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Лекція №1 СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.Аналіз розвитку науки 

Підвищення ролі науки в суспільстві, зростання її соціального престижу 

ставить високі вимоги до знань про виникнення та розвиток самої науки. Поява 

наукового знання сягає своїм корінням у глибоке минуле, до часів, коли було на-

громаджено певний мінімум знань, які почали передаватись людьми у різних ви-

дах їхньої практичної діяльності. 

Першим практично зорієнтованим науковим знанням була математика, яка 

виникла в Стародавньому Єгипті й Месопотамії. Математичні знання цих народів 

не розділялись на математичні дисципліни, а були об'єднані за практичним приз-

наченням відповідного роду діяльності. Чиста, або теоретична, математика утво-

рилась на основі застосування теоретичного способу систематизації математично-

го знання — логічного доказу, тобто переходу від одних положень до інших. Ма-

тематика як форма теоретичної свідомості виникла в VI ст. до н. є. у Стародавній 

Греції. 

Визначення поняття науки вперше було дано Аристотелем. Він виділив 

науку як особливу форму знання задля самого знання і вважав, що одержання та-

ких знань є вищою метою людської діяльності. 

У період Середньовіччя в феодальній Європі виникло вчення про природу, 

яке служило в той час релігії. Але пізніше наукові ідеї Коперника здійснили пере-

ворот у науці. Вони завдали удару по схоластиці, і наука звільнилась від теології 

та перейшла в самостійне ідеальне буття. 

Подальший розвиток науки призвів до синтезу теоретичних і емпіричних 

методів дослідження, що є характерним і для науки Нового часу (сьогодення). За-

сновником нового індуктивного методу дослідження став Ф. Бекон. Наука, за Бе-

коном, є історичним продуктом людської діяльності. 
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Розглядаючи науку як діяльність з метою одержання знань, можна запро-

вадити соціально орієнтований критерій її періодизації. Відносно цільової орієн-

тації науки у суспільстві в історичному її генезисі можна виділити три основних 

періоди: 

1)  особистісно-світоглядну орієнтацію науки (від її виникнення до Галілея 

і Ньютона); основна мета першого періоду — формування загального уявлення 

про світ і місце в ньому людини; 

2)  технологічну, матеріально виробничу орієнтацію науки (починаючи з 

XVII ст. і до сучасності); за результатами вона була революційною як для техніки, 

так і для самої науки; 

3)  суто особистісну орієнтацію, спрямовану на розвиток інтелектуального 

творчого потенціалу особистості (сучасний етап); якщо розвиток виробництва в 

XIX ст. здійснювався, в основному, за рахунок удосконалення машин і технологі-

чних процесів, то в наш час він рухається вперед завдяки інтелектуальному роз-

витку самої людини, що є провідним фактором зростання матеріального виробни-

цтва. 

Розвиток наук у сучасному суспільстві спричиняє "вертикальну" інтеґра-

цію науки — тенденцію до все більшого зближення науки з практикою, а в зв'язку 

з цим — до зближення між фундаментальними і прикладними науками, поглиб-

лення процесів диференціації та інтеґрації наукового знання. Результатом дифе-

ренціації є поява окремих теоретичних систем і виокремлення їх у самостійні га-

лузі науки з власними предметом, мовою і методами. Диференціація наукового 

знання супроводжується його інтеграцією, тобто прагненням різних наук у проце-

сі взаємозв'язку запозичити одна в одної і методи, і мову з метою застосування їх 

для вивчення свого об'єкта. 

Розвиток будь-якої галузі науки здійснюється впродовж послідовних чоти-

рьох етапів: 

1)  започаткування науки; 

2)  період початкового формування і розвитку ідей, який характеризується 

"вибуховим" зростанням інформації; 

3)  період експлуатації ідей, коли кількість авторів і публікацій зростає, але 

темпи цього зростання знижуються; 

4)  період насичення: галузь вичерпує себе, основні ідеї переходять у під-

ручники, а далі можливий розпад на декілька галузей або зникнення як самостій-

ної галузі досліджень. 

Хід розвитку науки визначають наукові революції. 

Наукова революція (НР) призводить до корінного ламання системи основ-

них наукових понять, теорій, принципів і законів. Відбувається повна перебудова 

методу мислення вчених, самого способу розуміння і трактування пізнавального 

світу. 

Наукова революція як закономірність розвитку науки має дві функції, які 

вона інколи виконує одночасно, у взаємозв'язку, а інколи — послідовно, одну за 

одною. 

Функція руйнування існуючої системи наукових понять, яка має негатив-

ний, критичний характер. Зруйновується вся система старих понять, теорій, прин-
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ципів і законів певної науки для усунення основної перешкоди ми шляху форму-

вання і прийняття нових поглядів, нового способу мислення вчених, для проник-

нення в науку нових ідей і положень. 

Функція вироблення, обґрунтування й утвердження в науці системи нових 

понять, теорій, принципів і законів, а разом із цим — нового мислення, сприйнят-

тя, розуміння світу. Ця функція є найважливішою і має позитивний, конструктив-

ний та творчий характер. Наприклад, у XX ст. унаслідок науково-технічних рево-

люцій виникли такі галузі науки, як радіо-, електротехніка, електроніка, кіберне-

тика, космонавтика та ін. 

 

2. Поняття про науку 

Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й організацію нау-

ково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття. 

Наука - це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових 

знань про природу, суспільство і мислення. Як специфічна сфера людської діяль-

ності, вона є результатом суспільного розподілу праці, відокремлення розумової 

праці від фізичної, перетворення пізнавальної діяльності в особливу галузь занять 

певної групи людей. Необхідність наукового підходу до всіх видів людської дія-

льності змушує науку розвиватися швидшими темпами, ніж будь-яку іншу галузь 

діяльності. 

Поняття "наука" включає в себе як діяльність, спрямовану на здобуття но-

вого знання, так і результат цієї діяльності - суму здобутих наукових знань, що є 

основою наукового розуміння світу. Науку ще розуміють як одну з форм людської 

свідомості. Термін "наука" застосовується для назви окремих галузей наукового 

знання. 

Закономірності функціонування та розвитку науки, структури і динаміки 

наукового знання та наукової діяльності, взаємодію науки з іншими соціальними 

інститутами і сферами матеріального й духовного життя суспільства вивчає спе-

ціальна дисципліна - наукознавство. 

Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що в свою чергу викли-

кало об'єктивну необхідність здобуття знання. Знання - перевірений практикою 

результат пізнання дійсності, адекватне її відбиття у свідомості людини. Це 

ідеальне відтворення умовною формою узагальнених уявлень про закономірні 

зв'язки об'єктивної реальності. 

Процес руху людської думки від незнання до знання називають пізнанням, 

в основі якого лежить відбиття і відтворення у свідомості людини об'єктивної дій-

сності. Наукове пізнання - це дослідження, яке характерне своїми особливими ме-

тою і задачами, методами отримання і перевірки нових знань. Воно сягає сутності 

явищ, розкриває закони їх існування та розвитку, вказуючи тим самим практиці 

можливості, шляхи і способи впливу на ці явища та зміни згідно з їхньою об'єкти-

вною природою. Наукове пізнання покликане освітлювати шлях практиці, надава-

ти теоретичні основи для вирішення практичних проблем. 

Основою і рушійною силою пізнання є практика, вона дає науці фактичний 

матеріал, який потребує теоретичного осмислення. Теоретичні знання створюють 

надійну основу розуміння сутності явищ об'єктивної дійсності. 
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Діалектика процесу пізнання полягає в протиріччі між обмеженістю наших 

знань і безмежною складністю об'єктивної дійсності. Пізнання - це взаємодія су-

б'єкта й об'єкта, результатом якого є нове знання про світ. Процес пізнання має 

двоконтурну структуру: емпіричні і теоретичні знання, які існують в тісній взає-

модії та взаємозумовленості. 

На запитання “Що? Скільки? Чому? Яке? Як?” має дати відповідь наука. 

“Як зробити?” - дає відповідь методика, а “Що зробити?” - практика. 

Відповіді на запитання зумовлюють безпосередні цілі науки - описування, 

пояснення і передбачення процесів та явищ об'єктивної дійсності, що становлять 

предмет її вивчення на основі законів, які вона відкриває, тобто у широкому зна-

ченні - теоретичне відтворення дійсності. 

Істинні знання існують як система принципів, закономірностей, законів, 

основних понять, наукових фактів, теоретичних положень і висновків. Тому іс-

тинне наукове знання об'єктивне. Разом з тим, наукове знання може бути віднос-

ним або абсолютним.  

Відносне знання - це знання, яке, будучи в основному адекватним відо-

браженням дійсності, відрізняється певною неповнотою збігу образу з об'єк-

том.  

Абсолютне знання - це повне, вичерпне відтворення узагальнених уявлень 

про об'єкт, що забезпечує абсолютний збіг образу з об'єктом.  

Безперервний розвиток практики унеможливлює перетворення знання на 

абсолютне, але дає змогу відрізнити об'єктивно істинні знання від помилкових по-

глядів. 

Наука, як специфічна діяльність спрямована на отримання нових теорети-

чних і прикладних знань про закономірності розвитку природи, суспільства і мис-

лення, характеризується такими основними ознаками: 

 наявністю систематизованого знання (наукових ідей, теорій, концепцій, 

законів, закономірностей, принципів, гіпотез, понять і фактів); 

 наявністю наукової проблеми, об'єкта і предмета дослідження; 

 практичною значущістю як явища (процесу), що вивчається, так і знань 

про нього. 

Розглянемо основні поняття науки. 

Наукова ідея - інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної аргу-

ментації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться ви-

сновок. Вона базується на наявних знаннях, але виявляє раніше не помічені зако-

номірності. 

Наука передбачає два види ідей: конструктивні й деструктивні. Тобто ті, 

що мають чи не мають значущості для науки і практики. Свою специфічну мате-

ріалізацію ідея знаходить у гіпотезі. 

Гіпотеза - наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ 

(процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. Наукова теорія включає в 

себе гіпотезу як вихідний момент пошуку істини, яка допомагає суттєво еконо-

мити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати факти. Якщо гіпотеза уз-

годжується з науковими фактами, то в науці її називають теорією або зако-

ном. 
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Гіпотези (як і ідеї) мають імовірнісний характер і проходять у своєму роз-

витку три стадії: 

1. Накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі припу-

щень. 

2. Формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припущення прийня-

тної теорії. 

3. Перевірку отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гі-

потези. 

Гіпотеза висувається з надією на те, що вона, коли не цілком, то хоча б ча-

стково, стане достовірним знанням. 

Закон - внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх закономірний 

розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхідно потім логічно довести. 

Лише в такому разі він визнається наукою. Для доведення закону наука викорис-

товує судження. 

Судження - думка, в якій за допомогою зв'язку понять стверджується або 

заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище можна отримати або 

через безпосереднє спостереження будь-якого факту, або опосередковано - за до-

помогою умовиводу. 

