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ПОСТАНОВКА НАУКОВОГО ЗАВДАННЯ НА ОСНОВІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Методичні вказівки до практичної роботи № 2 

 

МЕТА РОБОТИ – придбання навичок визначення та фо-

рмулювання наукового завдання на основі інформацйних дослі-

джень. 

Як результат проведення практичних занять студент по-

винен: 

з н а т и: поняття предмету та об’єкту наукових дослі-

джень, поняття та методичні рекомендації визначення наукового 

завдання, структуру змісту тексту оформлення тексту , зміст ро-

зділів, оціночні показники технологічних процесів; 

в м і т и: визначати та формулювати наукове завдання. 

 

ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ  

ЗАНЯТЬ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

 

Вивчити: 

а) поняття наукових досліджень; 

б) поняття об’єкту та предмету досліджень; 

в) методичні принципи визначення наукового завдання 

[1..3]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

 

1.2.1 Що таке наука? 

1.2.2 Що таке наукове дослідження? 

1.2.3 Що таке об’єкт і предмет досліджень; 

1.2.4 Назвіть основні етапи визначення наукового завдан-

ня; 
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1.3 Рекомендована література 

1. Довідник здобувача наукового ступеня: 36. нормат. док. та 

інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфі-

кації / Упоряд. Ю. І. Цеков; Передмова до 3-го, 2-го і з передньо-

го сл. до 1-го вид. Р. В. Бойка.– 3-тє вид., випр. і допов.– К.: Ред. 

"Бюл. Вищої атестац. коміс. України: Вид-во "Толока", 2004.– С. 

16. 

2. Садовский В. Н. Методологические проблемы исследования 

объектов, представляющих собой системы // Социлогия в СССР: 

В 2 т. / Ред.-сост. Г. В. Осипов. Изд. изм.– М.: Мысль, 1966. – Т. 

1. – С. 181. 

3. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. 

екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.  

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових до-

сліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 

2003. - 192 с. 

5. П'ятнииька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у 

вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. - К., 

2003. - 116 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи  

 

2.1.1 Вивчення поняття та основні етапи визначення нау-

кового завдання.  

2.1.2 Визначення та формулювання наукового завдання.  

 

2.2 Основні положення матеріалу, що вивчається 

 

2.2.1 Наукове дослідження 

Наукове дослідження — це процес дослідження певного 

об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, 

яке має на меті встановлення закономірностей його виникнен-

ня, розвитку і перетворення в інтересах раціонального викорис-

тання у практичній діяльності людей. 

Характерною рисою наукового дослідження, яка вирізняє 

його від інших видів дослідження є використання наукових ме-

тодів. Визначальною рисою наукового методу є вимога об'єкти-

вності, що виключає суб'єктивне тлумачення результатів. Не 

повинні прийматися на віру будь-які твердження, навіть якщо 

вони виходять від авторитетних вчених. Методи поділяються на 

дві групи: теоретичні та емпіричні. 

Необхідність проведення наукової роботи завжди виникає 

тодi, коли старе знання вже виявило свою неспроможнiсть, а но-

ве ще не набуло розвинутої форми. Таким чином, проблема в на-

уцi - це суперечлива ситуацiя, котра вимагає свого вирiшення. 

Така ситуацiя, виникає найчастiше в результатi вiдкриття нових 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4#.D0.A2.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B5.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4#.D0.95.D0.BC.D0.BF.D1.96.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4
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фактiв, якi явно не вкладаються у рамки колишнiх теоретичних 

уявлень, тобто, коли жодна з теорiй не може пояснити щойно 

виявленi факти. 

 

2.2.2 Об'єкт і предмет дослідження 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового 

процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В 

об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослі-

дження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, 

оскільки предмет дослідження визначає тему дисертаційної 

праці, визначеної на титульному аркуші як її назва" [1]. 

У методології науки сформувалося коректне розмежу-

вання об'єкта пізнання і предмета вивчення, про яке  В. Садов-

ський писав: "...Будь-яка річ, явище, процес, будь-яка сторона, 

будь-яке відношення між явищами – одне слово, все те, що пі-

знається, являє собою об'єкт дослідження, оскільки воно ще 

не пізнано і протистоїть знанню. Ті самі речі, явища, процеси, 

їхні сторони й відношення, оскільки вони вже відомі, зафіксо-

вані з певного боку в тій чи іншій формі знання, "дані" в ній, 

але підлягають дальшому дослідженню, є предметами" [2]. 

Об'єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямо-

вана пізнавальна діяльність дослідника. 

Об'єктом наукового дослідження є навколишній мате-

ріальний світ, та форми його відображення у свідомості людей, 

які існують незалежно від нашої свідомості, відбираються від-

повідно до мети дослідження.  
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Досліджувати можна не тільки емпіричний об'єкт (якість про-

дукції, собівартість виробів), а й теоретичний (дія закону варто-

сті). 

