
Лекція №3 
 

СТРАТЕГІЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ   НАУКОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 3.1. Методи та методика наукового дослідження 
 

Для дослідників (особливо початківців) дуже важливо мати уявлення про 
методи та методики наукової діяльності, оскільки на перших кроках до 
оволодіння навичками творчої роботи найбільше виникає питань саме 
методологічного характеру. Передусім бракує досвіду у використанні методів 
наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових засобів і 
технологій. Тому є сенс розглянути ці питання докладніше. 

Метод – це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного 
освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання. У 
найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої 
мети і задач дослідження.   

У цілому серед методів дослідження можна виділити дві основні групи: 
1) теоретичні методи (аналіз, синтез, моделювання, порівняння тощо); 
2) емпіричні (спостереження, тестування, метод експертних оцінок,  
    пасивний або активний експеримент, вивчення та узагальнення  
    практичного досвіду, і т. ін.) 
Так, в процесі розглянутого нами вище накопичення і аналізу літературних 

джерел практикуються наступні емпіричні методи: складання бібліографії – 
переліку джерел, відібраних для подальшого аналізу; конспектування – запис 
основних, значущих (на думку дослідника) положень, фактів, закономірностей, 
ідей тощо; цитування – дослівний запис виразів, цифрових та інших даних, 
розміщених у аналізованих літературних джерелах та ін. 

Внутрішню природу найбільш популярних методів ми з’ясуємо під час 
роботи з матеріалами даного підручника. Суть багатьох інших досить детально 
описана у численній спеціальній літературі. 

Методика – це система чітких правил використання методів, прийомів та 
операцій наукового дослідження. Вона встановлює номенклатуру і порядок 
отримання наукової інформації, встановлює алгоритм її аналізу та відповідної 
смислової інтерпретації.  

Не дивлячись на свою оригінальність, будь-яка методика дослідження 
містить у собі низку специфічних, але загальноприйнятих компонентів. В першу 
чергу це стосується концепції, яка знаходиться в основі всієї методики. Певною 
мірою вона (концепція) відбивається у назві науково-дослідної роботи.  

Іншим важливим моментом методики є відображення субординаційно-
координаційних зв’язків і залежностей між досліджуваними процесами, явищами, 
параметрами, факторами тощо. Ретельно продумана і складена методика визначає 
чіткий алгоритм дій дослідника щодо порядку і регламенту застосування ним 
методів наукового пізнання, суттєво скорочує непродуктивні витрати часу, 
матеріалів та коштів. 



По суті справи методика – це своєрідна, розгорнута у часі модель 
дослідження. Саме тому цей документ завжди починається із програми, а 
закінчується розгорнутим календарним планом робіт. В загальному плані 
структура програми-методики відображає органічний зв'язок очікуваних 
результатів роботи з метою, гіпотезою, об’єктом і предметом дослідження.  

 
3.2. Мета, гіпотеза, об’єкт та предмет дослідження 
 
Метою дослідження є той кінцевий результат, якого намагається досягти 

науковець. Із формулювання мети має бути однозначно і чітко зрозуміло:  
а) що саме досліджується;  
б) для чого проводиться дослідження, яка передбачається науково-практична       

користь від його результатів;  
в) яким шляхом планується отримати запланований результат. 

 Наприклад, «мета дослідження – зменшення питомих витрат пального 
орним машинно-тракторним агрегатом шляхом установлення оптимального 
співвідношення між його шириною захвату і робочою швидкістю руху». 
 Із цього формулювання бачимо, що планується досліджуватися процес 
взаємозв’язку питомих витрат пального орним машинно-тракторним агрегатом із 
такими його характеристиками, як конструктивний параметр  ширина захвату і 
технологічний  робоча швидкість руху.  
 Дослідження направлене на досягнення конкретного  практичного 
результату – зменшення питомих витрат пального машинно-тракторним 
агрегатом (тобто підвищення економічності його роботи). А отримати цей 
результат передбачається установленням оптимального співвідношення між 
шириною захвату агрегату і його робочою швидкістю. 
 А от близьке до розглянутого формулювання типу «установлення 
оптимального співвідношення між шириною захвату і робочою швидкістю руху 
орного машинно-тракторного агрегату» буде виглядати уже не метою, а 
конкретною задачею наукового дослідження. 
 Ще один приклад: «мета дослідження – підвищення урожайності 
соняшнику шляхом обґрунтування ширини і способу обробітку його міжрядь». 
 В цьому випадку досліджуватиметься процес впливу ширини і способу 
(механічний, хімічний, комбінований) обробітку міжрядь соняшнику на його 
урожайність. Кінцевим практичним результатом дослідження є підвищення 
урожайності сільськогосподарської культури, який планується досягти 
обґрунтованим вибором ширини і способу обробітку міжрядь соняшнику. 
 Першим кроком у розкритті суті мети дослідження є висування робочої 
наукової гіпотези. У класичному  представленні  її можна представити у вигляді 
однієї із трьох форм:  
 1) пояснювальної;  
 2) описової;  
 3) прогностичної. 
 Пояснювальна гіпотеза формулюється на припущенні: «якщо зробите певне 



