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Лабораторна робота №3 

ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти знаннями про особливості теоре-

тичних досліджень. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Підготувати: 

– глосарій: теоретичне пізнання, ідея, наукова ідея, проблема, гі-

потеза, концепція, закон, парадокс, теорія, наукова теорія, аксіома; 

– логіко-структурні схеми: логічна схема побудови аргументації. 

класифікація спостережень у наукових дослідженнях. 

Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

  глосарій: теоретичне пізнання, ідея, наукова ідея, проблема, гі-

потеза, концепція, закон, парадокс, теорія, наукова теорія, аксіома; 

 логіко-структурні схеми: логічна схема побудови аргументації. 

класифікація спостережень у наукових дослідженнях. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Що таке теоретичне пізнання?  

1.2.2 Яка структура процесу теоретичного пізнання? 

1.2.3 Процес наукового теоретичного дослідження. 

1.2.4 Мета теоретичних досліджень.  

1.2.5 Які основні завдання теоретичних досліджень? 

1.2.6 Алгоритм теоретичного рівня пізнання. 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

 

ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
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Теоретичне пізнання 

Теоретичне пізнання – це відображення внутрішніх зв’язків і 

закономірностей становлення, розвитку та існування об’єктів, які 

з’ясовуються шляхом раціонального опрацювання даних емпірич-

ного дослідження. Теоретичний рівень пізнання (рис. 1) забезпечує 

перехід від конкретного або конкретно-почуттєвого дослідження до 

абстрактного, що дає можливість виявити і сформулювати суттєве, 

головне. 

 

 
Рис. 1 – Структура процесу теоретичного пізнання 
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Абстрагування на теоретичному рівні пізнання є одним із голо-

вних способів проникнення в сутність явищ навколишньої дійсності. 

Теоретичний спосіб пізнання пов’язують із змістовим узагальнен-

ням об’єктів дослідження. В основі узагальнення лежить аналіз, 

спрямований на виділення основи, властивої для різноманітних 

явищ. Встановлено, що на теоретичному рівні пізнання дослідник 

моделює явища, що вивчаються, аналізує умови, за яких вони проті-

кають, узагальнює емпіричні дані, визначає практичну цінність тих 

чи інших методів дослідження. 

Теоретичне пізнання виникло на етапі розвитку людства, коли 

відбувся суспільний розподіл праці, тобто відокремлення розумової 

праці від фізичної й перетворення розумової праці на відносно само-

стійну сферу діяльності. 

Теоретичне пізнання – це самостійна, цілеспрямована діяль-

ність, яка складається з таких компонентів: 

 пізнавальної діяльності спеціально підготовлених груп лю-

дей, які досягли певного рівня знань, навичок, розуміння, ви-

робили відповідні світоглядні та методологічні настанови; 

 об`єктів пізнання; 

 предмета пізнання; 

 особливих методів та засобів пізнання; 

 сформованих логічних форм пізнання та мовних засобів; 

 результатів пізнання, що виражаються в законах, теоріях, на-

укових гіпотезах; 

 цілей, що спрямовані на досягнення істинного знання. 

У теоретичному пізнанні головна роль належить раціональному 

мисленню. Крім його основних форм (поняття, судження, умовивід), 

які функціонують і на донауковому рівні пізнання, створюються і на-

бувають відносної самостійності такі форми та засоби, як ідея, про-

блема, гіпотеза, концепція, закон, теорія. 

Ідея – відображає зв`язки та закономірності дійсності й спрямо-

вана на її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійс-

ність і суб`єктивну мету її перетворення. 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища без проміжної аргу-

ментації, без усвідомлення всієї сукупності зв`язків, на основі яких 

робиться висновок. Вона базується на набутих знаннях, але розкри-

ває раніше не виявлені закономірності. Свою специфічну матеріаль-

ність ідея знаходить у гіпотезі. 
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Проблема – це форма та засіб наукового пізнання, в яких поєд-

нуються два змістовних елементи: знання про незнання і передба-

чення можливості наукового відкриття. 