Умовивід - розумова операція, за допомогою якої з певної кількості зада-

них суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов'язане з вихідним. 

По великому рахунку наука - це сукупність теорій. Теорія - вчення, систе-

ма ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи ін-

шого явища. Це не безпосереднє, а ідеалізоване відображення дійсності. Теорію 

розглядають як сукупність узагальнюючих положень, що утворюють науку або її 

розділ. Вона виступає як форма синтетичного знання, в межах якого окремі по-

няття, гіпотези і закони втрачають колишню автономність і перетворюються на 

елементи цілісної системи. 

До нової теорії висуваються такі вимоги: 

 адекватність описуваному об'єкту; 

 можливість заміни експериментальних досліджень теоретичними; 

 повнота опису певного явища дійсності; 

 можливість пояснення взаємозв'язків між різними компонентами в межах 

даної теорії; 

 внутрішня несперечливість та відповідність дослідним даним. 

Всяка теорія базується на системі наукових концепцій, принципів, понять 

та фактів. 

Наукова концепція
1
 - система поглядів, теоретичних положень, основних 

думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю. 

Під принципом, у науковій теорії розуміють найабстрактніше визначення 

ідеї. Принцип - це правило, що виникло в результаті об'єктивно осмисленого дос-

віду. 

Поняття - це думка, відбита в узагальненій формі. Воно відбиває суттєві й 

                                                 
1
 - концептуальність - це визначення змісту, суті, смислу того, про що йде мова. 
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необхідні ознаки предметів та явищ, а також їх взаємозв'язки. Якщо поняття 

увійшло до наукового обігу, його позначають одним словом або використовують 

сукупність слів - термінів. Розкриття змісту поняття називають його визначенням. 

Останнє має відповідати двом важливим вимогам: 

1) вказувати на найближче родове поняття; 

2) вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від інших. 

Поняття, як правило, завершує процес наукового дослідження, закріплює 

результати, отримані вченим особисто з своєму дослідженні.  

Науковий факт - подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвер-

дження. Він є елементом, який у сукупності з іншими становить основу науково-

го знання, відбиває об'єктивні властивості явищ та процесів. На основі наукових 

фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони. 

Рух думки від незнання до знання керується методологією. Методологія 

наукового пізнання – це вчення про принципи, форми і способи науково-

дослідницької діяльності. Метод же дослідження - це спосіб застосування старого 

знання для здобуття нового. Він є засобом отримання нових наукових фактів. 

Наукова діяльність – це, по суті справи, інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на здобуття і використання нових знань. Вона існує в різних видах: 

1) науково-дослідницька діяльність; 

2) науково-організаційна діяльність; 

3) науково-інформаційна діяльність; 

4) науково-педагогічна діяльність та ін. 

Кожен із зазначених видів наукової діяльності має свої специфічні функції, 

завдання, результати роботи. 

У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові дослі-

дження. Наукове дослідження - цілеспрямоване пізнання, результати якого ви-

ступають як система понять, законів і теорій. 

Є дві форми наукових досліджень: фундаментальні та прикладні.  

Фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) екс-

периментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про закономір-

ності розвитку та взаємозв'язку природи, суспільства, людини. 

Прикладні наукові дослідження — наукова і науково-технічна діяльність, 

спрямована на здобуття і використання знань для практичних цілей. 

До основних результатів наукових досліджень належать: 

 наукові реферати; 

 наукові доповіді (повідомлення) на конференціях, на радах, семінарах, 

симпозіумах; 

 курсові (дипломні, магістерські) роботи; 

 звіти про науково-дослідну і дослідно-конструкторську роботу; 

 дисертації (кандидатські або докторські); 

 депоновані рукописи; 

 монографії; 

 наукові статті; 

 аналітичні огляди; 
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 авторські свідоцтва, патенти; 

 алгоритми і програми; 

 підручники, навчальні посібники тощо. 

Суб'єктами наукової діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-

педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі на-

вчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські організації у сфері наукової 

та науково-технічної діяльності. 

Науково-дослідницькою діяльністю займається значне коло людей. Тих, 

хто робить це постійно, називають дослідниками, науковцями (науковими праців-

никами), вченими. 

Дослідником називають людину, яка здійснює ті чи інші наукові дослі-

дження.  

Науковець - це той, хто має відношення до науки, виробляє нові знання, є 

спеціалістом у певній галузі науки. 

Вчений - фізична особа, яка провадить фундаментальні та (або) прикладні 

наукові дослідження з метою здобуття наукових та (або) науково-технічних ре-

зультатів.  

Науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відпові-

дно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науко-

во-технічною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфіка-

цію, підтверджену результатами атестації. 

Люди науки мають відповідну спеціальність і кваліфікацію, працюють як 

самотужки, так і об'єднуючись у наукові колективи (постійні чи тимчасові), ство-

рюють наукові школи. 
 
  3. Наукова комунікація і наукова школа 
 У розвитку сучасного суспільства важливу роль відіграє наукова інформа-

ція, отримана в результаті наукового пізнання. 

Наукова інформація поширюється в часі та просторі певними каналами, за-

собами, методами. Особливе місце в цій системі належить науковій комунікації. 

Наукова комунікація (НК) - обмін науковою інформацією (ідеями, знаннями, пові-

домленнями) між ученими і спеціалістами. 

Виділяють п'ять основних елементів НК: 

1) комунікант - відправник повідомлення (особа, яка генерує ідею або зби-

рає, опрацьовує наукову інформацію та передає її). 

2) комунікат - фіксована чи нефіксована наукова інформація, закодована 

певним чином за допомогою символів, знаків, кодів; 

3) канал (спосіб передачі наукової інформації). 

4) реципієнт - отримувач повідомлення (особа, якій призначена інформація 

і яка певним чином інтерпретує її); 

5) зворотний зв'язок - реакція реципієнта на отримане наукове повідомлен-

ня. 

Як бачимо, наукова комунікація починається з комуніканта, який генерує 

наукову ідею чи концепцію. Це можуть бути як окремі вчені, так і колективи ав-

торів, такі як дослідницькі групи, наукові школи, установи, інститути, регіони чи 
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країни. Залежно від наукового статусу установи, наявності наукового ступеня, 

вченого звання, кількості публікацій, стажу наукової роботи визначається науко-

вий статус комуніканта, рівень його впливу на НК. Особливу роль у комунікації 

відіграють видатні вчені. 

Сформулювавши наукову ідею, автор безпосередньо ділиться нею з коле-

гами, науковим керівником, котрі допомагають визначити подальший напрям її 

розвитку. Потім інформація поширюється серед широкого кола фахівців у формі 

наукової доповіді (повідомлення) на конференціях, симпозіумах, оформляється у 

вигляді наукового звіту чи статті (в письмовому чи електронному вигляді). 

Документована і (або) недокументована наукова інформація - це те, що пе-

редається, тобто комунікат. Наукові повідомлення найчастіше передаються за до-

помогою мови, зображень, дії. Зображення використовують як доповнення до мо-

вних комунікацій (графіки, плакати). Дії підтверджують словесні висновки науко-

вця. 

Найчастіше інформація передається за допомогою мови - природної (мо-

ва людського спілкування) чи штучної (мова машинного програмування). Ко-

мунікант кодує інформацію за допомогою знаків, символів кодів, а реципієнт 

декодує (розшифровує, перекладає) інформацію. Наукова комунікація відбува-

ється лише тоді, коли мова наукового повідомлення зрозуміла реципієнту. Час-

то дослідники не можуть використати іншомовну публікацію, тому що не воло-

діють відповідною мовою. У цьому випадку їм допомагають переклади. 

Між комунікантом та реципієнтом встановлюється канал комунікації, без 

якого неможливий зв'язок (спосіб обміну, передачі інформації). Сюди відносяться 

зустрічі, конференції, радіо, телебачення, Internet, видавництва, редакції журналів, 

бібліотеки та інші канали, які забезпечують можливість безпосередньої чи опосе-

редкованої наукової комунікації. 

Наукова комунікація функціонує ефективно за умови існування зворотного 

зв'язку, тобто реакції реципієнта на отримане повідомлення. Інтерес до повідом-

лення залежить від багатьох чинників. Тут мають значення зміст проблеми, нау-

кової ідеї, доступність інформації, місце, час видання, тираж журналу (моногра-

фії), мова, рівень і стиль публікації. Проявами зворотного зв'язку реципієнта мо-

жуть бути цитування, посилання, відзив, рецензія, написання огляду, реферату, 

статті, включення ідей автора у відповідну дисципліну як базове знання та ін. 

Одним з основних показників значення наукового результату є індекс ци-

тування, який визначає кількість посилань на ту чи іншу статтю, автора, журнал, 

установу, країну. Чим вищий цей показник, тим авторитетнішим є автор, тим ви-

щий його науковий рейтинг. Посилання свідчать про рівень і поширення ідеї, її 

наукове і практичне значення, зростання людських знань, реальне здійснення нау-

кової комунікації. 

Є багато підходів до класифікації наукової комунікації. Її поділяють на: 

 пряму (безпосереднє спілкування фахівців у науково - дослідницькому 

процесі);  

 опосередковану (комунікація між ученими через їхні наукові публікації);  

 вертикальну (між науковим керівником і дисертантом); 
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 горизонтальну (пов'язує здобувача з представниками наукової школи) та 

ін.  

Однак найпоширенішим є поділ НК на формальні і неформальні, докумен-

тні і недокументні, між якими встановлено тісний взаємозв'язок.  

Формальна НК - обмін науковою інформацією через спеціально створені 

структури для генерації, оброблення і поширення наукового знання. Сюди відно-

сять видавництва, редакції газет і журналів, науково-дослідні установи, вищі на-

вчальні заклади, радіо, телебачення, бібліотеки, інформаційні центри, музеї, архі-

ви тощо. В наукознавстві формальну комунікацію часто розглядають як опубліку-

вання статті в журналі або наукової монографії і посилання. Пряме цитування од-

ного автора іншим свідчить про створення формального каналу комунікації між 

ними - від цитованого автора до того, хто цитує. Якщо два дослідники цитують 

третього, то створюється формальна комунікація між першим і третім автором 

шляхом цитування. Ефективність формальної НК визначається кількістю та якіс-

тю опублікованих наукових результатів. 

Неформальна НК - це комунікація, що встановлюється між комунікантом 

(відправником) і реципієнтом (отримувачем) шляхом особистих контактів, зу-

стрічей, бесід, телефонних розмов, листування тощо. Позитивним аспектом та-

кої комунікації є економія часу, забезпечення глибшого взаєморозуміння. Ефек-

тивність неформальних НК визначається через самозвіти, опитування, спостере-

ження. Окремі неформальні обміни науковою інформацією стають очевидними, 

коли науковці у співавторстві публікують результати свого дослідження. 

