
Лабораторна робота 

 №1 ВИБІР НАПРЯМУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Мета роботи – оволодіти знаннями про основні напрями науко-

вих досліджень. 

 

1 Вказівки з самопідготовки до роботи  

1.1  Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

  що являють собою наукові факти, наукові закони, по-

няття, принципи, концепції, парадигма; 

 чим відрізняються методологія, метод і методика науко-

вого дослідження; 

 поняття гіпотези наукового дослідження. 

Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

  наукові факти, наукові закони, поняття, принципи, конце-

пції, парадигма; 

 методологія, метод і методика наукового дослідження; 

 поняття гіпотези наукового дослідження. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Що являють собою наукові факти, наукові закони, поняття, 

принципи, концепції, парадигма? 

1.2.2 Чим відрізняються методологія, метод і методика науко-

вого дослідження?  

1.2.3 Поняття гіпотези наукового дослідження. 

 

1.3 Рекомендована література 
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2 ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1. Основні наукові поняття 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без про-

міжної аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, 

на основі яких робиться висновок. 

Наукова ідея базується на наявних знаннях, але виявляє раніше 

непомічені закономірності. 

Наука передбачає два види ідей: конструктивні й деструктивні, 

тобто ті, що мають чи не мають значущості для науки і практики. 

Свою специфічну матеріалізацію ідея знаходить у гіпотезі. 

Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення пев-

них явищ (процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. 

Наукова теорія включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку 

істини, яка допомагає суттєво економити час і сили, цілеспрямовано 

зібрати і згрупувати факти. Розрізняють нульову, описову (поня-

тійно-термінологічну), пояснювальну, основну робочу і концептуа-

льну гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, то 

в науці її називають теорією або законом. 

Гіпотези (як і ідеї) мають імовірнісний характер і проходять у 

своєму розвитку три стадії: 

 накопичення фактичного матеріалу і висунення на його 

основі припущень; 

 формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припу-

щення прийнятної теорії; 

 перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі 

уточнення гіпотези. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза 

перетворюється на наукову теорію. Гіпотеза висувається з надією на 

те, що вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним 

знанням. 

Закон – внутрішній суттєвий зв’язок явищ, що зумовлює їх 

закономірний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхі-

дно потім логічно довести, лише в такому разі він визнається нау-

кою. 

Наукові закони – найважливіша ланка в системі наукових знань, 

що відображає найбільш істотні, стійкі, повторювані об’єктивні вну-

трішні зв’язки в природі, суспільстві й мисленні. Зазвичай закони ви-

ступають у формі певного співвідношення понять, категорій. 



Для доведення закону наука використовує судження. 

Найбільш високою формою узагальнення й систематизації знань 

є теорія. 

Під теорією розуміють вчення про узагальнений досвід (прак-

тику), що формулює наукові принципи й методи, які дозволяють 

узагальнити й пізнати існуючі процеси і явища, проаналізувати 

дію на них різних факторів і запропонувати рекомендації з вико-

ристання їх у практичній діяльності людей. 

Наука – це сукупність теорій. 

Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, твер-

джень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища. Це не 

безпосереднє, а ідеалізоване відображення дійсності. Теорію розгля-

дають як сукупність узагальнюючих положень, що утворюють науку 

або її розділ. Вона виступає як форма синтетичного знання, в межах 

якого окремі поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автоно-

мність і перетворюються на елементи цілісної системи. 

До нової теорії висуваються такі вимоги: 

 адекватність наукової теорії описуваному об’єкту; 

 можливість заміни експериментальних досліджень теоретич-

ними; 

 повнота опису певного явища дійсності; 

 можливість пояснення взаємозв’язків між різними компонен-

тами в межах даної теорії; 

 внутрішня несуперечливість теорії та відповідність її дослідним 

даним. Теорія являє собою систему наукових концепцій, принци-

пів, положень, фактів. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних поло-

жень, основних думок щодо об’єкта дослідження, які об’єднані 

певною головною ідеєю. 

Концептуальність – це визначення змісту, суті, сенсу того, 

про що йде мова. 