Гіпотеза – це форма та засіб наукового пізнання, за допомогою 

яких формується один з можливих варіантів розв`язання проблеми, 

істинність якого ще не з`ясована і не доведена.  

Гіпотеза – це припущення про причину, яка викликає даний на-

слідок. В основі гіпотези завжди лежить припущення, достовірність 

якого на певному рівні науки і техніки не може бути підтверджена. 

Існують певні правила висування гіпотези: 

 відповідність гіпотез фактам, яких вона стосується; 

 з багатьох висунутих гіпотез найбільш придатною є та, яка по-

яснює більшу кількість фактів; 

 для пояснення серії фактів зв’язок гіпотез із ними мусить бути 

найтіснішим; 

 гіпотези, які знаходяться у протиріччі, не можуть бути однора-

зово істинними; 

 висуваючи гіпотези, потрібно усвідомлювати імовірність їх ви-

сновків. 

Якщо гіпотеза узгоджується з фактами, що спостерігаються, то 

в науці її називають теорією або законом. З накопиченням нових фа-

ктів одна гіпотеза може бути замінена іншою лише у тому випадку, 

коли ці нові факти не можна пояснити попередньою гіпотезою або 

вони суперечать їй. При цьому часто попередня гіпотеза не відкида-

ється повністю, а тільки виправляється й уточняється. В ході уточ-

нення і виправлення гіпотеза перетворюється на закон. 

Концепція – це форма та засіб наукового пізнання, яка є спосо-

бом розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї теорії. Це нау-

ково обґрунтований та в основному доведений вираз змісту майбут-

ньої теорії, який ще не є логічною системою точних наукових по-

нять. 

Закон – це внутрішньо суттєвий зв`язок між явищами, який обу-

мовлює їх необхідний закономірний розвиток. Закон виявляє визна-

чений стійкий зв`язок між явищами або властивостями матеріальних 

об`єктів. 

Закон носить об’єктивний характер і існує незалежно від свідо-

мості людей. Пізнання законів становить головне завдання науки і 

виступає основою перетворення людьми природи і суспільства. 

Існують три основні групи законів: 
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• специфічні або часткові; 

• загальні для великих груп, явищ (закон відповідності розвитку 

продуктивних сил виробничих відносинам); 

• загальні або універсальні (наприклад, закони діалектики). 

Між загальними і частковими законами існує діалектичний вза-

ємозв’язок: загальні закони діють через часткові, а часткові є про-

явом загальних. 

Парадокс (у широкому розумінні) – це твердження, що різко ро-

зходиться зі загальноприйнятим, заперечує те, що вважається «безу-

мовно правильним». 

Парадокс (у вузькому розумінні) – це протилежні твердження, 

для кожного з яких є переконливі аргументи. Парадоксальність є ха-

рактерною рисою сучасного наукового пізнання світу. Наявність па-

радоксів свідчить про неспроможність існуючих теорій та необхід-

ність подальшого їх удосконалення. Виявлення і вилучення парадо-

ксів стало в сучасній науці звичайною справою. Основні їх шляхи 

такі: 

– усунення помилок у логіці доведень; 

– удосконалення вихідних міркувань у певній системі знань. 

Теорія (від лат. theoreo – розглядаю) – система узагальненого 

знання, тлумачення тих чи інших явищ дійсності. Теорія є уявним  

відображенням і відтворенням реальної дійсності. Вона виникає у 

результаті узагальнення пізнавальної діяльності й практики. Це уза-

гальнений досвід у свідомості людей. 

Наукова теорія – система достовірних, глибоких та конкретних 

знань про дійсність, що має струнку логічну структуру та дає цілісне 

уявлення про об`єкт. Загалом процес наукового теоретичного дослі-

дження можна розділити на такі етапи (рис. 2): 

Структуру теорії формують принципи, аксіоми, закони, су-

дження, положення, поняття, категорії й факти. 