Документна НК - комунікація, опосередкована науковим документом, по-

будована на обміні документованою інформацією (ідеями, повідомленнями, знан-

нями). Науковий документ - це публікація результатів теоретичних і (чи) експе-

риментальних досліджень, а також підготовка науковцями до публікації пам'яток 

культури, історичних документів та літературних текстів. Він містить зафіксовану 

на матеріальному носієві наукову інформацію для передачі її в просторі і часі 

У системі НК науковий документ набуває статусу комуніката. Він може бути 

у вигляді опублікованих тез, тексту наукової доповіді, статті, опису винаходу, моно-

графії, звіту про НДР, дисертації, автореферату дисертації, аналітичного огляду, ре-

ферату тощо. Наукова інформація може передаватися у формі книги, брошури, жур-

налу, дискети та ін. Переваги таких комунікацій: 

 добре збереження наукової інформації; 

 можливість вивчення, багаторазового перечитування інформації; 

 можливість доведення до багатьох реципієнтів; 

 можливість встановлення права інтелектуальної власності. 

Недоліки документних НК полягають у складності поновлення, об'ємності 

інформації тощо. 

Недокументна (усна) НК - передача наукової інформації в незакріпленій на 

матеріальному носієві формі. Це - телефонні розмови, публічні виступи, наради, 

конференції, симпозіуми, безпосереднє спілкування, бесіди тощо. Позитивним 

аспектом усних комунікацій є економія часу, можливість більшого порозуміння 

між науковцями. 
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З розвитком комп'ютерних і телекомунікаційних каналів комунікації мож-

ливості вільного дистанційного обміну науковими ідеями розширюються. Автор 

може сам створити оригінальний рукопис в електронній формі, через мережу 

Internet передати його безпосередньо в редакцію журналу і відразу ж опублікува-

ти його. Мережеві канали сприяють оперативному формальному і неформальному 

обміну інформацією між ученими. Деякі електронні бази даних крім статей (рефе-

ратів) містять також адреси авторів. Це дозволяє звернутися безпосередньо до ав-

тора і встановити з ним контакт. Електронний журнал є місцем інтегрованої НК, в 

якій автори, редактори і видавці працюють в одній системі. 

Науковець повинен знати переваги та недоліки кожної форми наукової ко-

мунікації, вміти відшукати оптимальні шляхи її використання та уникати можли-

вих проблем. 

Наукова школа (НШ) - неформальний творчий колектив дослідників різних 

поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які 

діють під керівництвом визнаного лідера. Це об'єднання однодумців, що розроб-

ляє життєво важливі для суспільства проблеми під керівництвом відомого в пев-

ній галузі дослідника, має значні теоретичні і практичні результати своєї діяльно-

сті, визнані у наукових колах і сфері виробництва. 

У діяльності наукової школи реалізуються такі основні функції: 

 виробництво наукових знань (дослідження і навчання); 

 поширення наукових знань (комунікація); 

 підготовка обдарованих вихованців (відтворення). 

Науковій школі властива сукупність ознак, які дають змогу ідентифікувати 

таке творче об'єднання дослідників. Головною ознакою НШ є ефективне засвоєн-

ня і дослідження її членами актуальних проблем з висунутих керівником науко-

вих напрямів. Мінімальний цикл, що дає підстави фіксу вати існування школи, 

становлять три покоління дослідників: 

засновник школи — його послідовник — учні послідовника. 

Ключова фігура НШ - її лідер, ім'ям якого названо школу. Це - видатний, 

авторитетний учений, котрий розробляє фундаментальні та загальні питання нау-

ки, продукує ідеї, нові напрями досліджень, здатний об'єднати навколо себе коле-

ктив однодумців. 

Серед інших ознак НШ виділяють такі: 

 багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними 

(кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (лідер і члени НШ є 

авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій провідних про-

фесійних журналів і збірників); 

 широта проблемно-тематичного функціонування НШ; 

 збереження традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та роз-

витку, забезпечення спадкоємності в напрямах наукових досліджень, стилю нау-

кової роботи; 

 розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових 

дискусій як у професійній пресі, так і в спілку ванні; 

 об'єднання в НШ певного кола талановитих учених, постійне її поновлен-
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ня обдарованими вихованцями - послідовниками лідера, здатними до самостійно-

го пошуку; 

 постійні комунікаційні зв'язки (горизонтальні і вертикальні) між учителем 

та учнями, рядовими членами школи; 

 активна педагогічна діяльність (кількість здобувачів, аспірантів, доктора-

нтів, підручників, навчальних посібників тощо); 

 офіційне визнання державою (науковою спільнотою) важливості науко-

вих досліджень НШ (число академіків, докторів, кандидатів наук, професорів, до-

центів, заслужених діячів і працівників). 

Найпоширенішим методом ідентифікації НШ є вивчення потоку кандидат-

ських і докторських дисертацій науковців, які входять до цього неформального 

колективу. Такий підхід правомірний, оскільки виявляє взаємовідносини "вчитель 

— учень", що є особливо суттєвим для НШ. Він є ефективним, оскільки дає змогу 

отримати конкретні результати, що базуються на кількісних даних про захищені 

під керівництвом того чи іншого вченого дисертації, свідчить про відповідність 

тематики дисертацій учнів проблематиці дисертації лідера. Цей метод простий, 

оскільки зводить завдання ідентифікації до встановлення формальних показників.  

 

4. Основні напрямки науково – дослідницької роботи магістрів і аспі-

рантів  

Науково - дослідницька діяльність магістрів і аспірантів (НДДМА) вищих 

навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококва-

ліфікованих кадрів відповідного профілю. Вона передбачає прищеплення магіст-

рам і аспірантам елементів дослідницької діяльності, організації та методики нау-

кової творчості. 

Для НДДМА характерним є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і 

виховної роботи. Реалізована в комплексі, ця діяльність забезпечує вирішення та-

ких основних завдань: 

 формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами 

наукового дослідження; 

 надання допомоги магістрам і аспірантам у прискореному оволодінні 

спеціальністю, досягненні високого професіоналізму; 

 розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей у майбутніх 

науковців при вирішенні практичних завдань; 

 розвиток здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній 

роботі; 

 залучення найздібніших магістрів і аспірантів до розв'язання наукових 

проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; 

 розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього 

фахівця; 

 створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у 

стінах вищого навчального закладу резерву вчених, дослідників, викладачів. 

Науково-дослідницька діяльність магістрів і аспірантів здійснюється за 

трьома основними напрямами: 
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 науково-дослідницька робота, що є невід'ємним елементом навчального 

процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів і навчальних 

програм; 

 науково - дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним проце-

сом у межах індивідуального плану наукової підготовки магістрів та аспірантів; 

 науково - організаційні заходи: конференції, конкурси та ін. 

Науково-дослідницька робота у межах навчального процесу повинна бути 

обов'язковою для кожного магістра і аспіранта. Вона передбачає: 

 написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі ви-

вчення фундаментальних і професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін; 

 виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних за-

вдань, що містять елементи проблемного пошуку; 

 виконання нетипових завдань дослідницького характеру на замовлення 

підприємств, установ, організацій тощо; 

 розробку методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів; 

 підготовку і захист дипломних робіт (для магістрів), пов'язаних з пробле-

матикою наукових досліджень. 

Методика постановки і проведення НДДМА у навчальному процесі визна-

чається специфікою ВНЗ, його науковою і матеріально-технічною базою, набути-

ми традиціями. 

Для проведення цієї роботи магістри і аспіранти отримують робоче місце в 

лабораторії кафедри, комп'ютерному класі, бібліотеці. 

Науково-дослідницька робота магістрів і аспірантів поза навчальним про-

цесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахі-

вців. Нею передбачається: 

 участь магістрів і аспірантів у роботі проблемних лабораторій, гуртків, 

творчих секцій тощо; 

 участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових ро-

біт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів і т.д.; 

 робота в інформаційно - аналітичних центрах, перекладацьких бюро; 

 написання статей, тез доповідей, інших публікацій. 
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Лекція 2 ПОШУК ТА АНАЛІЗ НАКОПИЧЕННОЇ НАУКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Підсистема інформації про об’єкт дослідження. 

Відповідальним етапом наукового дослідження є отримання й аналіз пер-
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винної та вторинної інформації з теми дослідження. 

Первинна інформація - це вихідна інформація, яка є результатом безпосе-

редніх експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду. 

Вторинна інформація - це результат аналітикосинтетичної переробки пер-

винної інформації. 

Особливе значення первинна і вторинна інформація має для написання ди-

сертації, оскільки служить теоретичним та експериментальним підґрунтям для до-

сягнення мети дослідження і розв'язання його завдань. Вона є доказом обґрун-

тованості наукових положень дисертації, їх достовірності й новизни. 

Достовірність - це достатня правильність, те, що не викликає сумнівів, до-

каз того, що названий результат (закон, закономірність, сукупність фактів та ін.) є 

істинним, правдивим. Достовірність - це повторюваність результату за одних і тих 

же умов при багатьох перевірках на багатьох об'єктах. 

Достовірність результатів і висновків дисертації обґрунтовується експе-

риментом, логічним доказом, аналізом літературних та архівних джерел, переві-

ркою на практиці. Розрізняють дві групи методів доказу достовірності:  

 аналітичні;  

 експериментальні. 

Аналітичні методи належать до найважливіших методів наукового пізнан-

ня. Їх суть - доказ результату (закону, закономірності, формули, поняття) через 

логічні, математичні перетворення, аналіз статистичних даних, опублікованих і 

неопублікованих документів. 

Суть експериментальних методів перевірки достовірності полягає в прове-

денні наукових дослідів і порівнянні теоретичних та експериментальних ре-

зультатів. При зіставленні наукового результату з практикою необхідним є збіг 

виведених у теорії положень з явищами, що спостерігаються в практичних ситуа-

ціях. 

Опис процесу дослідження - це основна частина дисертаційної роботи, в 

якій подається огляд основних джерел з теми роботи, висвітлюються методика і 

техніка дослідження з використанням логічних законів і правил. Важливим є ви-

бір методів дослідження, які є інструментом у добуванні фактичного матеріалу 

або первинної наукової інформації і виступають необхідною умовою досягнення 

поставленої в дисертації мети. 

Підсистема інформації про об'єкт (предмет) дослідження представляє со-

бою систематичну діяльність з отримання інформації, необхідної для вирішення 

його мети і завдань. До неї входять відбір джерел з теми дослідження, їх аналіз, 

вибір методів, збір даних, їх обробка та аналіз для отримання інформації (первин-

ної і вторинної) для вирішення конкретної проблеми.  

Для отримання потрібної інформації з певної теми необхідна реалізація та-

ких етапів (часткових дій): 

1. Розробка концепції дослідження. 

1.1. Визначення мети і завдань дослідження. 

1.2. Постановка проблеми. 

1.3. Формування робочої гіпотези. 

