
research/choosing-a-journal/#. Published 2022.  

9. Borja A. 11 steps to structuring a science paper editors will take seriously. 
Elsevier. https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-
science-paper-editors-will-take-seriously. Published April 5, 2021.  

10. Scientific Paper: What is it & How to Write it? (Steps and Format) - Bit Blog. 
https://blog.bit.ai/how-to-write-a-scientific-paper/.  

11. Hyatt JPK, Bienenstock EJ, Tilan JU. A student guide to proofreading and 
writing in science. https://doi.org/10.1152/advan.00004.2017 
2017;41(3):324-331. doi:10.1152/ADVAN.00004.2017 

12. Stirling JW. Writing articles for scientific journals: A basic guide. 2001; 
22:171-182. https://www.aims.org.au/documents/item/615 

13. Chandrasekhar C. How to Write a Thesis: A Working Guide. January 2008. 
https://www.student.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/1919239/Ho
w-to-write-a-thesis-A-working-guide.pdf. 

14. How to structure a thesis - Paperpile. https://paperpile.com/g/thesis-
structure/. Published 2022.  
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15. Pain E. How to write your Ph.D. thesis. Science (80- ). April 2018. 
doi:10.1126/SCIENCE.CAREDIT.AAU0338 

16. Cuschieri S, Grech V, Savona-Ventura C. WASP (Write a Scientific Paper): 
How to write a scientific thesis. Early Hum Dev. 2018;127:101-105. 
doi:10.1016/J.EARLHUMDEV.2018.07.012 
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Appendix 3 
 
3.1 Title Exercise 

 
Relevant words or phrases:  
 

   

   

   

   

 
 

Top 10 Options 
 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 
8. ______________________________________________________________ 
9. ______________________________________________________________ 
10. ______________________________________________________________ 

Finalists 
 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
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3.2 Introduction Exercise 
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3.3 Writing Exercise 
 

Large earthquakes along a given fault segment do not occur at 
random intervals because it takes time to accumulate the strain 
energy for the rupture. The rates at which tectonic plates move and 
accumulate strain at their boundaries are approximately uniform. 
Therefore, in first approximation, one may expect that large ruptures 
of the same fault segment will occur at approximately constant time 
intervals. If subsequent main shocks have different amounts of slip 
across the fault, then the recurrence time may vary, and the basic idea 
of periodic mainshocks must be modified. For great plate boundary 
ruptures the length and slip often vary by a factor of 2. Along the 
southern segment of the San Andreas fault the recurrence interval is 
145 years with variations of several decades. The smaller the standard 
deviation of the average recurrence interval, the more specific could 
be the long-term prediction of a future mainshock. 
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Topic 4. Writing Successful Grant Applications  
 

Main Learning 
Objectives 

At the end of the session the students will be 
able to:  
• Evaluate the relevance and eligibility of 

grants 
• Describe key tips for writing effective 

grant applications  
• Describe how to find relevant grant 

sources 

Activities  

Students will be doing worksheets to prepare 
themselves for their final project of writing a 2-
page grant proposal. 
Activities include 
1. Reviewing a grant checklist 
2. Complete a statement of needs 

worksheet where students break down 
their proposal idea 

3. Complete an action plan worksheet to 
help clarify aim/objectives to support 
their hypothesis, 

4. Complete a timeline planning worksheet 
so that students have an idea of 
feasibility to accomplish their projects in 
the time limit of a grant. 

5.  Draft a budget plan using a budget 
planning template where students can 
get a better idea of different items they 
need to consider when making a budget.   

Outcomes Assessment 
Samples 

Students will write a 2-page grant proposal 
that is both evaluated by the instructor and 
their peers.  
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Discussion Topics Key Learning 
Objectives  

Activities 
(Appendix 4) 

Introduction 
Emphasis on the fact 
that just having an 
idea for a project is 
not enough, students 
must have a good 
reason why the project 
needs to be done, how 
they will execute the 
project, and the 
outcomes they expect.  

• Understand how to 
choose a funding 
agency 

• Understand how the 
proposal (of the 
student) will help 
solve a defined 
problem 

Introduction/ 
Statement of Needs 

What sort of supporting data will you need to support your proposal? 