Об'єктом дослідження в міжнародній економіці може 

бути подія або окремі структурні одиниці будь-якої системи чи 

події, наприклад, процеси змін у суспільстві, діяльність окре-

мих суб’єктів, стани і властивості систем, взаємодії і взаємоз-

в'язки, залежності, функції, причини, механізми змін у процесі 

розвитку.  

Приклад. Об'єктом дослідження обрано технологія виробниц-

тва молока  на фермі  

Об'єкт дослідження - в науці під ним розуміють головне 

поле докладання зусиль вчених. В одній науці (науковому на-

прямку) проте може бути кілька об'єктів досліджень, які скла-

дають логічно пов'язане істота і мета досліджень у цій науці 

(науковому напрямку). 

Таким об'єктом стає всяке непізнане явище, невідоме ра-

ніше науці, або його частину, яка передбачає дослідити ця нау-

ка. 

Предмет пізнання — це досліджувані з певною метою 

властивості, ставлення до об'єкта. Наприклад, усі суспільні нау-

ки в принципі пізнають один об'єкт — суспільство, але мають 

різні предмети; політична економія — систему виробничих від-

носин, економічна статистика — кількісну сторону економіч-

них явищ; бухгалтерський облік, аналіз і аудит — господарську 

діяльність підприємців та ін. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Рух від непізнаного до  пізнаного має відношення до 

об’єкту досліджень.. а те, що безпосередньо досліджується  - 

це предмет. 

Предметом дослідження може бути одна з функцій, вла-

стивостей, характеристик об'єкту дослідження, його якості, га-

лузь використання тощо. Тобто предмет дослідження (напри-

клад, процес, методи, методологія) завжди є лише конкретною 

частиною досліджуваного об'єкта (наприклад, підприємство, 

об'єднання, галузь національного виробництва).  

Для того, щоб приступити до систематичного вивчення 

об'єкта конкретної предметної області, доцільно виділити такий 

конкретний предмет, на якому можна вивчати характеристики 

даного класу об'єктів. Саме він і буде предметом наукового до-

слідження.  

Приклад. Предметом дослідження обрано залежності продук-

тивність тварин якості змішування компонентів раціону.  

 

2.2.3 Оформлення інформаційних досліджень. 

Основна увага майбутнього магістра має бути спрямо-

вана не тільки на виборі або розробці предмета дослідження, а й 

на його обґрунтуванні, бо саме він визначає тему наукової (дип-

ломної) роботи (є ключовим елементом в назві теми) і вихідні 

умови дослідження.  

. При складанні змісту роботи перш за все необхідно зро-

бити обґрунтування теми, визначити її новизну, поставити мету, 

поставити завдання досліджень тощо. 

 Оформлення інформаційних досліджень здійснюється до-

кументально по певній структурі.  
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Структура тексту складається з таких частин: 

1) - опис ситуації в який знаходиться об’єкт досліджень, важли-

вість виробництва продукції в вирішенні народно-

господарської проблеми країни,  як він впливає на навколишнє 

середовище та ін; 

 2) – на основі аналізу проводиться  визначення наукової про-

блеми, або проблемних питань функціонування об’єкту (техно-

логічних, економічних,  технічних, екологічних, організацій-

них, соціальних та ін.); 

3) - пропонується напрями вирешення проблем, проблемних 

питань функціонування об’єкту (усунення недоліків) за рахунок 

конкретних пропозицій (розробки та удосконалення  технології 

та техніко-технологічних рішень щляхом впровадження нових 

технологічних процесів, зменшення затрат та умов праці, забез-

печення комфорту утримання тварин, та ін.); 

4) - пропонується мотодика (методологія) реалізації пропонова-

них напрямів вирішення проблем, або проблемних питань фун-

кціонування об’єкту; 

5) – на основі синтезу прогнозуються показники  функціону-

вання удосконаленого об’єкту (технологічні, техніко-

економічні, якісні, соціальні, екологічні та ін.); 

6) опис впливу удосконаленого об’єкту досліджень на ситуацію 

в якій він знаходиться  та на вирішення народно-господарської 

проблеми, що визначено в 1) підпункті. 

 

2.2.4 Формулювання наукового завдвння. 

Наукове завдання як правило відноситься до предмета 

досліджень, до визначення  закоиомірностей змін його власти-
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востей, форми, кинеиатичних і динамічних показників як при 

взаєомодії з іншими елементами процесу так  і в іншому сере-

довищі.  

Факти або залежності, встановлені під час вивчення об-

раного предмета дослідження, підлягають критичному аналізу й 

у підсумку переносяться на весь відповідний клас об'єктів. 