1.4. Визначення системи показників. 
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2. Отримання та аналіз вторинної інформації. 

3. Отримання та аналіз емпіричних даних. 

3.1. Розробка інструментарію для дослідження. 

3.2. Процес отримання даних. 

3.3. Обробка та аналіз даних. 

4. Формування основних висновків і оформлення результатів 

           дослідження. 

4.1. Підготовка висновків і рекомендацій. 

4.2. Оформлення результатів дослідження. 

Процес накопичення та обробки наукової інформації включає такі складо-

ві: 

 визначення проблеми - формування об'єкта (предмета) дослідження. Слід  

попередньо чітко визначити тему, використовуючи неформальний аналіз. Потім 

- підсумкове дослідження, тобто структурований збір даних та аналіз для вирі-

шення конкретного завдання; 

 аналіз вторинної інформації (тобто опублікованої інформації з теми до-

слідження); 

 отримання первинної інформації (тобто тільки отриманих даних для ви-

рішення конкретного завдання чи питання); 

 висновки і рекомендації (тобто висновки, отримані на основі аналізу лі-

тературних джерел і зібраних даних); 

 використання результатів (можливість використання результатів як 

нині, так і в перспективі). 

Таким чином, підсистема інформації включає планомірне збирання, оброб-

ку, аналіз та узагальнення як первинної, так і вторинної наукової інформації з те-

ми дослідження. Безперечно, кожна зі складових збору та обробки інформації з 

обраної теми має свої особливості.  

 

2. Пошук вторинної документної інформації. 
Знання опублікованих (вторинних) джерел інформації з теми дослідження 

- неодмінна умова забезпечення якості наукового дослідження. Воно дає змогу 

глибше осмислити науковий матеріал, що міститься в опублікованих працях ін-

ших учених, оскільки, основні питання проблеми майже завжди викладено в 

більш ранніх дослідженнях. 

Пошук, обробка та аналіз опублікованих джерел дають змогу виявити рі-

вень дослідженості конкретної теми, підготувати огляд літератури з теми, створи-

ти список використаних джерел (приблизно 200...250 назв). 

Для складання списку джерел з вибраної теми доцільно використовувати 

наявні в бібліотеках: 

 систематичні каталоги, в яких назви творів розташовані за галузями 

знань;  

 абеткові каталоги, в яких картки на книжки розташовані в алфавітному 

порядку прізвищ авторів чи назв; 

 предметні каталоги, що містять назви творів із конкретних проблем і пи-
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тань; 

 різноманітні бібліографічні й довідкові видання (посібники і покажчики з 

окремих тем і розділів), виноски і посилання в монографіях, підручниках, енцик-

лопедіях, енциклопедичних словниках та ін. 

Слід виявити основні періодичні видання з вибраної проблематики. Відби-

раючи основні матеріали, слід звернутися до покажчиків статей, опублікованих 

протягом календарного року і розміщених у кінці останнього номера журналу за 

кожний рік видання. 

Далі слід створити картотеку (або список) літературних джерел з теми. До-

бре складена картотека (список) навіть при побіжному перегляді назв джерел до-

помагає охопити тему в цілому. На її основі можна вже на самому початку дослі-

дження уточнити структуру дисертації. 

Перегляду повинні підлягати всі види джерел, зміст яких пов'язаний із те-

мою дисертаційного дослідження. До них належать матеріали, опубліковані в різ-

номанітних вітчизняних і зарубіжних виданнях; неопубліковані документи (звіти 

про науково-дослідницькі і дослідно-конструкторські роботи, дисертації, депоно-

вані рукописи, звіти фахівців про міжнародні відрядження, матеріали закордон-

них фірм та ін.), офіційні документи. 

Визначення стану вивченості теми доцільно розпочинати зі знайомства з 

інформаційними виданнями, які містять оперативні систематизовані відомості про 

документи (опубліковані, неопубліковані), найсуттєвіші сторони їх змісту. Інфор-

маційні видання, на відміну від звичайних бібліографічних посібників, включають 

не лише відомості про надруковані праці, а й ідеї та факти, що в них містяться. 

Крім оперативності, їх характеризують новизна поданої інформації, повнота охо-

плення джерел і наявність довідкового апарату, що полегшує пошук і системати-

зацію літератури. 

Інформаційні видання випускають інститути, служби науково-технічної 

інформації (НТІ), центри інформації, бібліотеки. Вони охоплюють усі галузі на-

родного господарства. 

До основних інститутів і організацій України, які здійснюють централізо-

ваний збір і обробку опублікованих документів, належать:  

 Книжкова палата України; 

 Український інститут науково-технічної та економічної інформації (Ук-

рІНТЕІ); 

 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та інші бібліотеч-

не-інформаційні установи загальнодержавного або регіонального рівня. 

У Росії мережа цих установ об'єднана в Державну систему науково-

технічної інформації (ДСНТІ), яка здійснює централізований збір та обробку ос-

новних видів документів: обробку російської і закордонної літератури з природ-

ничих і технічних наук здійснює Всеросійський інститут науково-технічної інфо-

рмації (ВІНІТІ); з суспільних наук - Інститут наукової інформації і суспільних на-

ук (ІНІСН); патентної документації - Науково - виробниче об'єднання (НВО) "По-

иск"; звіти про НДР і ДКР, захищені дисертації обробляє Всеросійський науково-

технічний інформаційний центр (ВНТІЦ); нормативно - технічні документи - Все-
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російський науково - дослідний інститут класифікації інформації (ВНДІКІ). 

Основна маса посібників названих вище інститутів і організацій поділяєть-

ся на три види: бібліографічні, реферативні та оглядові. 

Бібліографічні видання містять упорядковану сукупність бібліографічних 

записів, показують, що видано з питання, яке цікавить спеціалістів. Бібліографічні 

описи виконують дві функції. Вони сповіщають про появу документа (сигнальна 

функція) і повідомляють необхідні відомості про його місцезнаходження (адресна 

функція). З бібліографічних записів складають покажчики і бібліографічні списки. 

Бібліографічні покажчики найчастіше є сигнальними і складаються з пере-

ліку бібліографічних записів, часто без анотацій і рефератів. Ці видання з макси-

мальною повнотою інформують про вихід у світ вітчизняної і зарубіжної літе-

ратури. Їх характеризує оперативність підготовки за порівняно короткий термін 

від часу виходу публікації до відображення її в покажчику. 

Допомогу в пошуку літературних джерел надають реферативні видання, 

які містять публікації рефератів, що включають скорочений виклад змісту пер-

винних документів (або їх частин) з основними фактичними даними і висновками. 

До реферативних видань належать реферативні журнали, реферативні збірники, 

експрес-інформації, інформаційні листівки та ін. 

Як правило, ці видання найповніше відображають усі документи з конкре-

тної галузі, причому як опубліковані, так і неопубліковані (РЖ "Економіка. Еко-

номічні науки", "Політика. Політичні науки" та ін.). 

При відборі літературних джерел дослідники мають звернути особливу 

увагу на видання Книжкової палати України: бібліографічні покажчики "Літопис 

книг", "Літопис газетних  статей", "Літопис журнальних статей", "Літопис рецен-

зій", "Нові видання України", "Періодичні та продовжувані видання" та ін. 

Поряд із інформаційними виданнями органів НТІ для інформаційного по-

шуку слід використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази 

і банки даних, Internet. Дані пошуку можуть бути використані безпосередньо, од-

нак частіше вони служать сходинкою (ключем) до виявлення первинних джерел 

інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та інші необхідні для на-

укової роботи видання. 

Особливе значення для пошуку та аналізу літератури, що видана в минулі 

роки, має ретроспективна бібліографія, призначенням якої є підготовка і розпо-

всюдження бібліографічної інформації про твори друку за певний період часу в 

минулому. Ретроспективна бібліографія представлена широким колом посібників. 

Серед них - тематичні покажчики та огляди, внутрікнижкові і пристаттеві списки 

літератури, каталоги, прайслисти видавництв, персональна і краєзнавча бібліог-

рафія та ін. Тематичні покажчики і огляди - основна частина ретроспективних ви-

дань. 

Широке використання бібліографічних покажчиків, баз і банків даних, а 

також Internet забезпечить повноту відбору опублікованих і неопублікованих 

джерел з досліджуваної теми. 

 

3. Аналіз наукової літератури. 
Наукові дослідження базуються на досягненнях науки. Невипадково кожна 
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стаття, брошура, книга включає в себе посилання на попередні дослідження. До-

повідь, реферат, дисертація також мають містити огляд літератури за темою. 

У дисертаційному дослідженні аналіз наукової літератури виконує такі 

функції: 

 виявляє здобутки науки, її досягнення і недоліки; 

 сприяє визначенню основних тенденцій у поглядах фахівців на проблему 

з огляду на те, що вже зроблено в науці; 

 дає змогу визначити актуальність, рівень розрюбленості проблеми, яку 

вивчає дослідник; 

 дає матеріал для вибору аспектів і напрямів дослідження його мети і за-

вдань, а також теоретичних побудов; 

 забезпечує достовірність висновків і результатів пошуку здобувача, зв'я-

зок його концепції із загальним розвиткові теорії.  

При попередньому вивченні літератури здобувач знайомиться зі станом 

науки в цілому і розробки конкретного питання зокрема, виписує ідеї, які можуть 

стати базовими, узагальнюючими щодо даної проблеми (що спільного, чим відрі-

зняються підходи вчених), дає точне визначення понять.  Вважається, що ви-

вчення літератури з вибраної теми слід починати із загальних робіт, щоб мати уяв-

лення щодо основних питань, близьких до теми дослідження, а потім вести пошук 

нової літератури. Причому, на першому етапі накопичення інформації слід охопити 

якомога більше джерел, а потім поступово "відсіювати" зайві видання. Однак про-

дуктивнішою є методика, за якою від самого початку роботи над дисертацією сві-

домо обмежується коло джерел, а вивчення починається саме з тих, що мають без-

посереднє відношення до теми дисертації. Досвід показує, що вивчення надмірного 

кола джерел призводить до надлишку інформації, на довгий час гальмує вирішення 

конкретної наукової проблеми (завдання) дисертаційного дослідження. 

Прискорити відбір і вивчення літературних джерел може чітка орієнтація 

здобувача на основні розділи і підрозділи дисертації, в котрих будуть вирішувати-

ся конкретні завдання дослідження у межах головної мети. Можна розробити пе-

релік питань межах кожного завдання з тим, щоб послідовно отримати відповіді 

на питання, які потребують вирішення. 

Методика читання наукової літератури суттєво відрізняється від читання 

художньої літератури. Розрізняють два види читання: "швидке" і "повільне". Пе-

рше дає змогу дослідникові відповісти на запитання, чи варто дану книгу або 

статтю уважно читати. Друге передбачає поглиблене вивчення джерел, переходя-

чи від простого матеріалу до складного, від книг до статей, від вітчизняних дже-

рел до зарубіжних. 