Під принципом у науковій теорії розуміють найабстрактніше 

визначення ідеї (початкова форма систематизації). Принцип – це 

правило, що виникає у результаті суб`єктивно обдуманого досвіду 

людей. Вихідні положення наукової теорії називають постулатами, 

або аксіомами. 
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Рис. 2 – Процес наукового теоретичного дослідження 

 

Аксіома (постулат) – це положення, яке береться за вихідне 

для певної теорії й з якого формують усі наступні пропозиції й ви-

сновки теорії за попередньо фіксованими правилами. У сучасній ло-

гіці й методології науки постулат і аксіома завжди використову-

ються як еквівалентні. 

Теорія є найбільш розвинутою формою узагальненого наукового 

пізнання. Вона містить не тільки знання основних законів, а й пояс-

нення фактів на їх основі. Теорія дозволяє відкривати нові закони і 

передбачати майбутнє. 

Теоретичний рівень пізнання представляє собою як би розріз до-

сліджуваного об’єкта під певним кутом зору, заданим світоглядом 

дослідника. Він будується з цільовою спрямованістю на пояснення 

об’єктивної реальності і його головною задачею є опис, системати-

зація і пояснення усієї безлічі даних емпіричного рівня. 

Теоретичний рівень відрізняється від емпіричного тим, що на 

ньому відбувається наукове пояснення фактів, отриманих на емпіри-

чному рівні. На цьому рівні формуються конкретні наукові теорії і 

він характеризується тим, що в ньому оперують з інтелектуально ко-

нтрольованим об’єктом пізнання, в той час як на емпіричному рівні 

– з реальним об’єктом. Значення його в тому, що він може розвива-

тися як би сам по собі, без прямого контакту з дійсністю. Природно, 

що вихідні принципи повинні співвідноситися з дійсністю. 
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Теоретичний рівень пізнання характеризується зіставленням, 

побудовою і розвитком наукових гіпотез і теорій, формулюванням 

законів і виведенням з них логічних наслідків для застосування тео-

ретичних знань на практиці. 

Теоретичний рівень є найвищим рівнем наукового пізнання. На 

цьому рівні особливо важливе значення мають ідеалізація і уявний 

експеримент. 

Уявний експеримент є аналогом матеріального. В процесі уяв-

ного експерименту об’єкт дослідження перетворюється і виступає як 

ідеалізований предмет, як результат абстракції. 

Ідеалізація завжди є і продуктом і результатом діяльності, ре-

зультатом уявного конструювання і вихідним пунктом теоретичного 

мислення. 

Схему теоретичного рівня пізнання можна представити таким 

чином (рис. 3). 

Представлена схема дозволяє визначити основні характеристики 

теоретичного пізнання: 

 об’єкт пізнання визначається цілеспрямовано під впливом 

внутрішньої логіки розвитку науки або нагальних вимог практики; 

 предмет пізнання ідеалізовано на основі уявного експери-

менту і конструювання; 

 пізнання здійснюється в логічних формах, під якими розу-

міється спосіб зв’язку елементів, що входять у зміст уявлення про 

предметний світ. 

Логічні форми є відображенням світу, підсумком фіксації повто-

рюваних відносин речей, зафіксованих у людській практиці. 

Філософські методи. Роль філософії у науковому пізнанні зу-

мовлена наявністю двох крайніх моделей, що склалися у вирішенні 

цього надзвичайно складного питання, серед яких: 

 умоглядно-філософський підхід (натурфілософія, філософія іс-

торії та ін.), суть якого полягає у прямому виведенні вихідних прин-

ципів наукових теорій безпосередньо з філософських принципів, ок-

рім аналізу матеріалу даної науки; 

 позитивізм, згідно якого «наука сама собі філософія». Роль фі-

лософії у частковому науковому пізнанні або абсолютизується, або, 

навпаки, принижується аж до повного заперечення. І хоча обидві мо-

делі мали певні позитивні результати, згоди між ними не було дося-

гнуто. 
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Рис. 3 – Алгоритм теоретичного рівня пізнання 

 

Як показує історія пізнання і самої філософії, в її впливі на про-

цес розвитку науки та її результати, можуть бути виділені такі ос-

новні характерні моменти: 

 Інтегративна функція філософії, що являє собою системне, ці-

лісне узагальнення та синтез різноманітних форм пізнання, прак-

тики, всього людського досвіду. 