Принцип (постулат, аксіома) – найабстрактніше визна-

чення ідеї. Під принципом розуміють вихідні положення певної га-

лузі науки. Вони є початковою формою систематизації знань (аксі-

оми евклідової геометрії, постулат Бора в квантовій механіці тощо). 

Поняття – це думка, виражена в узагальненій формі, яка ви-

значає суттєві і необхідні ознаки предметів та явищ і взає-

мозв’язки. Якщо поняття увійшло до наукового обігу, його познача-

ють одним словом або використовують сукупність слів – термінів. 



Розкриття змісту поняття називають його визначенням. 

Останнє має відповідати двом найважливішим вимогам: 

 вказувати на найближче родове поняття; 

 вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від інших 

понять. Поняття, як правило, завершує процес наукового дослі-

дження, закріплює результати, отримані вченим особисто у своєму 

дослідженні. Сукупність основних понять називають понятійним 

апаратом тієї чи іншої науки. 

Сукупність основних понять називають понятійним апара-

том науки. 

Найбільш широкі поняття називають категоріями. Це самі зага-

льні абстракції. До категорій відносяться філософські поняття фо-

рми й змісту, у політекономії – це товар і вартість тощо. 

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку 

або підтвердження. Він є елементом, який у сукупності з іншими 

становить основу наукового знання, відбиває об’єктивні властивості 

явищ та процесів. На основі наукових фактів визначаються законо-

мірності явищ, будуються теорії і виводяться закони. 

Розвиток науки йде шляхом від збирання фактів, їх вивчення й 

систематизації, узагальнення та розкриття окремих закономірностей 

до зв’язаної, логічно стрункої системи наукових знань, яка дозволяє 

пояснити вже відомі факти і передбачити нові. 

Шлях пізнання починається із живого спостереження з перехо-

дом до абстрактного мислення, а потім до практичного втілення в 

життя. 

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систе-

матизації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може 

існувати жодна наука. Факти стають складовою частиною наукових 

знань, якщо вони виступають у систематизованому вигляді. 

Факти систематизуються та узагальнюються за допомогою про-

стих абстракцій – понять (визначень), які є важливими структурними 

елементами науки.  

Факти становлять реальну основу всіх висновків і узагальнень 

учених. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмис-

лення фактів не може існувати жодна наука. Факти стають складо-

вою частиною наукових знань лише тоді, коли вони виступають у 

систематизованому, узагальненому вигляді, є основою підтвер-

дження законів дійсності. Закони і факти у науці набувають певної 



інтеграції і служать базою для більш широких наукових узагальнень 

за умови, що вони відображені у теоріях. 

Парадигма - це визнана наукова теорія, що протягом певного 

часу задає модель наукової діяльності. Крім того, парадигма – це й 

сама пануюча модель наукової діяльності, що складає із сукупності 

теоретичних принципів, метрологічних норм, світоглядних устано-

вок і ціннісних критеріїв. Інакше кажучи, це пануюча концептуальна 

система, стиль мислення в науці. 

Отже, кожна наука разом із законами включає в собі, з одного 

боку, факти і дані досвіду, а з другого – певну систематизацію знання 

– теорію. 

 

2 Методологія, метод та методика у науковому дослідженні 

Основою розробки кожного наукового дослідження є сукупність 

пізнавальних засобів, методів, прийомів і певна їх послідовність.  

Метод (від грец. methodos «спосіб», «метод», «шлях») – у най-

більш загальному випадку означає спосіб досягнення мети, певним 

чином впорядкована діяльність.  

Науковий метод – це спосіб пізнання явищ дійсності, їх взаємо-

зв'язку і розвитку. Метод як засіб пізнання є способом відтворення в 

мисленні досліджуваного предмета.  

Аналізом та вивченням наукових методів займається методоло-

гія науки. З одного боку, методологія розуміється як певна система 

методів, які застосовуються в процесі пізнання в межах тієї або іншої 

науки, тобто методологія розглядається як частина конкретної на-

уки. З іншого боку, методологія виступає як сукупність основних фі-

лософських положень, які відображають первинні гносеологічні 

концепції формування й аналізу наукового знання. У цьому визна-

ченні підкреслюється філософський характер розуміння методології. 

У загальному плані розрізняють філософську і спеціально-наукову 

методологію.  