Кожну статтю чи монографію слід читати з олівцем у руках, робити нотат-

ки. Якщо є власний примірник або ксерокопії журналу, книги, статті, то можна 

робити позначки на полях. Це суттєво полегшить подальший аналіз літератури. 

Загальновизнаним є наступне поетапне вивчення наукових публікацій: 

 загальне знайомство з працями в цілому за їх змістом (переліком розділів 

і підрозділів); 

 побіжний перегляд усього змісту; 



 18 

 читання за послідовністю розміщення матеріалу; 

 вибіркове читання певної частини твору; 

 виписування тієї частини матеріалу, що зацікавила; 

 критичне оцінювання записаного, його редагування і "чистовий" запис як 

фрагмента тексту майбутньої дисертації (статті, монографії). 

Є ще один спосіб вивчення. Сторінку зошита ділять навпіл вертикальною 

рискою. З лівої сторони роблять виписки з прочитаного, а з правої — свої заува-

ження, виділяючи підкресленнями слова чи речення, що мають особливо важливе 

значення. Слід указувати не лише бібліографічний опис джерел, а й шифри пред-

метних рубрик, які відповідають певним розділам і підрозділам дисертації. 

Зазначений метод легко реалізувати на персональному комп'ютері. Для 

цього є спеціальні програми. Текст сканується й переводиться у звичайний те-

кстовий формат за допомогою програми FineReader. Після цього його можна 

легко обробляти, редагувати, сортувати. Матеріал можна вивести на принтер. 

Вивчення літератури здійснюється не для запозичення матеріалу, а для об-

думування знайденої інформації і вироблення власної концепції. Працюючи над 

чужими текстами, слід фіксувати власні думки, ідеї, що виникли під час зна-

йомства з працями вітчизняних і закордонних авторів. Це послужить основою для 

здобуття нового знання. 

При вивченні літератури з обраної теми використовується не вся інформа-

ція, що в ній міститься, а лише та, що має безпосереднє відношення до теми дисе-

ртації. Отже, критерієм оцінювання прочитаного є можливість його використання 

в дисертації. 

Вивчаючи літературні джерела, необхідно старанно стежити за оформлен-

ням нотаток, щоб у подальшому ними було легко користуватися. Слід давати по-

вний бібліографічний опис джерел, зазначаючи як загальний обсяг публікації, так 

і конкретну сторінку, на якій міститься цінний матеріал. 

Особлива увага приділяється термінології дослідження. Щоб понятійний 

апарат був науково обґрунтованим, треба проаналізувати визначення понять різ-

ними вченими і порівняти з тими, що сформульовані в державних стандартах, ен-

циклопедіях, енциклопедичних словниках, як загальних, так і галузевих. Це важ-

ливо зробити тому, що в кожній науці своя наукова мова. Терміни і поняття в по-

бутовій мові часто не відповідають їх науковому тлумаченню. Інколи дослідник - 

початківець намагається писати статтю або дисертацію без відповідної теоретич-

ної підготовки, що викликає непорозуміння й обурення фахівців. 

Аналізуючи літературу, слід відбирати лише наукові факти. Науковий факт 

- це елемент, який лежить в основі наукового знання, відбиває об'єктивні власти-

вості процесів та явищ. На основі наукових фактів визначаються закономірності 

явищ, вибудовуються теорії і виводяться закони. 

Наукові факти характеризуються такими властивостями, як новизна, точ-

ність та об'єктивність і достовірність. Новизна наукового факту свідчить про 

принципово новий, до цього часу невідомий предмет, явище чи процес. Це не 

обов'язково наукове відкриття, але це завжди нове знання про те, що до цього ча-

су було невідомим. Знання нових фактів розширює уявлення про реальну дійс-
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ність, збагачує можливості для її зміни, вдосконалення тощо. 

При відборі фактів слід бути науково об'єктивним. Не можна відкидати 

факти лише тому, що їх важко пояснити або практично застосувати. Особливо 

важливі ті з них, які підтверджують основну ідею, концепцію дослідника. Слід 

уважно вивчати наукові факти і для того, щоб вчасно внести корективи у свою 

дослідницьку позицію. 

Достовірність наукових фактів значною мірою залежить від достовірності 

першоджерел. Очевидно, що офіційне видання, яке публікується від державних 

або громадських організацій, установ і відомств, містить матеріали, точність яких 

не повинна викликати сумнівів. Рівень достовірності наукових публікацій зале-

жить від багатьох чинників, зокрема від цільового призначення та характеру ін-

формації. Якщо зіставити між собою різні види публікацій, то за зменшенням рів-

ня достовірності їх можна розмістити в такій послідовності: 

 описи винаходів і патенти; 

 наукові монографії; 

 наукові збірники статей; 

 наукові збірники матеріалів конференцій; 

 науково-технічні статті та ін. 

Теоретичні статті в галузі технічних та інших точних наук позначаються 

особливою точністю доказів і застосуванням сучасних математичних методів мо-

делювання із залученням даних експериментальних досліджень. У такій статті ві-

домості достатньо обґрунтовані. Результати розрахунків та експериментів, їх оці-

ночні дані, методики, умови розв'язання задачі, а також інша інформація - все це 

має достовірний характер. 

Теоретична стаття в галузі гуманітарних наук значно більше, ніж науково - 

технічна, насичена роздумами, порівняннями, словесними доказами. Достовір-

ність її змісту залежить від достовірності використаної вихідної інформації. Од-

нак, тут важливе значення має позиція автора, його світогляд. Залежно від цього 

стаття поряд з об'єктивними науковими даними може містити необґрунтовані 

тлумачення, помилкові положення, різноманітні неточності. Дуже важливо зважа-

ти на ці особливості статей, точно встановити істинність суджень автора статті і 

дати їм відповідну оцінку. 

Про достовірність вихідної інформації можуть свідчити дані про те, які ре-

зультати наведено в публікації - завершеного чи незавершеного дослідження, а 

також науковий, професійний авторитет автора, його належність до тієї чи іншої 

наукової школи. Слід відбирати найавторитетніші джерела, що містять останні 

дані, точно вказувати, звідки взято матеріал. Однак при відборі матеріалів із літе-

ратурних джерел слід підходити до них критично, незважаючи на рівень автори-

тетності автора. 

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати, що органічно впису-

ються в текст дисертації при аналізі позицій автора, їх використовують для того, 

щоб без перекручень передати думку автора першоджерела, для ідентифікації по-

глядів при порівнянні різних точок зору та ін. Виходячи з їх змісту, автор дисер-

тації здійснює аналіз і синтез, будує систему обґрунтованих доказів. Цитати вико-
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ристовуються і для підтвердження окремих суджень, які висловлює здобувач. 

При цитуванні джерел слід дотримуватися таких правил: 

 цитати мають бути точними; 

 не можна перекручувати основний смисл поглядів автора; 

 використання цитат має бути оптимальним, тобто визначатися потребами 

розробки теми дисертації; 

 необхідно точно зазначати джерело цитування; 

 цитати мають органічно "вписуватися" в контекст дисертації. 

Поряд із прямим цитуванням часто використовують переказ тексту першо-

джерела. У такому разі текст переказу старанно звіряють з першоджерелом. 

Одним із основних результатів аналізу є огляд літератури з теми дослі-

дження. Неетично наводити конкретні докази правильності тих чи інших поглядів 

основоположників наукової думки, класиків конкретної галузі науки, оскільки іс-

тинність їх наукових ідей уже доведена всією історією науки. У дослідженні мо-

жуть бути використані висловлювання тих чи інших засновників наукової школи 

як вихідні положення. Можна зазначити, у зв'язку з чим у наші дні ті чи інші по-

ложення, думки класиків науки стали особливо актуальними або набули іншого, 

більш важливого значення. Якщо здобувач не згоден з позиціями попередників, то 

треба не тільки критикувати, а й давати обґрунтовані докази неправильності під-

ходів. 

Аналіз наукової літератури потребує певної культури дослідника. Насам-

перед усі прізвища авторів, які дотримуються єдиних поглядів з того чи іншого 

питання, вказуються в алфавітному порядку. Адже важко визначити, котрий із 

учених зробив більший внесок у розробку того чи іншого питання.  Алфавіт-

ний порядок підкреслює однакове ставлення дослідника до наукових концепцій 

учених, хоча здобувач може звернути увагу на те, що дане питання вперше пору-

шив такий-то вчений, що найбільший внесок у даний аспект науки зробив саме 

цей дослідник і т. ін. 

Найскладнішою є процедура систематизації наукової літератури при її 

огляді й аналізі. Інколи навіть у дисертації, монографії можна спостерегти примі-

тивний вид аналізу літератури: коротко повідомляється, що в такій-то праці та-

кий-то вчений виклав таку-то позицію, а другий - іншу. Хронологічний перелік 

того, хто і що сказав з того чи іншого приводу, не можна вважати за науковий 

аналіз літератури. Недоцільне також анотування праць за темою без викладу вла-

сної позиції дослідника. 

Щоб уникнути цих помилок, слід уважно прочитати літературу і система-

тизувати погляди вчених у такому порядку: 

 сутність даного явища чи процесу (позиція декількох авторів збігається в 

такому-то аспекті); 

 що становить зміст даного процесу чи явища (його компоненти, ланцюги, 

стадії, етапи розвитку); 

 погляди вчених з приводу шляхів вирішення даної проблеми на практиці 

(хто і який напрям розробив); 

 які труднощі, виявлені в попередніх дослідженнях, трапляються при 
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практичному вирішенні завдання; 

 які чинники, умови ефективного розвитку процесу чи явища в даній галу-

зі виділені вченими. 

На основі аналізу літератури укладається огляд літератури за темою, уточ-

нюються тема, об'єкт і предмет дослідження. 

Короткий критичний аналіз літератури та порівняння з відомими розв'я-

заннями проблеми (наукового завдання) наводяться у вступі до дисертації, щоб 

обґрунтувати актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі 

науки чи виробництва, особливо на користь України. 

Огляд літератури за темою подають також у першому розділі основної час-

тини дисертації при виборі напрямів дослідження. Якщо за даною проблемою бу-

ло проведено багато важливих досліджень за тривалий час, науковий аналіз дже-

рел має бути особливо глибоким і повним. Крім того, огляд літератури здійсню-

ють для того, щоб не повторювати відомих позицій. 

Огляд літератури за темою на завершальному етапі дослідження поклика-

ний не лише пов'язати проведене дослідження із загальним станом науки, а й по-

рівняти отримані результати з даними інших дослідників, точку зору здобувача з 

поглядами інших учених, визначити загальні тенденції в науці, підтвердити акту-

альність теми і достовірність фактології і теорії здобувача.  

Після завершення дослідження аналіз літератури, як правило, поглиблю-

ється, оскільки стає можливим більш обґрунтовано пояснити помилковість погля-

дів тих чи інших учених. Огляд джерел дає змогу визначити новий науковий на-

прям, який потребує дисертаційного дослідження. 