 Критична функція філософії, що спрямована на всі сфери люд-

ської діяльності. При цьому критика має носити конструктивний ха-

рактер, з пропозицією нового рішення, а відсутність контструкти-

вно-критичного підходу межує з апологетикою. 

 Філософія розробляє певні моделі реальності, крізь призму 

яких вчений дивиться на свій предмет дослідження, і дає узагальню-

ючу карти світу в його універсально-об’єктивних характеристиках. 

 Філософія озброює дослідника знанням загальних закономір-

ностей самого пізнавального процесу в його цілісності й розвитку, в 

єдності всіх його рівнів. 

 Філософія дає науці найбільш загальні методологічні прин-

ципи, що формулюються на основі певних категорій. Звідси, прин-

ципи філософії реально функціонують в науці у вигляді загальних 
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регулятивів, універсальних норм, що формують у своїй сукупності 

методологічну програму найвищого рівня. 

 Вчений отримує від філософії певні світоглядні ціннісні наста-

нови та смисложиттєві орієнтири, а сама філософія певним чином 

впливає на наукове пізнання на всіх його стадіях, особливо при по-

будові фундаментальних теорій. 

Філософські методи не завжди прямо проявляють себе у науко-

вих дослідженнях, оскільки можуть застосовуватися як свідомо, так 

і стихійно. Однак у будь-якій науці наявні елементи всезагального 

значення, такі як закони, категорії, поняття, причини тощо, які і ро-

блять будь-яку науку так званою «прикладною логікою». 

Філософські методи – це не жорстко фіксовані регулятиви, а си-

стема «м’яких» принципів, операцій, прийомів, що носять всезагаль-

ний, універсальний характер, тобто знаходяться на вищих «повер-

хах» абстрагування. Тому філософські методи не описуються у чіт-

ких термінах логіки та експерименту, не піддаються математизації 

та формалізації. Вони задають лише найбільш загальні регулятиви 

дослідження, його генеральну стратегію, але не заміняють спеціа-

льні методи і не визначають остаточний результат пізнання прямо і 

безпосередньо. 

Гіпотетико-дедуктивний метод – це метод наукового пі-

знання, сутність якого полягає у створенні системи дедуктивно 

пов’язаних між собою гіпотез, з яких виводяться твердження щодо 

емпіричних фактів. Звідси, метод ґрунтується на виведені (дедукції) 

умовиводів з гіпотез та інших посилань, істинне значення яких неві-

доме. А це означає, що умовивід, отриманий на основі даного ме-

тода, буде мати лише вірогіднійсний характер. З логічної точки зору 

гіпотетико-дедуктивний метод являє собою ієрархію гіпотез, ступінь 

абстрактності й спільності яких збільшується по мірі віддаленості 

від емпіричного базису. 

Сходження від абстрактного до конкретного – це метод тео-

ретичного дослідження і викладу, який полягає у русі наукової ду-

мки від вихідної абстракції (однобічне, неповне знання) через послі-

довні етапи поглиблення і розширення пізнання до результату – ці-

лісному відтворенню у теорії предмета, що досліджується. Переду-

мовою даного метода є сходження від чуттєво-конкретного до абст-

рактно- го, виокремлення у мисленні окремих сторін предмета та їх 

«закріплення» у відповідних абстрактних визначеннях. Рух пізнання 

від чуттєво-конкретного до абстрактного – це і є рух від одиничного 
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до загального, тут домінують такі логічні прийоми як аналіз та інду-

кція. 