щось, то у тому, що досліджуються відбудуться певні зміни». 
 Для першого із розглядуваних нами вище прикладів пояснювальна гіпотеза 
може мати такий вид: «якщо установити оптимальне співвідношення між 
шириною захвату і робочою швидкістю орного машинно-тракторного агрегату, то 
можна отримати зменшення ним питомих витрат пального». 
 У другому прикладі така гіпотеза може звучати наступним чином: «якщо 
здійснити обґрунтований вибір ширини і способу обробітку міжрядь соняшнику, 
то можна очікувати збільшення урожайності цієї с.-г. культури». 
 Як бачимо, гіпотеза пояснювального типу спочатку вказує на умови, а потім 
розкриває можливі наслідки як результат прояву певних причин. 
 Описова гіпотеза навпаки: спочатку характеризує наслідки і тільки потім – 
умови, за яких ці наслідки можливі. З урахуванням цього у читача є можливість 
спробувати самостійно сформулювати гіпотези описового типу для розглядуваних 
нами вище прикладів. 
 Особливість прогностичної гіпотези полягає у тому, що вона не тільки 
здійснює припущення щодо можливого позитивного результату, але й вказує на 
певні труднощі та ризики, можливі в процесі практичної реалізації мети 
наукового дослідження. 
 Спробуємо, для прикладу, сформулювати таку гіпотезу у наступному 
вигляді: «установлення оптимального співвідношення між шириною захвату і 
робочою швидкістю руху орного машинно-тракторного агрегату може сприяти 
зменшенню ним питомих витрат пального на 10…15%, в той час як нехтування 
цим заходом може призвести до зростання вказаних витрат на 15…20%». 
 Смисл даної прогностичної гіпотези не тільки вказує на позитивний 
результат і умови його прояву, але й попереджає про суттєві збитки від їх 
невиконання. 
 У принципі уже із аналізу суті мети дослідження видно, що об’єктом того 
чи іншого дослідження є відповідний процес, який породжує проблему і є 
обраним для вивчення. За будь-який процес як такий будемо  приймати 
сукупність послідовних дій, направлених на досягнення певного результату. 
 З огляду на це у розглянутому вище прикладі об’єктом дослідження буде на 
сам орний машинно-тракторний агрегат, а процес його функціонування. 
Конкретно воно проявляється у зміні витрат пального агрегатом на оранці в 
залежності від прийнятого співвідношення між його робочою швидкістю руху на 
полі і шириною захвату (в даному випадку – плуга). 
 Якісна і кількісна залежність величини витрат палива орним агрегатом за 
різних значин швидкості його переміщення та ширини захвату репрезентують 
закономірності функціонування орного агрегату. Саме на їх вивченні 
зосереджується вся увага і можливості науковця. У зв’язку з цим вони (тобто 
закономірності) є не що інше, як предмет дослідження.  І він, як легко видно, є не 
частиною, відрізаною від об’єкту дослідження, а аспектом його вивчення 
науковцем.  
 У зв’язку з цим співвідношення цих двох категорій можна визначити 
наступним чином: об’єкт об’єктивний, а предмет – суб’єктивний. 
 



  3.3. Суть і особливості програм і методик теоретичних та  
       експериментальних досліджень  
 
Згідно із загальноприйнятою практикою професійні науковці теоретичні і 

експериментальні дослідження проводять у відповідності з попередньо 
розробленою та відповідним чином тим чи іншим керівним органом 
затвердженою  програмою і методикою. 