Основні завдання огляду літератури: 

 ознайомлення з матеріалами за темою дисертації, їх класифікація, відбір 

найцінніших досліджень, основних, фундаментальних робіт, базових результатів. 

При цьому слід вивчати літературу не лише з вузької теми, а й з більш широких 

тем, близьких до теми дослідження. Це дасть змогу дати загальну характеристику 

галузі дослідження, його значення для розвитку науки і практики, актуальність 

теми; 

 виявлення основного кола науковців, які досліджували тему, вивчення їх 

внеску в розробку проблеми; 

 виявлення найцікавіших, але недостатньо висвітлених напрямів дослі-

джень, які могли б стати темою дисертації. Слід виявити і проаналізувати різні 

точки зору на вирішення проблеми, дати оцінку, пропозиції, зауваження; 

 наведення переліку невирішених питань; 

 формулювання основних напрямів дисертаційної роботи: їх актуальності і 

кінцевої мети, завдань, аспекту розгляду. 

Слід зважати на такі основні критерії правильності написання огляду: 

 огляд пишеться не за авторами, а згідно із завданнями дослідження; 

 огляд повинен виявити професійну компетентність здобувача, його осо-

бистий внесок у розробку теми порівняно з уже відомими дослідженнями; 

 огляд написано правильно, якщо його можна опублікувати як самостійну 

статтю. 
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Лекція 3 ПСИХОЛОГІЯ  І  ТЕХНОЛОГІЯ  НАУКОВОЇ  ТВОРЧОСТІ 

 

1. Організація творчої діяльності. 
Кожний дослідник повинен знати специфіку наукової творчості в цілому і 

конкретної галузі зокрема. У творчому процесі важливою є копітка й добре орга-

нізована праця. Біографії видатних учених свідчать про те, що всі вони були вели-

кими трудівниками, що їхні досягнення є результатом значної праці, величезного 

терпіння та посидючості, надзвичайної завзятості і наполегливості. 

Ефективність наукової творчості, оптимальне використання потенційних 

можливостей науковця залежать від раціональної організації праці. Чим вищий 

рівень організації праці науковця, тим більших результатів він може досягти за 

короткий термін. І навпаки, при незадовільній організації наукової праці подов-

жується термін виконання дослідження і знижується його якість, зменшується 

ефективність. 

Є багато методів наукової організації праці, які вибираються особисто з 

урахуванням індивідуальних особливостей. Однак, існують загальні принципи 

наукової праці. До найважливіших з них відносять: творчий підхід, мислення, 

плановість, динамічність, колективність, самоорганізацію, економічність, критич-

ність і самокритичність, роботу над собою, діловитість, енергійність, практич-

ність. Частина з цих принципів зумовлена зовнішнім середовищем, інші стосу-

ються особистості дослідника. 

Творчий підхід означає, що на всіх етапах дослідження науковець повинен 

прагнути до пояснення фактів, предметів, явищ, намагатися сказати щось нове в 

науці. Тому для наукової творчості характерною є постійна копітка розумова пра-

ця. У цьому зв'язку доцільно згадати давнє китайське прислів'я, яке стверджує: 

"Ти можеш стати розумним трьома шляхами: шляхом власного досвіду - це най-

важчий шлях; шляхом наслідування - найлегший шлях; шляхом мислення - це 

найблагородніший. 

Мислення, обмірковування - це один із основних елементів наукової праці. 

Різні люди здійснюють це по-різному. Значних результатів досягають ті, хто при-

вчив себе думати постійно, концентрувати свою увагу на предметі дослідження. 

Виробити в собі такі риси необхідно кожному досліднику. 

Серед правил наукової праці особливе значення має постійна робота мозку 

над сутністю і специфікою об'єкта та предмета дослідження. Дослідник повинен 
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постійно розмірковувати над предметом свого дослідження. 

Дбаючи про розвиток творчих задатків і здібностей, дослідник повинен бу-

ти наполегливим, нерідко мужнім, витриманим і терпеливим, і разом із тим про-

являти творчу ініціативу. Лише за таких умов він зможе успішно подолати різно-

манітні труднощі й невдачі, яких на шляху до істини немало. Проілюструвати це 

можна багатьма історичними прикладами, починаючи з галілеївського вигуку в 

суді інквізиції: "А вона все ж обертається!". 

Творчість - це наукове виробництво, яке передбачає плановість в роботі. 

Планування потрібне вже тому, що при складності, працемісткості, тривалості і 

дорожнечі сучасних наукових досліджень планова дисципліна допомагає запобіг-

ти невиправданим витратам часу і засобів, вирішувати наукові завдання у визна-

чений термін. 

Плановість у науковій творчості втілюється в різних перспективних і ро-

бочих планах та програмах, календарних планах, у графіках роботи дослідника, в 

його індивідуальному плані та ін. За планами перевіряється (по можливості що-

денно) хід роботи. 

За весь період роботи над дипломною роботою, дисертацією або моногра-

фією може бути кілька планів. Спочатку складають плани досить укрупнені, потім 

їх деталізують, коригують, переробляють. Часто останній план дуже далекий від 

початкового варіанту. Необхідно постійно контролювати виконання основних 

етапів роботи та її результати. Слід коригувати як загальний план, так і окремі йо-

го частини. Важливо сформулювати не лише завдання даного етапу дослідження, 

а й заходи щодо досягнення загальної мети. 

Наукова робота - це, як правило, одноосібне дослідження. Однак, дослідник 

(магістр, аспірант) є членом колективу: кафедри, інституту. Протягом роботи над 

дослідженням він може звертатися за порадою до членів колективу. Крім того, від-

бувається колективне обговорення теми дослідження, постановки завдань, отрима-

них результатів, можливостей їх використання та ін. 

Оптимальний науковий колектив, поєднуючи в собі різні демографічні і 

психологічні типи, старих і молодих, генераторів ідей і виконавців, - при повному 

взаєморозумінні і чіткому оперативному науковому керівництві може значно під-

вищити ефективність роботи над дослідженням. Рівень дисертації (диплома), ре-

комендації її до захисту - це не тільки індивідуальна, а й колективна відповідаль-

ність. 

Велике значення, якщо, навіть, не головне, має принцип самоорганізації 

праці здобувача, оскільки наукова творчість піддається регламентації в граничних 

межах. Отже, кожний здобувач самостійно визначає комплекс заходів щодо за-

безпечення свого успіху. 

До елементів самоорганізації належать: 

 організація робочого місця із забезпеченням оптимальних умов для ви-

сокопродуктивної праці; 

 додержання дисципліни праці; 

 послідовність у накопиченні знань протягом творчого життя; 

 систематичність у дотриманні єдиної методики і технології при вико-
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нанні одноразової роботи. 

Досягти системності в роботі можна виконанням певних правил: 

 постійно думати про предмет дослідження; 

 не працювати без плану; 

 при виконанні великої роботи слід звільнитися від другорядних справ; 

 перш ніж братися за роботу, зважити і розподілити свої сили і час; 

 заздалегідь готувати все необхідне для виконання роботи, щоб не відво-

лікатись; 

 не можна робити дві справи одночасно; 

 творчу роботу виконувати перед механічною, складну - перед простою; 

 доводити розпочату роботу до кінця і не розпорошувати сили; 

 постійно контролювати свою роботу, вчасно вносити корективи, обме-

жувати глибину розробки; 

 намагатися бачити кінцеву мету. 

Таким чином, у самореалізації велику роль відіграють самообмеження, ди-

сципліна, самоуправління, самооблік, самоконтроль та інші "само...", в тому числі 

самостійність, тобто здатність самому виявляти причини виникнення труднощів і 

усувати їх. Сюди належить також дотримання трудового режиму і графіка роботи, 

дисципліни мислення, здатність зосереджуватися, не порушувати логічний роз-

виток ідеї. 

Не менше значення має принцип економії або самообмеження, яким кож-

ний науковець повинен керуватися на всіх етапах наукового дослідження. Прин-

цип самообмеження виявляється, по-перше, в тому, що у будь-якому дослідженні 

слід обмежувати себе як за широтою охоплення теми, так і за глибиною її розроб-

ки. По-друге, дослідник, вводячи дослідження в певні часові рамки, тим самим 

уже обмежує себе. Самообмеження особливо важливе на стадії збору матеріалу, 

тобто слід вибрати те, що необхідно для вирішення даного завдання. 

Цей принцип також передбачає розвиток і виховання самокритичності і 

скромності, вміння тактовно відстоювати свої переконання. Це викликано тим, що 

сама природа науки як сфери людської діяльності, спрямованої на вироблення 

знань, зумовлює те, що рушійною її силою є конфлікт - боротьба наукових шкіл, 

світоглядів, суперечність між теорією і практикою, розвиток критики і самокри-

тики, несприйняття догматизму і сліпої віри в авторитети. Звідси кожному науко-

вцю, особливо початківцю, слід виховувати в собі критичне ставлення до резуль-

татів своєї праці, до сприйняття чужих ідей і думок. Особливо велике значення 

має власна творчість. Доцільно передусім спробувати віднайти власні шляхи роз-

в'язання проблеми, свій шлях наукового пошуку. Вивчення літератури буде кори-

сним тією мірою, якою воно дасть змогу уникнути помилок. Важливо не лише до-

вести необґрунтованість якогось наукового положення іншого вченого, а й запро-

понувати натомість теорію чи метод, що є більш слушними, виваженими. 

Раціональна організація наукової праці передбачає максимальне викорис-

тання комплексу індивідуальних особливостей науковця (дослідника), його мора-

льних і вольових рис характеру. 

Науковець повинен мати певні особистісні й творчі якості. А саме: 
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 професійні знання; 

 допитливість; 

 спостережливість; 

 ініціативність; 

 почуття нового; 

 зацікавленість у справі; 

 пунктуальність і ретельність; 

 відповідальність і надійність; 

 організаторські здібності; 

 комунікабельність і доброзичливість; 

 честолюбство; 

 зовнішній вигляд. 

Безумовно, важко знайти людину, яка б могла в повному обсязі мати всі 

перелічені якості. Усі ці та інші риси потрібно виховувати. Необхідна постійна 

робота над собою для розвитку задатків і здібностей, пам'яті, уваги, спо-

стережливості, формування навичок праці та ін. 

 

2. Робочий день та робоче місце науковця. 

Робочий день науковця важко передбачити або прогнозувати. Одним із го-

ловних правил є: 

 поступове входження в роботу; 

 ритмічність праці; 

 планування роботи. 

Елементи імпульсивності та імпровізації характерні для наукової діяльнос-

ті. Однак успіх забезпечує систематична, заздалегідь спланована робота. Плану-

вання може бути на день або тиждень, місячне, квартальне, річне. Плануючи ро-

боту на день, слід зважати на таке: перш ніж розпочати роботу, необхідно обду-

мати майбутній день, виділивши найважливіші й термінові справи. Для правиль-

ної орієнтації спільної роботи з науковим керівником таке планування здійсню-

ється разом. 