Emphasis on 
understanding that all 
proposed research 
activities need to 
deliver unambiguous 
aims/objectives by 
defining success 
criteria, cost, having 
good time 
management, and 
availability of 
resources.  
Emphasis on that if a 
funding institution 
does not clearly 
understand your (the 
students’) project 
benefits, then the 
chances of being 
funded are low 

• Understand the parts 
of a proposal 

• Define clear, concise, 
and deliverable aims 
and objectives 

Checklist 
 
Action Plan Worksheet 
 
Timeline Planning 
Worksheet 
 
Budget Worksheet 
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Introduction 
What is a grant proposal? 
When describing a grant proposal also add the importance of securing 
funding in academia vs industry. There are small business grants that 
help technology startups and other grants for mid-level companies etc. 
Some grants require partnerships between industry and academia. 
There are grants for specialized instrumentation/equipment such as 
high-powered microscopes. Different terms and conditions apply 
depending on the funding agency.  
 
Why is grant writing an important skill? 
Cover the content in the curriculum. Emphasize that a well-written and 
thought-out grant can make a huge difference in securing funding. 
Grant writing is a skill that is developed through practice so do not get 
frustrated. 
 
Common mistakes in grant writing: 

1. Not aligning the grant with the funder’s interest.  
Solution: Thoroughly review the guidelines, mission statement, 
and funding criteria of the funding institution. 

2. The problem statement and project significance is not well-
defined or clear. 
Solution: Make sure to clearly state the problem and what it 
affects (e.g., people with a certain disease who have no 
treatment options) and justify how YOUR (and team) work will 
uniquely improve the knowledge in the field and solve the 
problem (e.g., new curative drug for a certain disease).  

3. The objectives/aims are not clear and do not support the 
problem statement. 
Solution: Each aim/objective should be well thought-out, 
support the problem statement, and test your hypothesis. Look 
for inconsistencies, show feasibility of the aims, have solid 
preliminary data, and have details on your approach.  
Outcomes should be quantifiable. 

4. Overly ambitious goals. 
Solution: Make sure to be realistic in your 
timelines/budgets/abilities and that they align with the grant. 
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Construct a timeline covering the project and what it will take 
to achieve your milestones in terms of money/ability/labor. 

5. Inexperienced investigators/researchers or not having 
personnel with the correct expertise or skill sets. 
Solution: If you have a project that needs high-level 
instrumentation which requires a PhD level scientist to operate, 
make sure they are included as a (co-)investigator instead of a 
research assistant. Make sure the proposed team has the skills 
relevant to the project and you do not omit team members with 
critical skill sets such as a statistician. 

6. Lack any mention of limitations, problems that could arise, and 
what the contingency plan would be in each case. 
Solution: Always make sure to mention what potential problems 
might be and discuss the details. For example, mention if Aim 1 
fails then our plan is to do A, B, and C. Your aims/objectives 
should not be dependent on each other. This will reduce the 
risks of your project and improve your chances of being funded. 

7. Lack of editing/proofing. 
Solution: A poorly written proposal with several grammatical 
mistakes and misspellings not only affect the clarity of your 
proposed work, it will also damage your credibility and chances 
of obtaining funding. Have a few people read over the 
proposal and edit it for you. This can consist of colleagues, a 
hired scientific writer, or a mentor. 

What skills are important in grant writing? 
Emphasize to students that organization is key in making sure you have 
all the components needed for a grant. Tell students once they have 
chosen a grant many agencies do require a letter of intent before 
submission. So, it is important to identify funding agencies and grants 
early.

 
Proposal: What sort of supporting data will you need to support the 
proposal? 
 