Часткові методи наук (внутрішньо- та міждисциплінарні). 

Вони застосовуються в кожній окремій галузі знання, в кожній нау-

ковій дисципліні. Хоча чітко «прив’язати» конкретні способи дослі-

дження саме до певної дисципліни дуже важко, хоч кожна з них і має 

відносно своєрідний методологічний інструментарій. Поглиблення 

взаємозв’язків наук призводить до того, що результати, прийоми і 

методи одних наук все більш широко використовуються в інших, на-

приклад, застосування фізичних та хімічних методів у біології та ме-

дицині. Це породжує проблему методів міждисциплінарного дослі-

дження. Застосування методу однієї науки в інших галузях знання 

здійснюється в міру того, що їх об’єкти підпорядковуються законам 

цієї науки. При цьому метод, характерний для однієї галузі знання, 

діє в інших вже як підпорядкований. 

Так, всі природничі науки, мають два основних загальнонауко-

вих методи отримання фактів: метод спостереження і метод експе-

рименту. Кожен з цих методів має ряд модифікацій, що уточнюють, 

але не міняють його сутності. 

Розрізнюють такі види спостереження: зріз (короткотривале 

спостереження), лонгітюдинальне (довготривале, іноді багаторічне 

спостереження за окремою групою), суцільне (досліджуються пред-

ставники всієї групи, яка вивчається), вибіркове (шляхом представ-

ницької вибірки) та включене спостереження (коли спостерігач стає 

членом досліджуваної групи). Щодо експерименту, то виділяють два 

його різновиди: природний та лабораторний. 

Щодо спеціальних методів наукового дослідження, то у психо-

логії застосовується, наприклад, метод аналізу продуктів діяльності. 

Продуктами діяльності людей є створені ними різні речі, напи-

сані книги, листи, винаходи тощо. За ними можна певною мірою су-

дити про особливості діяльності, що призвела до їх створення, і 

включених у цю діяльність психічних процесів. 

 

2 Методика теоретичних досліджень 

Теоретичні дослідження є обов’язковою складовою будь-якого 

наукового дослідження. Об’єм і глибина досліджень по цьому важ-

ливому розділу визначаються з урахуванням відповідної наукової 

спеціальності, а також можливостей самого дослідника і його здіб-

ностей. 
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Теоретичні дослідження ґрунтуються на аксіомах, законах, 

принципах, постулатах та теоремах, тобто на логічних побудовах, 

які сформульовані в результаті розвитку науки та освіти протягом 

тривалої історії людства. Їх значимість полягає в тому, що вони ви-

ключають необхідність повторення попередньо пройдених людст-

вом етапів з накопичення досвіду і нового отримання даних тих екс-

периментальних досліджень які слугували підґрунтям для встанов-

лення вищеперерахованих логічних побудов. 

Метою теоретичних досліджень є з`ясування в процесі син-

тезу знань суттєвих зв`язків між досліджуваним об`єктом і зовніш-

нім середовищем, пояснення й узагальнення результатів експеримен-

тальних досліджень та виявлення загальних закономірностей з їх на-

ступною формалізацією. 

Теоретичне дослідження завершується розробленням теорії, що 

не обов`язково пов`язана із побудовою її математичного апарату. Те-

орія проходить у своєму розвитку різні стадії – від якісного пояс-

нення і кількісного вимірювання процесів до їх формалізації – і може 

бути представлена як у вигляді правил, так і у вигляді математичних 

рівнянь. 

Основні завдання теоретичних досліджень: 

 узагальнення результатів дослідження, виявлення загальних 

закономірностей шляхом оброблення та інтерпретації дослід-

них даних; 

 поширення результатів дослідження на низку подібних 

об`єктів без повторення всього обсягу досліджень; 

 підвищення надійності експериментального дослідження 

об`єкта (пояснення параметрів і умов спостереження, точно-

сті вимірювань). 