Неодмінним атрибутом кожного науковця є робочий блокнот - щоденник, 

в якому справи розподіляють за датами. Можна також мати записну книжку, ка-

лендар пакету Outlook, установлений на персональному комп'ютері. Цей календар 

часто називають особистою інформаційною системою, призначеною для ефектив-

ної організації робочого часу чи наукової праці. До її складу, крім календаря, вхо-

дять телефонний довідник, адресна книга, блокнот та ін. Оперуючи однією части-

ною електронного органайзера, наприклад щотижневиком, можна одночасно пе-

реглядати й інші частини — план на місяць, телефонний довідник. 

При плануванні роботи науковець повинен знати, що найсприятливіший 

час для виконання творчих або складних завдань - з 10-ї годин ранку й до 12-ї го-

дини. Після цього настає деякий спад активності. У другій половині дня праце-

здатність найвища від 14-ї до 17-ї години, після чого невпинно вона падає. 

Слід пам'ятати про втомлюваність очей. При великому обсязі робіт з літе-

ратурними джерелами або на ПЕОМ очі швидко втомлюються. В цій ситуації 
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краще змінити заняття або трохи відпочити: пройтись по коридору, випити кави, 

поговорити по телефону. Ідеально чередувати кожні 45 хвилин роботи з 15-

хвилинною перервою, при цьому тривалість щоденної роботи на комп'ютері не 

повинна перевищувати 4 години. 

Доцільно знати, що система роботи декілька годин підряд, а потім такий 

же відпочинок - шкідлива звичка. Має бути певний ритм у чередуванні роботи і 

відпочинку. Слід зважати на біоритми життєдіяльності. Навіть звичайний робочий 

тиждень має свій цикл. Понеділок є днем входження в робочий ритм, у цей день 

(якщо є така можливість) не варто починати важливі справи. Тому найважливіші 

або найважчі в роботі справи, написання дисертації або статті починають з сере-

дини тижня. Вівторок і середа є найпродуктивнішими днями тижня, до п'ятниці 

накопичується втома, тому в суботу і неділю краще відпочити. 

У багатьох країнах світу науковці використовують спеціальні плоскі пап-

ки-гармошки, сторінки яких розписані за днями місяця. Крізь отвори в правому 

куті папки видно вкладені туди документи, записки-нагадування, доручення нау-

кового керівника, які необхідно виконати у певний термін. Якщо такої можливос-

ті немає, то матеріали дисертації зберігають у звичайних папках, на кожній з яких 

зазначають номер, назву розділу, підрозділу дисертації або статті, термін їх на-

писання. 

У процесі повсякденної роботи дослідник повинен занотовувати в щоден-

нику чи спеціальному блокноті всі питання, які його зацікавили. У вільний час їх 

з'ясовують з керівником або фахівцем. Побіжно визначається перелік необхідних 

документів (законодавчих, директивних, статистичних та ін.) і їх місцезнахо-

дження. Це робота - "про запас", яка дозволяє науковцю мати у своєму розпоря-

дженні точну, випереджувальну інформацію. 

Неефективно братися за написання всіх розділів роботи одночасно, однак 

доцільно постійно накопичувати документи (опубліковані й неопубліковані) з 

усіх розділів дослідження, поповнювати їх новою інформацією. 

Науковцю слід зважати на свої індивідуальні особливості, віднайти власні 

прийоми "входження" в роботу. Як правило, найбільші труднощі виникають у пе-

рші хвилини і години роботи. Універсальних засобів втягування до роботи немає, 

кожен повинен відшукати їх для себе. Вважається доцільним перші десять хвилин 

витратити на повторне читання раніше підготовленого матеріалу і його коригу-

вання. Як правило, після такої роботи з'являється бажання попрацювати над но-

вим матеріалом. Також індивідуально треба вибирати години роботи, що забезпе-

чить найбільшу творчу продуктивність. 

Залежно від характеру науковця слід індивідуально вирішувати питання 

щодо допустимої тривалості роботи і чергування її з відпочинком. Наукова праця 

потребує дотримання режиму, інакше вона стає малопродуктивною і може приз-

вести до втрати віри у свої сили, погіршення стану здоров'я. 

Одна з головних умов підвищення працездатності - правильно організова-

не робоче місце. Робоче місце науковця - це сукупність усього того, що викорис-

товується в роботі, тобто меблі, комп'ютер, інші технічні засоби. Поліпшення ро-

бочого місця передбачає оснащення його всім необхідним відповідно до характе-

ру роботи. 
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Недостатнє освітлення і колір лампи, шум у приміщенні, висота стільця і 

площа поверхні стола можуть стати причиною зниження працездатності. Фахівці 

з ергономіки (наукової дисципліни, що комплексно вивчає людину в процесі її ді-

яльності) рекомендують не забувати золоте правило, дотримання якого може вбе-

регти від багатьох бід: світло має падати згори і зліва, інакше порушується прави-

льне положення голови. 

Будь-яка світлова або шумова вібрація - це джерело роздратування, підви-

щеного збудження і нервовості, що заважає ефективній розумовій праці. Звичка 

вмикати телевізор або радіо для підняття настрою виправдана лише при виконан-

ні механічної роботи. Для інтелектуальної творчої роботи - це лише додаткове 

джерело створення підвищеної втомлюваності. 

Однією з основних умов ефективної наукової діяльності є порядок на ро-

бочому столі. Як відомо, порядок звільнює думку. Ідеально, коли на столі лежать 

лише документи, необхідні в даний момент. Нагромадження паперів не лише зме-

ншує робочу площу стола, а й відволікає від вирішення питання. Необхідно підт-

римувати раз і назавжди заведений порядок розташування документів та інших 

матеріалів у шухляді робочого столу, шафах, картотеках. Дотримання звичного 

порядку полегшує працю, робить більшість операцій автоматичними, економить 

час, запобігає "зникненню" документів, які у недостатньо організованого праців-

ника потрапляють до папок з іншими документами. 

Працюючи з комп'ютером, важливо розмістити його так, щоб з ним було 

легко і зручно працювати. В процесі роботи поза має бути такою, щоб не втомлю-

ватись і щоб усе необхідне для роботи було під рукою. Монітор має знаходитися 

на рівні очей, відстань між монітором і обличчям має бути не меншою 40 см. Мо-

жна обладнати свій монітор додатковим пристосуванням - тримачем для докумен-

тів Curtis Clip, за допомогою якого можна закріпити документ на одному рівні з 

монітором. Клавіатуру краще розташувати на відстані 10 см від краю стола, що 

дасть можливість зап'ястями спиратися на стіл. Тепер з'явилися Wrist rests (опори 

для зап'ясть), які підкладають під зап'ястя, щоб підняти їх над клавіатурою. Щоб 

запобігти відблискам світла від монітора, необхідно зменшити освітлення в при-

міщенні, обладнати люстри і вікна розсіювачами світла. 

Стілець має бути зі спинкою і, бажано, з підліктям. Крім того, рекоменду-

ється регулярно робити перерви в роботі, змінювати час від часу позу. Пози, при 

яких коліна згинаються під кутом менше 90 градусів, порушують кровообіг. Тому 

необхідно відрегулювати висоту стільця або поставити під стіл підставку для ніг, 

яка регулюється щодо висоти і нахилу. 

Не менший вплив на емоційний стан науковця справляють кольори. Ві-

домо, що темні тони присипляють, а яскраві - надзвичайно збуджують. Для 

письмової роботи найкраща гама бежевого і зеленого кольорів. Зелений колір, 

за дослідженнями психологів, знижує сприйнятливість до звукового стресу. 

Вміле використання кольору - прекрасний засіб підвищення працездатності. 

Важливою умовою комфортної роботи, за даними вчених, є відчуття 

свого "власного" простору, тобто наявність свого "кутка", де науковець про-

водить більшу частину часу. Недоцільно захаращувати робочий стіл сувеніра-

ми, іграшками, фотографіями та ін. Вони лише відвертають увагу від справи. 
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Впливає на працездатність і запах. Дослідження свідчать, що запах лимона 

переважно знижує продуктивність праці вченого, а запах троянди - підвищує. За-

пах улюблених парфумів, за оцінками психологів, добре тонізує і підвищує пози-

тивні емоції. Допомагає також хвойний екстракт. Однак захоплюватися сеансами 

ароматотерапії не слід, оскільки це може викликати головний біль. 

 

3. Технічні засоби наукової діяльності. 

Технічними засобами, якими найчастіше користується науковець, є персо-

нальний комп'ютер, телефон, телефакс і копіювальний апарат. 

Сучасного науковця неможливо уявити без персонального комп'ютера 

(ПК). ПК використовується за двома основними напрямами: 

 організація роботи з документами; 

 розрахункова робота. 

При документуванні, тобто створенні (складанні) документів, ПК виступає 

в ролі "розумної" друкарської машинки. Є багато програм для створення і редагу-

вання наукових документів. Такі програми називають текстовими редакторами або 

текстовими процесорами. При використанні цих програм для створення документів 

(дисертації, автореферату, статті, тез доповіді та ін.) текст документа, що редагу-

ється, виводиться на екран дисплея і до нього можна вносити необхідні зміни, пе-

реносити фрагменти з одного місця документа в інше, об'єднувати фрагменти, ви-

користовувати різні шрифти для виділення окремих ділянок тексту, роздруковува-

ти текст на принтері та ін. 

Один із найпопулярніших редакторів тексту - Word, який є складовою про-

грамного комплексу Microsoft Office. 

Microsoft Word — потужний текстовий редактор, призначений для вико-

нання процесів обробки тексту: від набору і верстки до перевірки орфографії, 

вставки в текст графіки, роздрукування тексту. Він працює з багатьма шрифтами - 

як з українським та російським, так і з іншими національними шрифтами. До ко-

рисних властивостей Word належить автоматична корекція тексту, автоматичне 

перенесення слів і виправлення написів слів, зберігання тексту у визначений про-

міжок часу, наявність майстрів текстів і шаблонів, що дозволяють швидко створи-

ти ділові документи. Word забезпечує пошук заданого слова або фрагмента текс-

ту, заміну його на зазначений фрагмент, видалення, копіювання у внутрішній бу-

фер, заміну гарнітури і (або) розміру шрифту та ін. Наявність закладки в тексті 

дає змогу швидко перейти до бажаного місця в тексті. Можна так само автомати-

чно включати в текст дату, час створення, зворотну адресу й ім'я автора тексту. 

Word дозволяє включати в текст бази даних, об'єкти графіки, музичні мо-

дулі. Для обмеження доступу до документа можна встановити пароль на текст, 

який Word буде запитувати при завантаженні тексту. Word дає змогу відкривати 

багато вікон для одночасної роботи з декількома текстами або розбити одне акти-

вне вікно на два. 