Методологія – це вчення про правила мислення при створенні 

науки, проведенні наукових досліджень. Під методологією науки пе-

реважно розуміється вчення про науковий метод пізнання або сис-

тема наукових принципів, на основі яких базується дослідження і 

здійснюється вибір засобів, прийомів і методів пізнання.  

Існує й інший, більш вузький погляд на методологію науки, коли 

вона розглядається як теоретична основа деяких спеціальних, част-



кових прийомів і засобів наукового пізнання, наприклад, методоло-

гія управління, методологія ціноутворення тощо, але в цьому разі до-

цільніше говорити про методику пізнання і дій.  

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції 

якого дається пояснення основних наукових явищ і розкриваються 

їх закономірності. Під методологічною основою наукового дослі-

дження треба розуміти основні, вихідні положення, на яких воно ба-

зується. Методологічні основи науки завжди існують поза нею і не 

виводяться із самого дослідження. Необхідно також зазначити, що 

результати наукової і практичної діяльності людей залежать не лише 

від того, хто діє (суб’єкт пізнання) або на що спрямована пізнавальна 

діяльність (об’єкт пізнання), а й від того, якими способами, прийо-

мами і засобами здійснюється пізнавальний процес. Мова йде про 

вирішення проблеми методу наукового пізнання або дослідження, 

котра завжди була і є в центрі уваги науковців.  

Важливу роль методу в науковому дослідженні підкреслювало 

багато видатних вчених. Зокрема, російський фізіолог І. П. Павлов 

(1849 – 1936) зазначав: «Метод – найперша, основна річ. Від методу, 

від способу дії залежить уся серйозність дослідника. Вся справа в 

гарному методі. При гарному методі і не дуже талановита людина 

може зробити багато. А при поганому методі й геніальна людина 

буде працювати марно і не отримає цінних, точних даних». Поняття 

«метод» у широкому розумінні означає «шлях до чогось» або спосіб 

діяльності суб’єкта в будь-якій її формі.  

Інакше кажучи, метод – це спосіб, шлях пізнання і практичного 

перетворення реальної дійсності, система прийомів і принципів, що 

регулюють практичну і пізнавальну діяльність людей (суб’єктів).  

Отже, метод зводиться до сукупності визначених правил, прийо-

мів, способів і норм пізнання та дії. Це визначена система приписів, 

принципів, вимог, яка повинна орієнтувати суб’єкт пізнання на вирі-

шення конкретного науково-практичного завдання для досягнення 

певного результату в тій чи іншій сфері людської діяльності. Г. Ге-

гель зазначав, що метод є засобом, через який суб’єкт співвідно-

ситься з об’єктом дослідження.  

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття 

тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розме-

жовують методологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій 

традиції методологію розглядають як учення про науковий метод пі-

знання або як систему наукових принципів, на основі яких базується 



дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, 

методів, прийомів дослідження. Найчастіше методологію тлумачать 

як теорію методів дослідження, створення концепцій, як систему 

знань про теорію науки або систему методів дослідження. Методику 

розуміють як сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку 

і різноманітні операції з фактичним матеріалом. 

До загальнонаукової методології слід віднести системний під-

хід, застосування якого потребує кожний об’єкт наукового дослі-

дження. Сутність його полягає у комплексному досліджені великих 

і складних об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з уз-

годженим функціонуванням усіх елементів і частин. 

Для конкретних наук методологія пізнання (дослідження) є су-

купністю методів і засобів, спрямованих на вирішення поставлених 

проблем. 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, 

точної, систематизованої інформації про процеси та явища. 

Функції методології: 

 визначає способи здобуття наукових знань, які відобража-

ють динамічні процеси та явища; 

 направляє, передбачає особливий шлях, на якому досяга-

ється певна науково-дослідницька мета; 

 забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу 

чи явища, що вивчається; 

 допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки 

у вигляд нових понять, категорій, законів, гіпотез, ідей, тео-

рій; 

 забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів 

і понять у науці; 

 створює систему наукової інформації, яка базується на 

об’єктивних фактах, і логіко-аналітичний інструмент науко-

вого пізнання; 

 організує використання нових знань у практичній діяльно-

сті. 