Tell students that before looking for grants they need to try and solidify 
their ideas. Point out to students that a strong hypothesis and well-
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thought-out approach will be immensely helpful in not only writing the 
grant but finding the right funding institution for them.  
Emphasize the importance of checking the eligibility requirements of 
the target grant scheme. Impress on students the need to make sure 
they and their organization qualify for the grant. For example, several 
US grants will allow foreign organizations if they collaborate with a US 
institution. Other considerations are if the organization is for profit or a 
nonprofit, or if the organization/research group is considered a special 
interest group. Even different grant schemes from the same funding 
agency could have very different eligibility criteria. If any of the stated 
eligibility criteria is not met, the proposal would be rejected regardless 
of the merit or importance of the proposed research work. 
Go over the points in the curriculum in stage 1. Emphasize that having 
an idea for a project is not enough, students must have a good reason 
why the project needs to be done, the potential benefits it will bring to 
the wider community, how they will execute the project, and what are 
the outcomes they expect. 

In-Class Activity 

• Have students complete the worksheet titled 4.2
Introduction/Statement of Needs  (Appendix 4) 

• Ask students to include Key Words: A general list of definitions or
descriptive words that fit their project for the grant.  They are 
not usually required in a grant however it aids in searching for 
funding and grant applications. Also, this can help focus and 
define objectives before writing the grant/proposal. (20-30 
minutes for keywords and worksheet) 
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In-Class Activity 

• Hand out the Checklist (Appendix 4)
This worksheet is a generalized list of components often found in 
most grant proposals. Sections can be different depending on 
funding institution, type of grant, scientific field, etc. If there are 
collaborators there are sub-awards that can be granted. Not every 
grant will allow collaborations. 

• Ask students if there were some unexpected items on the list.

Then go over the sections per the curriculum and worksheet. 
Emphasize that not all grants are the same and some of these sections 
are subject to change depending on funding agency and area of 
research. For example, a grant for clinical trials would be different than 
investigating tensile strength of novel building materials.  

Explain the Action Plan Worksheet. (Appendix 4) 

Defining milestones 
The action plan is how you will accomplish your milestones/goals that 
support your aims/objectives. This is meant as a general examination 
of the grant proposal projects to aid in considering the feasibility of the 
project, help keep aims/objectives clear and plan for a realistic 
budget. When considering the milestones, you will need to successfully 
accomplish (the action) to complete your aims/objectives, you may 
need to reconsider the type of grant you are applying for, change the 
project or change certain parts of the project. This table is meant to 
solidify what you are trying to do and the actual feasibility in terms of 
resources and money. 

Defining success criteria 
Success criteria need to be defined for each milestone and must be 
specific. If you have an experiment planned, what is the threshold of an 
experiment that worked or did not work? For example, is it 5 runs out of 
10 that complete a unit of measure above 8 to reach a go-forward to 
the next step? Or should it be 8 of 10 runs?  Each experiment must have 
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well-defined criteria corresponding to a specified cut-off value or 
threshold value. Criteria of experimental success must be specifically 
defined.  

Defining timeframe 
Once success criteria are known you need to indicate how long the 
experiment will take to reach the defined threshold for success. This is 
very important in planning timelines and feasibility of your project. If 
you are, for example, running a biological experiment in which you 
need to breed mice for specific genetic backgrounds, and then grow 
them, dose them with a substance over a certain amount of time, then 
harvest certain tissues and perform different measurements to see 
effectiveness of your substance, depending on if you are creating a 
new genetic strain or the types of tests performed this can take a year 
or multiple years. That consideration must be taken into account 
during your planning. Another factor to consider is that for animal or 
human experiments there will need to be approval from certain 
regulatory and ethics boards. How long does the required approval(s) 
take at the institution you plan on performing these experiments at? 
This may not be feasible in a 1-year grant but could be part of a 3-year 
grant. 

Completing resources and costs 
Next step is considering the resources that it will take to accomplish 
milestones. Consider the instrumentation you may need access to for 
sample analysis; will you need to rent time or buy the equipment 
outright for example? Who will be running the instrument? Will you 
need to hire a full-time technician/scientist/engineer, or would you 
send samples to be analyzed? Other considerations of resources are 
things like reagents, lab equipment, consumables etc. For example, 
biological experiments may require a biological safety cabinet or a 
chemical hood. Is this part of your lab already or will you need to 
upgrade? If you need special chemicals that are highly toxic for 
synthesis, do you have the proper safety equipment? If you are 
planning an archeological dig, what sort of equipment will you need, 
will you need to buy a new camera? Many reagents can be expensive 
and if you plan on needing a lot of that reagent, it needs to be 
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factored in as a resource. These parameters directly affect cost. If you 
have a $250,000 budget but you need $500,000 for materials, 
personnel and equipment then you need to find a different way to 
achieve this milestone, a different project plan, or you need to apply 
for a different grant. 