Постановка питання наявності (існування) та фомулю-

вання наукового завдання здійснюється при умові , що існуюча 

проблема не вирішується використанням існуючих наукових 

знань функціонування частин об’єкту (теоретичних залежнос-

тей, закономірностей). 

Метод визначення наукового завдання, як правило, спів-

падає з визначенням теми досліджень.  

Вибір теми наукового дослідження є одним з відповіда-

льних етапів. Тема, яку обирає для дослідження студент, по-

винна бути пов´язана з основними напрямками розвитку галузі 

(механізація сільського господарства) та науковими досліджен-

нями, які проводяться у вузі. 

Під науковим напрямком розуміють сферу наукових дос-

ліджень наукового колективу вищого навчального закладу, 

який упродовж відповідного часу розв´язує ту чи іншу пробле-

му. Науковий напрямок поділяється на окремі наукові пробле-

ми. їх розв´язують декілька наукових колективів протягом двох 

або більше років. 

Під науковим завданням розуміють завдання наукового 

дослідження яке необхідно визначити для пояснення поведінки 

предмету досліджень при його взаємодії з новими елементами 

процесу, або в нових умовах взаємодії з ними. Як правило нау-
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кове завдання пов’язано з визначенням  невідомих в науці но-

вих явищ, закономірностей зміни кінематичних і динамічних та 

інших показників, властивостей і форми предмету досліджень 

при взаємодії з елементами процесу (операції),  

Накове завдання це намір дослідника дати нове явище й 

у формi нового знання: ви щось дослiдили, ви побачили якiсь 

закономiрностi, якусь логiку фактiв, якiсь принципи, ви форму-

єте новi поняття, фактично додаєте нове знання. 

Накове завдання це намір діяльності дослідника з пред-

метом діяльності наукового дослідження. Наприклад «Огркнту-

вати параметри процесу подрібнення стеблових кормів у зазда-

легідь напруженому стані» 

Наукове завдання  охоплює певну галузь наукового до-

слідження. Вона базується на численних наукових питаннях. 

Під науковими питаннями розуміють дрібніші наукові завдан-

ня, які належать до конкретної галузі наукового дослідження.   

 

Етапи визначення наукового завдання (теми досліджень) 

:На першому етапі (здійснюється студентами самостійно за 

затвердженою тематикою кафедри) – визначається актуальність 

і перспективність вирішення проблеми, відповідність профілю 

навчання студентів. 

Під актуальністю теми розуміють її народногосподарську 

цінність, тобто необхідність і невідкладність її вирішення для 

потреб розвитку народного господарства. 

Важливою вимогою до вибору теми дослідження є її пер-

спективність або стабільність: дослідник має усвідомлювати 

тенденції розвитку явищ і процесів, які він збирається дослі-
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джувати. Вимоги перспективності визначають параметри для 

вибору об´єкту обстеження, добору відповідних методів дослі-

дження, а також характеристики умов, для яких буде здійсню-

ватися впровадження результатів наукової роботи. Для оцінки 

перспективності тем застосовують два методи: математичний і 

експертних оцінок.  

В прикладних темах часто використовують показник пе-

рспективності Кп, в основу якого покладені економічні показ-

ники ефективності: 

Кп = Езаг./Зд(1-Рр), де: 

Езаг - загальний очікуваний економічний ефект (грн.); 

Р - вірогідність ризику; встановлюється на основі науко-

вого прогнозу; 

З - загальні витрати на наукове дослідження (грн.). 

Чим вищий Кп, тим перспективніша тема, яка планується 

для опрацювання. 

При застосуванні методу експертних оцінок використо-

вують бальну шкалу оцінювання теми за певними критеріями 

перспективності групою експертів. Тема, яка набере найбільше 

балів, вважається перспективною. 

Вибору теми має передувати ретельне ознайомлення сту-

дента з відповідними вітчизняними і зарубіжними літературни-

ми джерелами своєї та суміжної спеціальності. 

 На другому етапі студент, згідно з обраною темою, са-

мостійно добирає відповідні літературні джерела (книги, бро-

шури, статті), офіційні документи, відомчі матеріали з теми та 

опрацьовує їх. 
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Дані про літературне джерело заносяться на бібліотечні 

картки та перфокарти. На кожне літературне джерело заповню-

ється окрема картка. Отже, формується картотека літературних 

джерел з теми дослідження. Картки бажано згрупувати до від-

повідних питань, що розглядаються в науковій роботі. 

На основі аналізу літературних джерел необхідно визна-

чити,  що про цей предмет було кимось щось уже сказана, але 

не сказано те, те i те, i оскiльки про те нiчого не сказано, то во-

но i є об'єктом вашого вивчення.  