Принципи методології пізнання: 

 принцип єдності теорії і практики; 

 принцип визначеності; 

 принцип конкретності; 



 принцип пізнавальності; 

 принцип об’єктивності; 

 принцип причинності; 

 принцип розвитку. 

Принцип єдності теорії і практики означає, що вони є нерозри-

вно пов’язаними і взаємо-обумовлюють один одного в процесі люд-

ської діяльності. Розкриває діалектику руху людського знання до іс-

тини, констатує визначальну роль практики, яка є критерієм істин-

ності теоретичних положень, у процесі пізнання 

Принцип визначеності вимагає повного і всебічного відобра-

ження найбільш істотних сторін і закономірностей об’єктивних про-

цесів, конкретного історичного підходу до їх оцінки. 

Принцип конкретності означає, що відображення дійсності в 

мисленні істинно – тільки якщо воно конкретно. 

Принцип пізнаванності означає, що об’єктивний світ, що існує 

поза і незалежно від нас, може бути пізнаний, так як немає принци-

пових перешкод для того, щоб у ході діяльності людина могла осво-

їти зовнішній світ. 

Принцип підпорядкованості полягає у затвердженні об’єктивної 

закономірності обумовленості одного явища іншим і вимагає враху-

вання різноманіття відносин і зв’язків. 

Принцип розвитку полягає в тому, що формування наукового 

знання відбувається при повному і всебічному відображенні проце-

сів становлення розвитку об’єкта пізнання, його протиріч, кількісних 

і якісних змін та їх взаємного переходу. 

Принцип об’єктивності вимагає розгляду процесів, явищ, речей 

такими, якими вони є, без упередженості, в усьому різноманітті їх 

сторін, зв’язків, відносин. 

У процесі наукового дослідження необхідно розуміти також по-

няття «методика наукового пізнання», котре виражає певну послідо-

вність вирішення конкретного наукового і практичного завдання, а 

також сукупність і порядок застосування відповідних методів дослі-

дження.  

Слід чітко розрізняти значення понять «метод», «методика» і 

«методологія».  

Метод – спосіб досягнення мети, розв’язання конкретної задачі; 

сукупність прийомів (операцій) практичного впливу чи теоретич-

ного освоєння об’єктивної дійсності з метою її пізнання.  



Методика дослідження – це система правил використання ме-

тодів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження. 

Свідоме застосування науково обґрунтованих методів слід розгля-

дати як найсуттєвішу умову отримання нових знань. Дослідник, який 

добре знає методи дослідження і можливості їх застосування, витра-

чає менше зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослі-

дженні спирається лише на інтуїцію або діє за принципом «спроб і 

помилок».  

Загалом, методика дослідження – це сукупність прийомів і 

способів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з 

фактичним (емпіричним) матеріалом. Основне призначення мето-

дики дослідження полягає у тому, щоб на основі відповідних прин-

ципів (вимог, умов, обмежень, приписів тощо) забезпечити успішне 

вирішення визначених завдань, практичних проблем і досягнення 

мети наукового дослідження.  

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, 

точної, систематизованої інформації про процеси та явища.  

У методології наукових досліджень виділяють два рівня пі-

знання:  

• теоретичний – висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, 

формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіста-

влення різних гіпотез і теорій;  

• емпіричний – спостереження і дослідження конкретних явищ, 

експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів 

дослідження.  

Сучасна наука володіє потужним арсеналом різноманітних ме-

тодів, які призначені для розв'язування різних за своїм характером 

наукових задач. При проведенні конкретного наукового дослідження 

використовуються ті методи, які можуть дати глибоку й всебічну ха-

рактеристику досліджуваного явища. Вибір їх залежить від мети і за-

дач дослідження.  

Методи є упорядкованою системою, в якій визначається їх місце 

відповідно до конкретного етапу дослідження, використання техніч-

них прийомів і проведення операцій з теоретичним і фактичним ма-

теріалом у заданій послідовності.  