What you need to do for an experiment to be successful and how long 
it takes to reach that milestone affects the timeline and proposal. With 
this information the next step would be to do more in-depth timeline 
planning. The Timeline Planning Worksheet (Appendix 4) is divided up 
into months. For shorter grants monthly goals may be more pertinent, 
while complex projects might use quarterly goals instead. Some teams 
may require monthly reports and updates while others may require 
quarterly reporting. Again, this is dependent on the type of project you 
are doing and how flexible your timeline is. Tell students to fill out the 
form accordingly. They can choose to fill out by month or quarter. 
Considering all these items will help avoid some of the common grant 
mistakes described earlier. 

In-Class Activity 

● At the end of the sections have students fill out the Action Plan 
Worksheet. (20-30 min) (Appendix 4) 

Distribute the timeline planning worksheet and have students take 
one of their milestones from the action plan and fill out the Timeline 
Planning Worksheet. (5-10 min) (Appendix 4)  

After students complete the worksheet, ask them if there were items 
they did not consider in the action plan. 

How to approach getting the message across 
Go over the curriculum. Emphasize that if a funding institution does not 
clearly understand the benefits of your project, your chances of being 
funded will be low.  
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In-Class Activity 

• Have students pair up to review and critique each other’s proposals 
following the Peer and Instructor Evaluation. (20-30 min) (Appendix 4) 

•

Home Assignment 

• Students should take the critiques into consideration and use the 
Introduction/Statement of Needs Worksheet (Appendix 4) to create a 
synopsis of their project and choose a funding institution for their 
grant. 

Home Assignment 

Using the worksheets and critiques students will write a two-page 
grant proposal with the following sections: Concept, Rationale for 
Research Action, Background, Objectives, Deliverables, Approach, 
Justification, Impact and benefit, Exploitation/dissemination. 

In-Class Activity 

Have students review each other’s grants using the Peer and 
Instructor Evaluation. (Appendix 4) 

After peer evaluations, students should hand in their proposal to the 
instructor for feedback. Instructor is to review and hand back proposal 
so that students can hand in a final draft. Instructor should use the 
same evaluation criteria (Peer and Instructor Evaluation, Appendix 4): 
25% of the grant grade should come from student evaluations and 
75% from the instructor. 
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Additional Resources 
 
1. 49 Grant Writing Resources: The Ultimate List in 2022 | Instrumentl. 

https://www.instrumentl.com/blog/best-grant-writing-resources. 
Published March 14, 2022.  

2. Write Your Application | grants.nih.gov. 
https://grants.nih.gov/grants/how-to-apply-application-guide/format-
and-write/write-your-application.htm.  

3. NIH Center for Scientific Review. https://public.csr.nih.gov/. 
4. A Guide for Proposal Writing nsf04016_Advice to Proposal Writers. 

https://www.nsf.gov/pubs/2004/nsf04016/nsf04016_5.htm.  
5. Proposal writing | Topics | Candid Learning. 

https://learning.candid.org/topics/proposal-writing/ 
6.  9 Free Resources That Can Help Your Grant Writing — Peak Proposals. 

https://www.peakproposals.com/blog/2016/12/25/10-free-resources-
that-can-help-your-grant-writing. Published December 31, 2016.  

7. Council on Foundations |. https://www.cof.org/.  
8. non-profit guides - grant-writing tools for non-profit organizations. 

http://www.npguides.org/.  
9. Eby K. How to Write SMART Goals | Smartsheet. 

https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals. 
Published January 9, 2019.  

10. Site Search | Minnesota Council on Foundations. 
https://mcf.org/search?keys=mcf grant writing.  

11. 08 DC, Mukasey MB, Sedgwick JL. How to Submit Applications. 
https://www.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh241/files/media/document/20
2948.pdf  

12. NIMH Grant Writing Tips. https://www.nimh.nih.gov/funding/grant-
writing-and-application-process/grant-writing-tips.  

13. 230 Grant Writing Resources ideas | grant writing, grant proposal, 
writing resources. https://www.pinterest.com/grantinfo/grant-writing-
resources/. 