Що стосується розрахункової роботи, то сучасний комп’ютер нині є дуже 

потужним засобом. Для тих, хто на має навиків програмування, можна викорис-

товувати електронну таблицю Excel або інженерний пакет Eureka американської 

фірми Borland. Не дуже складними в освоєнні є пакети MathCAD, MathLAB, 
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Mathematica та інші. Є достатня кількість пактів програм для розрахунку статис-

тичних характеристик випадкових процесів (Statistica,  Statgraph тощо).  

Програмісти мають можливість розв’язувати свої задачі з допомогою бага-

тьох інтегрованих програмних середовищ (CИ ++, Pascal, Delphi, Visual Basic і 

т.д.).       

Бажано, щоб ПК був підключений до міжнародної мережі Internet, що 

дасть змогу отримати додаткову інформацію за темою дослідження. 

Доцільними в дослідницькій роботі є телефон, магнітофон, диктофон, ши-

рокий асортимент канцелярських приладів: ручок, олівців, гумок. Невеличкі кан-

целярські приладдя слід зберігати в ложементах - відкритих коробках з відділен-

нями для кожного з них. 

 

4. Ділове спілкування. 

Ділове спілкування умовно поділяють на два види. Перший із них має ін-

формаційний характер, його мета - отримання інформації. Спілкування може бути 

одностороннім, коли в отриманні інформації зацікавлена одна сторона, і дво-

стороннім, коли в ньому зацікавлені обидва співбесідники.  Другий вид спілку-

вання - дискусійний, під час якого кожна із сторін наполягає на своїй думці. 

Найефективнішими є безпосередні контакти. 

Поділ ділового спілкування на два види має практичне значення, визначає 

особливості їх підготовки і проведення. 

Запорукою успішного спілкування є компетентність і тактовність праців-

ника, володіння прийомами ведення бесіди, прагнення оперативно й ефективно 

вирішити чи обговорити питання. Попередня підготовка передбачає передусім ви-

значення мети спілкування, терміну його проведення (не більше 40...45 хвилин). 

При підготовці до інформаційного спілкування попередньо формулюють 

основні запитання, які необхідно поставити співбесіднику, складають детальний 

перелік фактів (даних), що підлягають уточненню та ін. 

При підготовці до дискусійного спілкування бажано правильно дібрати ар-

гументи, необхідні для захисту своєї думки, викласти їх у логічній послідовності. 

Важливо спробувати поглянути на обговорюване питання очима свого опонента, 

передбачити можливі заперечення і варіанти відповідей. 

При підготовці до спілкування важливо оцінити професійний рівень спів-

бесідника, його вік, риси характеру. 

Свої особливості має і техніка спілкування. Є певна система правил і при-

йомів, які роблять ділову розмову найбільш ефективною. Це такі: 

 визначеність, тобто чітке визначення предмета обговорення, цілі розмо-

ви, формулювання обговорюваних питань, можливих варіантів рішень; 

 обґрунтованість, тобто оптимально можлива аргументованість своєї точ-

ки зору, система доказів і логічність їхнього викладу; 

 послідовність у захисті своїх поглядів, думок, несуперечність тверджень, 

доказів, готовність до зміни свого рішення лише за наявності дійових аргументів 

опонента. 

Слід пам'ятати, що будь-яка дискусія - це діалог, де виклад співбесідником 

власних доказів має змінюватись увагою до доказів опонента. Уміння слухати, те-
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рпіння, неупереджене ставлення, делікатність забезпечують ефективність спілку-

вання. Під час спілкування рекомендується дивитися співбесідникові у вічі, не 

переривати його. Можна занотовувати деякі важливі моменти під час бесіди. Піс-

ля її завершення необхідну інформацію слід докладно записати, щоб мати можли-

вість проаналізувати доводи співбесідника, його аргументи, виділити головне. 

Особисте ділове листування потребує своєрідного стилю, що відрізняє йо-

го від службового. Із тексту листа має вимальовуватись образ автора, його особи-

стість. Кореспонденція має бути виразним і неповторним обличчям автора, грани-

чно точною і чіткою при мінімумі витраченого на неї часу. 

При написанні особистого листа можна скористатися рядом порад і прин-

ципів, яких дотримуються при складанні службових листів. Серед них: інформа-

тивність, лаконічність, логічність та послідовність викладу, уникнення багатозна-

чності та надміру іншомовних слів, увічливість, уникнення категоричності і запе-

речних форм, достатність аргументації, наявність вступного і завершального ком-

пліментів. 

Отже, особисті ділові листи мають бути чіткими, лаконічними, зрозу-

мілими, не містити нічого зайвого, що заважало б сприйманню основної інфо-

рмації.  

З іншого боку, лист - це письмова розмова з адресатом, а тому можливе 

використання гумору та "магічних слів", що забезпечує неофіційність, створює 

автору відповідний імідж. Зрештою, вибір стилю залежить від ситуації: мети лис-

та, близькості знайомства автора з адресатом чи необхідності дотримання субор-

динації. Тут відкритий широкий простір для творчості, слід лише стежити за тим, 

щоб усе в листі було доречним. 

Є різні форми звертання до адресата. Найуживаніші: "Шановний...!", "Ве-

льмишановний...!", "Шановний колего...", "Шановний пане..." та ін. 

Завершальні речення тексту також можуть бути дуже різні: повторення по-

дяки, висловлення сподівання, надії, запевнення адресата, прохання (найближчим 

часом дати відповідь, надіслати документи) та ін. 

Прощальні фрази також можуть бути різними. Якщо автор добре знайомий 

з адресатом, успішно співпрацює з ним уже не перший рік, можна закінчити лист 

дружніми (але ні в якому разі не панібратськими чи фамільярними) фразами на 

зразок: "Щиро Ваш...", "З найкращими побажаннями...", "З вдячністю та найкра-

щими побажаннями...", "Щиро відданий Вам..." тощо.  Листи офіційного ха-

рактеру можна закінчувати виразами: "З глибокою повагою...", "З вдячністю і по-

вагою...", "З повагою і найкращими побажаннями...", "Залишаємося з пошаною...", 

"Бажаємо успіхів..." та ін. 

І ще одна порада: слід ретельно перевірити текст листа, щоб у ньому не 

було помилок та виправлень. Важливо дотримуватись етикету листування. 

Ділова телефонна розмова - доволі поширена форма спілкування. Слід 

враховувати її специфіку, зважити, наскільки в даному разі потрібний телефонний 

дзвінок - можливо, ефективнішим буде безпосередній контакт або написання лис-

та. 

Передусім, необхідно мати телефонний довідник або записник, що міс-

тить прізвище, ім'я та по батькові абонента, посаду, номер телефону. Крім то-
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го, ретельно продумати і чітко уявляти мету дзвінка, визначити і записати пи-

тання, які слід вирішити з абонентом, підготувати необхідні документи та ін. 

Дуже важливо визначити слушний час для дзвінка, зважаючи на інтереси 

абонента. Проявом делікатності є попередній дзвінок для уточнення часу ділової 

розмови. Не рекомендується телефонувати на початку, в кінці робочого дня, бли-

зько до обідньої перерви. Неетично телефонувати додому поважній особі після 

21-ї години. 

Правильно набравши номер абонента і отримавши відповідь-

підтвердження, слід назвати себе, прізвище, ім'я та по батькові потрібного вам 

абонента. Інколи необхідно назвати його посаду, після взаємних представлень ви-

класти причину дзвінка. Телефонна розмова має бути гранично лаконічною, кори-

сною, без зайвих емоцій, не перевищувати 5...6 хвилин.  В кінці варто підсу-

мувати розмову, виділити найголовніше зі сказаного. Закінчує розмову той, хто 

зателефонував. Доречними будуть фрази: "Дякую за розмову", "Радий був Вас чу-

ти", "Успіхів Вам" та ін. 

 

5. Особистий архів науковця. 

З часом у дослідника накопичуються різноманітні за формою та змістом 

документи: рукописи, машинописи, ксерокопії, картотеки, конспекти, вирізки, 

фотографії, касети, дискети тощо, які в сукупності утворюють особистий архів. 

Крім того, науковець має певну кількість книг, періодичних видань, інших видів 

опублікованих документів, що складають його особисту бібліотеку. 

Ведення власного архіву є обов'язковим для науковця. Обсяг інформацій-

них документів, використовуваних особисто, як правило, великий. Ці матеріали 

треба відповідним чином організувати, оскільки без цього утруднюється пошук 

необхідної інформації, знижується ефективність праці. 

Починати упорядкування особистого архіву слід якнайраніше, коли кіль-

кість матеріалів невелика. Обліку мають підлягати всі документи: опубліковані й 

неопубліковані. 

Розрізнені документи систематизують за темами, формою, характером ви-

користання, терміном зберігання в окремих папках. Папка має певну назву і по-

рядковий номер, які зазначають також і на каталожній картці. Документи, які не-

можливо підшити, зберігають у підписаних коробках, конвертах, по можливості 

окремо (за видами, темами). Конспекти також доцільно зберігати в папках з напи-

сами на корінці. Заведені на них картки заносяться у відповідні розділи картотеки. 

Касети, дискети, слайди та інші документи подібної форми зберігаються в спеціа-

льних коробках. Кожний документ і коробку надписують. Окремо зберігають до-

кументи, робота з якими проведена, і поточні документи. 

При формуванні папок використовують вітчизняні швидкозшивачі, розра-

ховані в середньому на 100 аркушів, або імпортні, розраховані на 400...600 арку-

шів. Останні призначені для багаторазового використання, тому всі необхідні ві-

домості про документи коротко фіксують на змінному аркуші-вкладиші, котрий 

поміщають у спеціальну "кишеню" на корінці обкладинки. Такі "кишені" можуть 

мати різні розміри: від невеликого осередку у верхній частині корінця до повного 

формату корінця папки. 
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В особистій бібліотеці слід виділити на окремій полиці свої власні праці. 

Розстановка книг і брошур здійснюється таким чином: універсальні енциклопедії, 

енциклопедичні словники, спеціальні енциклопедії, словники, довідники. Основ-

ний масив книг розставляють за галузями, темами, а в їх межах - за алфавітом ав-

торів та назв. За необхідності застосовують картонні роздільники або закладки рі-

зного кольору. На цю частину фонду особистої бібліотеки доцільно вести абетко-

ву або систематичну картотеку (каталог). 

Робота з періодичними та продовжуваними виданнями має свою специфі-

ку. Доведено, що для фахівця являє інтерес лише невелика частина річного ком-

плекту журналу (до 20...30 відсотків). Тому доцільно розрізнено зберігати поточні 

видання та журнали минулих років. Необхідні для роботи журнали слід зберігати 

окремо за роками видання. Потрібні для роботи статті можна копіювати і робити 

підшивки з окремих напрямів дослідження. Значно підвищують ефективність ро-

боти електронні бази даних та ін. 
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