В одній і тій самій науковій галузі може бути кілька методик 

(комплексів методів), які постійно вдосконалюються під час науко-



вої роботи. Найскладнішою є методика експериментальних дослі-

джень, як лабораторних, так і польових. У різних наукових галузях 

використовуються методи, що збігаються за назвою, наприклад, ан-

кетування, тестування, шкалювання, однак цілі і методика їх реалі-

зації різні.  

Класифікація методів розроблена недостатньо.  

Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома 

ознаками: мети і способу реалізації.  

 першою ознакою виділяються так звані первинні методи, 

що використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, 

спостереження, опитування та ін. Вторинні методи використову-

ються з метою обробки та аналізу отриманих даних – кількісний та 

якісний аналіз даних, їх систематизація, шкалювання та ін. Третій 

тип представлений верифікаційними методами і прийомами, що да-

ють змогу перевірити отримані результати. Вони зводяться також до 

кількісного та якісного аналізу даних на основі виміру співвідне-

сення постійних і змінних чинників.  

 ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналіти-

чні, візуальні та експериментально-ігрові методи. До перших нале-

жать традиційні методи дедукції та індукції, що різняться вихідним 

етапом аналізу. Вони доповнюють один одного і можуть використо-

вуватися з метою верифікації – перевірки істинності гіпотез і висно-

вків.  

Візуальні, або графічні, методи – графи, схеми, діаграми, карто-

грами та ін. дають змогу отримати синтезоване уявлення про дослі-

джуваний об’єкт і водночас наочно показати його складові, їхню пи-

тому вагу, причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу 

компонентів у заданому об’ємі. Ці методи тісно пов'язані з комп'ю-

терними технологіями.  

Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються ре-

альних об’єктів, які функціонують у конкретній ситуації, і признача-

ються для прогнозування результатів. 3 ними пов'язаний цілий роз-

діл математики – «теорія ігор»; з їх допомогою вивчаються ситуації 

в політичних, економічних, воєнних питаннях. Вони використову-

ються у психології («трансакційний аналіз»), соціології («управління 

враженнями, «соціальна інженерія»), в методиці нетрадиційного на-

вчання.  



У прикладних аспектах гуманітарних наук доцільно використо-

вувати математичні методи. Математичний апарат теорії ймовірнос-

тей дає можливість вивчати масові явища в соціології, лінгвістиці. 

Математичні методи відіграють важливу роль при обробці статисти-

чних даних, моделюванні. Однак при цьому слід зважати на різницю 

в природі об'єктів і категорій гуманітарних, природничих і матема-

тичних наук. Проблема полягає у визначенні конкретної гуманітар-

ної сфери, в якій застосування математичних методів дає результати.  

Інколи методи поділяють на групи відповідно до їх функціона-

льних можливостей: етапні, тобто пов'язані з певними етапами дос-

лідження, й універсальні, які використовують на всіх етапах. До пер-

шої групи відносять спостереження, експеримент, а до другої – абс-

трагування, узагальнення, дедукцію та індукцію та ін.  

Розрізняють методи теоретичних та емпіричних досліджень. Та-

кий розподіл методів завжди умовний, оскільки з розвитком пі-

знання один науковий метод може переходити з однієї категорії в 

іншу.  

Отримання нових знань – це складний творчий процес, що хара-

ктеризується певною логічною послідовністю наукової діяльності 

дослідника. Основними формами становлення нового знання є нау-

ковий факт, наукова проблема, гіпотеза і теорія. Творчий їх розвиток 

визначає логічну послідовність процесу наукового дослідження, зо-

крема: виявлення дійсних (реальних) фактів, їх пояснення та узагаль-

нення; постановка і формулювання наукової проблеми; формування 

й обґрунтування наукової гіпотези; побудова теорії та визначення 

шляхів її практичної реалізації. 

 

3 Гіпотеза наукового дослідження 

На етапі роботи над гіпотезою дослідник пише теоретико-мето-

дологічну частину дослідження: висуває гіпотетичне припущення, 

яке стає основою роботи, складає план роботи, аналізує стан розро-

бки (історіографію) проблеми, підбирає  необхідні для дослідження 

джерела інформації, обирає методи, прийоми, способи і засоби здій-

снення дослідження, аргументує необхідність та специфіку їхнього 

використання. 