Третій етап – формулювання  (уточнення)  наукового за-

вдання (теми) і визначення иети роботи, складання змісту нау-

ково-дослідної роботи. 

Мета дослідження - це те, що в найзагальнішому вигляді 

потрібно досягти в кінцевому результаті дослідження, яке від-

носиться до зміни функціонування (обгрунтувати параметри 

процесу, технології) об’экту за рахунок (шляхом) змін функціо-

нування, або параметрів (обгрунтування параметрів) предмету 

досліджень. Формулювання мети зазвичай починається слова-

ми: «розробити основи, модель, тощо)», «обґрунтувати параме-

три..»,  тощо. 

  Четвертий етап - формулювання гіпотези, наукового пе-

редбачення, припущення, висунутого для пояснення будь-яких 

явищ, процесів, причин, які зумовили даний наслідок. 

Гіпотеза є компасом, який визначає напрям діяльності 

дослідження. Вдало сформульована гіпотеза передбачає неви-

значеність результату дослідження і спрямовує дослідження на 

доведення реальності існування передбачуваного припущення. 
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П´ятий етап. Сформульована мета й гіпотеза дослі-

дження логічно визначають завдання досліджень, які потрібно 

вирішувати в процесі роботи. Найчастіше всього вони звучать 

так: 1) вивчити; 2) виявити; 3) розробити 4)обґрунтувати, тощо. 

Бажано, щоб відповіддю на поставлені завдання досліджень був 

зміст відповідних розділів роботи. 

 

2.3 Оснащення робочого місця 

Методичні вказівки до даної роботи з розрахунку одна на 

двох студентів. 

 

2.4 Вихідні дані до виконання роботи 

Вихідні дані для виконання роботи не потрібні. 

 

2.5 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлен-

ня звіту  

 

Робота виконується за програмою пункту 2.1. 

Пропонована форма звіту вказана в пункті 2.2.3. 

2.6 Питання для самоконтролю  

2.6.1 Поняття накового дослідження; 

2.6.2 Поняття об’єкту та предмету наукових досліджень; 

2.6.3 Основні єтапи визначення наукового завдання; 

2.6.4 Структура тексту оформлення наукового завдання.  
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Додаток А 

 

Тема  «Технологічні та конструктивні параметри  

автоматичної годівниці-дозатора для відгодівлі свиней» 

 

Актуальність. Розвиток важливої для України галузі сви-

нарства стримується невідповідністю собівартості виробництва 

та ціни реалізації. Собівартість виробництва, яка незначно нижче 

чим ціна реалізації свинини,  не забезпечує отримання певного 

прибутку і не забезпечує розвиток свинарських підприємств. 

Важливою умовою зниження собівартості виробництва  продук-

ції свинарства є ефективне годування тварин сбалансованими 

кормами з мінімальними затратами на функціонування процесу 

годівлі, що досягається при передачі функцій керування цим 

процесом тваринам. При цьому досягається різке зниження за-

трат на механізацію процесу годівлі, а також оптимізація вико-

ристання кормових ресурсів. Зниження собівартості продукції 

створить умови для отримання більшоого прибутку, частина 

якого буде направлена на розвиток техніко-технолгічного забез-

печення виробництва. Така концептуальний підхід створить 

умови для подальшого розвитку галузі свинарства України. 

Народно-господарська проблема  - підвищення ефектив-

ності та зниження вартості технологічного процесу відгодівлі 

свиней за рахунок ефективного використання поведінкових осо-

бливостей тварин. 
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Наукове завдання. Обгрунтування  параметрів техноло-

гічного процесу дозованої подачі комбікорму тварині на основі 

оптимізації конструктивних рішень  дозуючого пристрою годів-

ниці- дозатору. 

Концепція. Обґрунтування технологічних  конструктив-

них параметрів годівниці-дозатора  проводиться моделюванням 

та оптимізацією процесу витікання сипкого матеріалу при відхи-

ленні в обмеженому просторі дозуючого вікна щодо нерухомого 

днища годівниці. 

.Об’єкт досліджень - технологічний процес годування 

свиней. 

Предмет досліджень – залежності якості функціонування 

процесу подачі корму від параметрів технологічного процесу та 

годівниці.  

Мета. Підвищення ефективності функціонування техноло-

гічного процесу годування свиней шляхом підвищеня якості фу-

нкціонування процесу та  зниження затрат за рахунок викорис-

таня мускульної сили  тварин. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні за-

вдання досліджень. 

 

Завдання досліджень. 

1 Обґрунтувати параметри процесу витікання сипкого  матеріалу 

в конусному бункері при коливанії його в обмеженому  просторі. 

 

2 Розробити математичну модель дозованої видачі сипкого ма-

теріалу при відхиленні дозуючого вікна  відносно нерухомого  

днища годівниці. 