14. Sample Applications & More | NIH: National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases. https://www.niaid.nih.gov/grants-
contracts/sample-applications 

15. Writing a Grant: Part 1 - First Things First. 
https://jetpubscientific.com/jetpub-blog/f/writing-a-grant-part-1. 
Published October 18, 2018.  
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16. Writing a Grant: Part II - Significance and Innovation. 
https://jetpubscientific.com/jetpub-blog/f/writing-a-grant-part-ii---
significance-and-innovation. Published November 7, 2018.  

17. Writing a Grant: Part III - The Experimental Approach. 
https://jetpubscientific.com/jetpub-blog/f/writing-a-grant-part-iii---
the-experimental-approach. Published December 5, 2018. 

18.  Writing a Grant: Part IV - Timeline, Future Direction & Title. 
https://jetpubscientific.com/jetpub-blog/f/writing-a-grant-part-iv---
timeline-future-direction-title. Published December 20, 2018.  

19. Key Sentences are a PIPPIN for Communicators | Parker Derrington Ltd. 
https://parkerderrington.com/key-sentences-are-a-pippin-for-
communicators/. Published November 8, 2019.  

20. GuideStar nonprofit reports and Forms 990 for donors, grantmakers, 
and businesses. https://www.guidestar.org/ 

21. How to Develop and Write a Grant Proposal. Congr Res Serv. August 
2019. https://sgp.fas.org/crs/misc/RL32159.pdf 

22.  Home | GRANTS.GOV. https://www.grants.gov/ 
23. Extramural Programs O. U.S. DHHS Public Health Service Grant 

Application (PHS 398). March 2020. 
https://grants.nih.gov/grants/funding/phs398/phs398.pdf 

24. America’s Seed Fund – NSF SBIR/STTR | NSF SBIR. 
https://seedfund.nsf.gov/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm
_campaign=psc&utm_term=keyword&utm_content=technology 

25. Government Grants and Loans | USAGov. https://www.usa.gov/grants 
26. EPA Grants | US EPA. https://www.epa.gov/grants 
27. Grants | SAMHSA. https://www.samhsa.gov/grants 
28. Grants | DOJ | Department of Justice. https://www.justice.gov/grants 
29. Grants | US Department of Transportation. 

https://www.transportation.gov/grants 
30. FEMA Grants | FEMA.gov. https://www.fema.gov/grants 
31. Candid | Foundation Center and GuideStar are now Candid. 

https://candid.org/?fcref=lr 
32. Programs & Incentives | Invest in Canada. 

https://www.investcanada.ca/programs-incentives 
33. Grants Database | Open Philanthropy. 

https://www.openphilanthropy.org/giving/grants 
34. Global grants | My Rotary. https://my.rotary.org/en/take-action/apply-

grants/global-grants 
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35. How to apply for grants | Program funding | Global Partnership for 
Education. https://www.globalpartnership.org/funding/applying-for-
grants 

36. Rutgers Global Grants | Rutgers. https://global.rutgers.edu/rutgers-
global-grants 

37. Grant Funding & Flexibilities - COVID-19 - The Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. https://www.theglobalfund.org/en/covid-
19/grants/ 

38. Global Citizenship Global Grants - Santa Monica College. 
https://www.smc.edu/community/global-citizenship/mini-grants.php 

39. Global Impact Cash Grant Program - Cisco. 
https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/community/nonprofits/glob
al-impact-cash-grants.html 

40. Global Health and Development Fund | Effective Altruism Funds. 
https://funds.effectivealtruism.org/funds/global-development 
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Appendix 4 
4.1 Checklist  
 
Item ✔  

Cover sheet  
Proposal Title  
Table of Contents  
Proposal Contents   
• Abstract  
• Project Description  

o Introduction-Statement of Needs  
o Goals and Objectives  
o Background-Literature Review  
o Research Strategy  
o Deliverables  
o Limitations and contingency plan  
o Timeframe  
o Evaluation  
o Summary-Outcomes  

References Cited  
Budget and Budget Justification  

Subawards (will there be any and are they allowed)  
Letters of Support  
Curricula Vitae/Bio sketch  
Agency Forms - are dependent on where you are applying  

 
*Know page limits for each section 
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4.2 Introduction/Statement of Needs  
 

State your research question. 
 