Гіпотеза – модель майбутнього наукового знання (можливого 

наукового знання). Вона представляє собою наукове припущення, 

яке вимагає перевірки на досвіді, теоретичного обґрунтування і під-

твердження. 



Джерелами розробки гіпотези можуть бути: 

 узагальнення досвіду, аналіз існуючих наукових фактів; 

 подальший розвиток наукових теорій. 

Будь-яка гіпотеза розглядається як відправна точка дослідження, 

яка може підтвердитися або не підтвердитися. Робота над гіпотезою 

дослідження складається з кількох етапів (рис. 1.). 

 
 

Рис. 1. Етапи роботи над гіпотезою дослідження 

 

На етапі висування гіпотези на основі нагромаджених теоретич-

них та емпіричних знань припускається можливість отримання но-

вого знання про об’єкт дослідження. Для пояснення одних і тих же 

фактів можуть використовуватись різні гіпотези, а висування взає-

мовиключних гіпотез вважається помилковим. Якщо для пояснення 

групи фактів висувається кілька суперечливих гіпотез обирається та, 

яка пояснює найбільшу кількість фактів. Не заборонене висування 

гіпотез, які суперечать давно існуючим науковим теоріям. Важли-

вою вимогою до висування гіпотези є можливість її перевірки. 

Розробка і формулювання гіпотези полягає в обґрунтуванні гі-

потези, визначенні методів дослідження, виборі доказів. Гіпотезу 

формулюють у письмовому вигляді, ретельно продумують, обгово-

рюють з керівником, в науковому колективі, консультуються з ком-

петентними фахівцями. 

На етапі доведення гіпотези проводиться теоретична розробка 

та експериментальна перевірка гіпотези, за необхідності здійсню-

ється уточнення і корегування попередніх гіпотез. 

Доведення гіпотези ґрунтується на таких основних елементах: 

 теза – твердження, що має бути доведеним; 

 аргумент – положення, яке використовується для доказу істин-

ності тези (достовірні факти, закони, теореми, аксіоми); 

 форма (демонстрація) – спосіб зв’язку аргументів між собою 

та з тезою (таблиці, графіки, розрахунки тощо). 

 Виділяють два способи доказу гіпотези: 



 прямий – здійснюється шляхом емпіричних досліджень на ос-

нові порівняння припущення з фактичним станом об’єкта; 

 опосередкований – здійснюється шляхом умовиводів на ос-

нові вже здобутих знань. 

Виділяють прямі, побічні докази та спростування (табл.А.1.). 

Останнім етапом роботи над гіпотезою є обробка результатів. 

На цьому етапі гіпотеза перетворюється у достовірне знання, до-

повнюється, відхиляється або змінюється новими гіпотезами. 

Висуванню гіпотези сприяє дослідження стану розробки (історі-

ографії) проблеми. 

Історіографія – сукупність досліджень, наукової літератури, 

присвячених певній добі, періоду, проблемі, події, регіону чи країні. 

На основі аналізу історіографії проблеми встановлюється 

зв’язок проблеми з суміжними темами, які раніше виконувалися ін-

шими науковцями, складається бібліографічний список вітчизняної 

і зарубіжної літератури. 

Таблиця 1. 

Види доказів 

Види доказів Схеми доведення 

Прямі доводиться теза 

Побічні (доказ від 

протилежного) 

доводиться помилковість відхилення від 

тези 

 

 

 

Спростування 

Спростування тези: 

 доводиться істинність антитези; 

 доводиться помилковість наслідків 

тези 

Спростування демонстрації: 

доводиться відсутність логічного зв’язку 

між аргументом та тезою (підміна тези, 

неправильний спосіб доведення і т.ін.) 

 

Аналіз історіографії допомагає відібрати необхідні для дослі-

дження джерела. 

Джерела інформації – сукупність відомостей про ті чи інші 

явища, факти, події та їхній взаємозв’язок. Джерела є основою нау-

кових досліджень. В кожній галузі науки подається власна класифі-

кація джерел, визначається ступінь важливості кожної з груп джерел 

для дослідження. 



Розробка гіпотези дозволяє чіткіше сформулювати завдання до-

слідження та скласти план роботи. 