Цей  документ починається із титульного листа, на якому вказують в рамках 
якої програми, теми та проекту виконується робота (додаток Г). 

Назва розділу досліджень, строки його виконання, виконавці та 
співвиконавці подаються на новій сторінці. Далі матеріал може викладатися у 
такій логічній послідовності: 

- мета дослідження; 
- програма досліджень на поточний рік; 
- очікувані результати на кінець поточного року; 
- робоча гіпотеза, об’єкт і предмет дослідження; 
- методика досліджень; 
- вимірювані параметри, прилади та обладнання; 
- методика оброблення отриманих даних; 
- календарний план роботи на поточний рік; 
- інформація про наявність приладів та обладнання, необхідних для  
     проведення досліджень; 
-    підписи виконавців і співвиконавців.    

 Програма досліджень може включати розроблення як теоретичних, так і 
експериментальних питань. Формулювання останніх має бути лаконічним і 
конкретним. Науковець повинен розуміти, що такі етапи, як розроблення 
програми-методики, виготовлення вимірювального обладнання і дослідних 
зразків, підготовка приладів до проведення досліджень тощо є складовими 
календарного плану робіт. Вони не можуть виступати програмними питаннями 
дослідження. Найбільш типові із останніх починаються, як правило, так: 
«дослідити вплив…», «встановити залежність…», «обґрунтувати параметри та 
режим роботи…» тощо. 
 Об’єкти дослідження, якщо вони різні, указуються по кожному пункту 
програми-методики.  
 Методику досліджень пишуть по кожному програмному питанню окремо. В 
цьому параграфі вказують, що саме і як буде виконуватись. Послідовність 
виконання дослідної роботи викладають так чітко, щоб її організацію міг 
здійснити не тільки відповідальний виконавець, а й рядові наукові співробітники 
самостійно. 
 При проведенні теоретичних досліджень бажано вказати на основі яких 
положень чи законів буде розроблятись відповідні моделі чи аналітичні 
залежності. 
 При виконанні лабораторних чи лабораторно-польових робіт описують 
ґрунтові чи інші умови, передбачувані режими руху тощо. По кожному пункту 



програми-методики досліджень слід не лише перерахувати необхідні прилади і 
обладнання, а й вказати яким чином треба здійснювати їх тарування. 
 Отримані дані теоретичних та експериментальних досліджень слід 
відповідним чином обробити і підготувати для представлення. Виконавець 
повинен знати, а читач – розуміти, яким чином це здійснювати.  
 Виходячи з цього, розробкою методики оброблення даних досліджень (як 
експериментальних, так і теоретичних!) нехтувати не можна.  

Що стосується календарного плану робіт, то він повинен відображати усі їх 
основні етапи на протязі поточного року. В цьому плані прийнято передбачити 
проведення патентно-ліцензійного пошуку, який до речі, слід теж оформляти 
звітом за відповідно стандартизованою формою. Обов’язково планується етап 
підготовки обладнання, приладів тощо, необхідних для проведення досліджень. 
Планується час на оброблення отриманих даних та написання річного звіту. 

При організації експерименту будь-якого виду слід дотримуватися єдиних 
вимог, проводити його на основі теорії. І це стосується всіх його складових: 
постановки мети, завдань та інтерпретації результатів від фіксації стану об'єкта до 
експерименту, визначення експериментальних умов, виявлення можливостей 
впливу експериментальних змінних, оцінки стану об'єкта до і після експерименту. 

Необхідно бути впевненим у тому, що вибрана методика відповідає 
сучасному рівню науки та умовам, в яких проводяться дослідження. А також у 
тому, що вона практично може застосовуватися в інших умовах і виконуватися 
іншим складом наукових працівників. 
 
 Питання для самоперевірки 
 
 1. Охарактеризуйте дві основні групи методів наукового дослідження. 
 2. У чому полягає відміна між методологією і методикою? 
 3. Розкрийте суть поняття мета дослідження. 
 4. Які бувають форми наукових гіпотез, у чому полягає  різниця між ними? 
 5. Що таке предмет і об’єкт дослідження? 
 6. Назвіть основні етапи програми і методики дослідження. 
 7. У чому полягає різниця між програмою і календарним планом наукових  
       робіт? 
 