Теоретичні дослідження передбачають такі етапи вико-

нання: 

 аналіз фізичної суті процесів, явищ; 

 формулювання гіпотези дослідження; 

 побудова (розробка) фізичної моделі; 

 проведення математичного дослідження; 

 аналіз теоретичних рішень; 

 формулювання висновків. 

Якщо не вдається виконати математичне дослідження, то фор-

мулюється математичне дослідження в словесній формі з викорис-
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танням графіків, таблиць та ін.  У технічних науках необхідно праг-

нути до застосування математичної формалізації висунутих гіпотез і 

висновків. 

Процес виконання теоретичних досліджень складається із декі-

лькох стадій. Перша стадія – оперативна, яка включає перевірку мо-

жливостей усунення технічних суперечностей, оцінку вірогідних 

змін у середовищі, що оточує об`єкт, аналіз можливості переносу ви-

рішення завдання з інших галузей знань, застосування «зворотного» 

рішення. Друга стадія – синтезна, в процесі якої визначається вплив 

зміни однієї частини об`єкта на побудову інших його частин, а також 

необхідні зміни тих об`єктів, що працюють разом із цим об`єктом. 

Оцінюються можливості застосування зміненого об`єкта в нових 

умовах та знайденої технічної ідеї для розв`язання інших задач. 

Виконання перших двох стадій дає можливість приступити до 

стадії постановки завдання, в процесі якого визначається кінцева 

мета розв`язання завдання, перевіряється можливість досягнення тієї 

ж мети іншими (можливо, більш простими) шляхами, обирається 

найефективніший спосіб розв`язання завдання та визначаються пот-

рібні кількісні показники. Після цього, за необхідності, уточняються 

вимоги до конкретних умов практичної реалізації одержаного 

розв`язку завдання. 

Аналітична стадія включає визначення ідеального кінцевого 

результату; виявляються перешкоди, які заважають отримати ідеаль-

ний результат, та їх причини; визначаються умови, які забезпечують 

отримання ідеального результату з метою виявлення, за яких умов 

зникне «перешкода». 

Постановка завдання є найважливішою частиною теоретичних 

досліджень. Розв`язання теоретичних завдань повинно носити тво-

рчий характер. Творчі рішення – це, по суті, розрив звичних уявлень 

і погляд на явище з іншої точки зору. Необхідно підкреслити, що 

власні творчі думки (оригінальні рішення) виникають частіше тоді, 

коли більше сил, праці, часу витрачається на постійне обдумування 

шляхів розв`язання теоретичного завдання, чим глибше науковець 

займається дослідницькою роботою. Окрім наведених вище методів, 

часто використовують й інші, логічні методи і правила, які мають 

нормативний характер. До них належать правила висновку, утво-

рення складних понять із простих та ін. Спеціальними принципами 
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побудови теорій служать також принципи формування аксіоматич-

них теорій, критерії несуперечності, повноти і незалежності систем, 

аксіом та гіпотез тощо. 

Основною метою теоретичних досліджень є розв’язок таких за-

дач: 

 вивчення фізичної природи досліджуваних об’єктів, явищ 

та процесів; 

 побудова принципових моделей цих об’єктів досліджень 

в цілому чи по окремих характеристиках; 

 порівняння можливих еквівалентних моделей досліджува-

ного об’єкта; 

 побудова розрахункових моделей функціонування 

об’єкта; 

 розв’язок задач аналізу, синтезу та оптимізації параметрів 

об’єкта дослідження. 

До основних загальнонаукових методів, які використовуються 

на теоретичному рівні дослідження, можуть бути віднесені методи: 

аналізу та синтезу, індукції і дедукції, сходження від абстракт-

ного до конкретного, ідеалізації та формалізації, аксіоматичний 

метод, системний підхід. 

 

 
 

  