План дослідження – встановлення порядку і послідовності ви-

конання робіт, визначення всіх діючих умов, в яких буде відбуватись 

перевірка гіпотез. 

Плани бувають: 

 розвідувальні – застосовуються для уточнення теми (про-

блеми) і формулювання гіпотези; 

 аналітичні (описові) – використовуються для перевірки гіпо-

тези, описання фактів, що характеризують об’єкт дослідження; 

 експериментальні – застосовується для визначення при-

чинно-наслідкових зв’язків у досліджуваному об’єкті. 

План дослідження складається з двох частин: 

 методологічної (вирішує питання вибору і обґрунтування ме-

тодів отримання необхідної інформації, визначення джерел і 

обсягу інформації, яка буде необхідна для перевірки висунутих 

гіпотез, вибору способів обробки отриманої інформації); 

 організаційної (відображає порядок проведення експерименту, 

забезпечення необхідним обладнанням, схему обробки матері-

алів, джерела фінансування, місце і порядок впровадження 

отриманих результатів у практику). 

Кожне питання плану дослідження має бути чітко сформульо-

ване і взаємопов’язане з іншими з дотриманням логічного взає-

мозв’язку і черговості. 

Експериментування проводиться у три етапи: підготовка експе-

рименту, проведення дослідження і аналіз отриманих результатів. 

Виконання випускних кваліфікаційних робіт студентів також 

має бути чітко сплановане. Зазвичай, формою звітності у виконанні 

кожного з пунктів плану виступає підготовка тієї чи іншої частини 

кваліфікаційної роботи. 

План кваліфікаційної студентської роботи зазвичай складається  

зі вступу, розділів і параграфів основної частини та висновків. Плани 

студентських робіт можуть бути простими (містити перелік основ-

них питань – розділів) та складними (кожен розділ розбиватися на 

параграфи). План не є остаточним і в процесі дослідження може мі-

нятися, оскільки можуть бути знайдені нові аспекти вивчення 

об’єкта і рішення наукових завдань. 

При складанні плану варто прагнути, щоб: 

 питання відповідали обраній темі і не виходили за її межі; 



 питання теми розташовувалися в логічній послідовності; 

 до плану обов’язково були включені питання теми, що відби-

вають основні аспекти дослідження; 

 тема була досліджена всебічно. 

Необхідною складовою процесу наукового дослідження є вибір 

методології і чітке обґрунтування використання тих чи інших її скла-

дових у дослідженні. 

Методологія – вчення про методи, методики, способи і засоби 

пізнання. Готуючи методологічну частину роботи дослідник пови-

нен добре розуміти зміст основних понять методології (бачити різ-

ницю між методологією і методом; методами і методикою; прийо-

мами, способами і засобами дослідження тощо), знатися на класифі-

каціях та розуміти особливості використання тих чи інших методів. 

При виборі методів варто враховувати, що вони мають бути: 

 ефективними – забезпечувати досягнення поставленої мети і 

необхідний ступінь точності дослідження; 

 економічними – дозволяти заощадити час, сили і засоби дослі-

дника; 

 простими – доступним для дослідника відповідної кваліфіка-

ції; 

 безпечними для здоров’я і життя людей; 

 припустимими з погляду моралі і норм права; 

 науковими – мати міцну наукову основу. 

Основним орієнтиром для вибору методів дослідження є за-

вдання. При цьому важливо підбирати такі методи, які були б адек-

ватні своєрідності явищ, що вивчаються. Методи тісно пов’язані між 

собою і не можуть застосовуватися ізольовано. 

Отже, основою наукового дослідження є гіпотеза – модель мож-

ливого майбутнього наукового знання. Робота над гіпотезою розпо-

чинається з нагромадження теоретичних та емпіричних знань, на ос-

нові яких припускається можливість отримання нового знання про 

об’єкт дослідження. 

Гіпотеза обґрунтовується, детальніше розробляються завдання 

дослідження, відповідно до яких складається план виконання ро-

боти, визначаються методи дослідження, обираються докази, прово-

диться її теоретична розробка та експериментальна перевірка. На 

останньому етапі гіпотеза перетворюється у достовірне знання, до-

повнюється, відхиляється або змінюється новими гіпотезами.  