 
 

What is the importance?  

What is the intellectual merit? (How 
your research contributes) 

 
 

Why is your method unique?  

What are the outcomes you expect?  

What is the broader impact of your 
research?  

Why are you (and your group) 
best/most exceptionally qualified for 
this project? 

 
 

What are the potential limitations for 
this project and what is your 
contingency plan? 

 

How does your research fit in the 
mission of the agency granting the 
funding? (i.e., military funds will need 
military applications)  
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4.3 Action Plan  
 

Milestone Success 
Criteria 

Time 
required Resources Cost 

     

     

     

     

     

     

     

 
*If you know your team, you can add a column for who is responsible. 
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4.4 Timeline Planning  
 

Milestone, 
Task, 
Deliverables 

Months, Year X 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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4.5 Budget  
 

Budget Item Year 1  Year 2 Year 3 Total 
A Personnel (Direct labor)     
A1 List all personnel here 

and percentage of 
their time devoted to 
the grant each year 

    

A2      
A3      
A4      
A5      
A6      
A7 Total Salaries 

(A1 through A6) 
    

A8 Fringe benefits*      
 Fringe for faculty 

summer** 
    

 Fringe for full time 
personnel 

    

 Fringe for doctoral 
students** 

    

 Other fringe such as 
technicians, experts, 
etc. 

    

A9 Total personnel (A7+A8)     
B Equipment†     
C Alteration/Renovation     
D Tuition Remission     
E Other direct costsǂ     
E1 Travelǁ     
E2 Contractual††     
E3 Publication costs     
F Facilities & 

Administration 
    

F1 Indirect Costs#     
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F2 Co-funding     
G Total Costs 

(A9 through F2) 
    

 
These items should be detailed in the budget justification. 
* Fringe benefit rates change each year. Check with your institution for 
rates.  
** For academic Institutions 
† Generally, items costing less than $2,500 are considered to be 
supplies and items costing more than $2,500 are equipment. 
ǂ For items such as the cost of data acquisition, publication costs, etc. 
ǁ Allocation of a percentage of the budget to travel. Describe the 
intent of the travel in the budget justification/narrative. 
†† Includes services provided by individual consultants, lease 
arrangements on equipment, etc. 
ǂǂ Can involve overhead from a university or company facility fee. This 
is a negotiated indirect cost rate that is added to base amount. For 
example, some universities require a 49% overhead.
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4.6 Peer and Instructor Evaluation 
 

This evaluation will be used for both peer and instructor evaluation.  
 

Criteria Grade (1-10) Comments 
Clarity of hypothesis/problem 
statement/purpose. 

  

Clarity of significance/importance.    
Clarity of objectives.   
Is the research unique?   
Clarity of the approach.   
Why the research should be 
conducted by that individual/group. 

  

Clarity of the overall impact.   
Clarity of the expected outcomes.   
Is the proposal well organized?    
Does the grant proposal fit the 
chosen funding institution?  

  

Do you have any other comments?   
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Research Design 
Course Curriculum and Instructor Manual 

Foundation for Armenian Science and Technology (FAST): 
Inspired by tomorrow, FAST is building an ecosystem of innovation to 
accommodate scientists, technologists, and innovators in Armenia 
and beyond to succeed globally. We not only empower innovators to 
bring cutting-edge, commercially viable, and globally competitive 
solutions to life but also architect novel platforms for in-depth 
training and knowledge transfer to students and educators through 
projects in Education, Research, and Commercialization - core 
science ecosystem drivers. 

FAST aims to play a critical role in Armenia's leapfrog and 
transformation into a top global innovator by 2041.  

Website: fast.foundation 
Email: info@fast.foundation 

Yerevan, @FAST, 2022 




