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Лабораторна робота №9 

ВИКЛАД ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Мета роботи – оволодіти знаннями про особливості викладу та 

обґрунтування наукових результатів. 

 

1 Вказівки з самопідготовки до роботи  

1.1 Завдання для самостійної підготовки  

Ознайомитись з: 

– організацією творчої діяльності дослідника; 

– принципами раціональної організації наукової діяльності; 

– основами використання програми Microsoft Word для оформ-

лення наукових робіт. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 організація творчої діяльності дослідника; 

 принципи раціональної організації наукової діяльності; 

 основи використання програми Microsoft Word для оформлення 

наукових робіт. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Які основні форми становлення нового знання? 

1.2.2 Що таке принцип раціональної організації наукової діяль-

ності? 

1.2.3 Дати характеристику принципам раціональної організації 

наукової діяльності. 

1.2.4 Що таке наукова проблема?  

1.2.5 Що означає поставити наукову проблему  

1.2.6 Що передбачає самоорганізація праці дослідника?  

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових дослі-

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

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

організація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчаль-

ний посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 
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ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1 Організація творчої діяльності дослідника 

Наукова діяльність є складним творчим процесом, який має вла-

сну логічну послідовність, вимагає відповідної організації праці до-

слідника. Основні форми становлення нового знання – це науковий 

факт, наукова проблема, гіпотеза і теорія. 

Наукові дослідження проводяться насамперед в  інтересах прак-

тики та для подальшого розвитку теорії. Вони також здійснюються з 

метою подолання певних труднощів у процесі наукового пізнання, 

пояснення раніше невідомих фактів або для виявлення неповноти іс-

нуючих способів пояснення відомих фактів. Труднощі наукового по-

шуку найчіткіше проявляються у так званих проблемних ситуаціях, 

коли існуюче наукове знання, його рівень і понятійний апарат недо-

статні для вирішення нових завдань пізнання та практики. 

Наукове дослідження не лише розпочинається з виявлення і фо-

рмулювання проблеми, а й постійно має справу з новими пробле-

мами, оскільки вирішення однієї з них призводить до виникнення 

множини інших. Рівень наукового дослідження здебільшого визна-

чається тим, наскільки новими й актуальними є проблеми, над якими 

працює дослідник.  

Вибір і постановка таких проблем обумовлюються об'єктивними 

та суб'єктивними умовами. Вирішення проблеми завжди передбачає 

вихід за межі відомого і тому не може знаходитися за допомогою 

наперед відомих правил і методів, що, однак, не виключає можливо-

сті і доцільності планування дослідження. 

Наукову проблему часто характеризують як «усвідомлене не-

знання». Дійсно, наукова проблеми виникає разом із розумінням 

того, що наявні знання є неповними, і цю ситуацію можна виправити 

лише в результаті подальшого розвитку науки та практики. 

Отже, наукова проблема – це форма наукового мислення, зміст 

якої становить те, що не досліджено людиною, але потребує пі-

знання, тобто це питання, котре виникло у процесі пізнання або 

практичної діяльності, і потребує відповідного науково-практичного 

вирішення. Це не застигла форма, а процес, який охоплює два осно-

вні етапи: постановку проблеми та її вирішення. Вміння правильно 

поставити проблему – необхідна передумова її успішного вирі-

шення. «Формулювання проблеми, – зазначав А. Ейнштейн, часто 
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суттєвіше, ніж її вирішення, котре може бути справою лише матема-

тичного чи експериментального мистецтва. Постановка нових пи-

тань, розвиток нових можливостей, розгляд старих проблем під но-

вим кутом зору вимагають творчої уяви і відтворюють дійсний успіх 

у науці». 

Поставити наукову проблему означає: 

 розмежувати відоме і невідоме, факти, що пояснені, які 

потребують пояснення, факти, що відповідають теорії і котрі супе-

речать їй; 

 сформулювати питання, яке висловлює основний зміст 

проблеми, обґрунтувати його правильність і важливість для науки та 

практики; 

 визначити конкретні завдання, послідовність їх вирі-

шення, методи, котрі будуть застосовуватися. 

Для формулювання проблеми необхідно не лише оцінити її зна-

чення для розвитку науки і практики, а й мати методи і засоби її ви-

рішення. По суті, вибір проблем здебільшого визначає напрямок на-

укового пошуку, стратегію і тактику дослідження. Вибір, постановка 

і вирішення проблем залежать як від об'єктивних, так і суб'єктивних 

факторів. До перших можна віднести: ступінь зрілості і розвитку 

об'єкта дослідження; рівень стану знань, теорій у певній галузі на-

уки; потреби суспільної практики; наявність спеціальних технічних 

засобів, методів і методики дослідження. 

Суб'єктивні фактори також суттєво впливають на постановку і 

вирішення проблем; передусім – це наукові інтереси та практичний 

досвід дослідника, оригінальність мислення, наукова сумлінність, 

моральне задоволення, яке він отримує при дослідженні, тощо. 

Перед початком дослідження необхідно провести попередню ро-

боту з метою формулювання наукової проблеми та визначити шляхи 

її розв'язання. Така робота може здійснюватися, наприклад, у спосіб, 

наведений нижче. 

 Виявлення нових фактів та явищ, що не можуть пояснюватись 

існуючими теоріями, а також практичних проблем, які потребують 

наукового обґрунтування і вирішення. Попередній аналіз повинен 

розкрити характер та обсяг нової інформації, що спонукає дослід-

ника до наукового пошуку та створення нових теорій. 

 Попередній аналіз та оцінка тих ідей і методів вирішення про-

блеми, котрі можна висунути на основі нових фактів та існуючих те-

оретичних передумов. Отже, відбувається висування, обґрунтування 
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й оцінка тих гіпотез, з допомогою яких передбачається розв'язати 

проблему. При цьому не ставиться завдання конкретної розробки од-

нієї гіпотези, а проводиться порівняльна оцінка різних гіпотез, сту-

пеня їх емпіричної і теоретичної обґрунтованості. 

 Визначення мети вирішення і типу проблеми, її зв'язок з ін-

шими проблемами. Більш повне і комплексне розв'язання проблеми 

передбачає наявність відповідної за обсягом та якістю емпіричної ін-

формації, а також певного рівня розвитку теоретичних уявлень, тому 

досліднику дуже часто необхідно відмовитися від повного вирішен-

ням проблеми й обмежуватися вужчим або частковим варіантом. 

 Попередній опис та інтерпретація проблеми. Після виконання 

попередніх етапів створюється можливість точнішого опису, форму-

лювання і тлумачення проблеми за допомогою наукових понять, ка-

тегорій, принципів і суджень. Дослідник повинен з'ясувати специ-

фіку зв'язку між емпіричними даними, на яких базується проблема, і 

тими теоретичними гіпотезами і припущеннями, котрі висуваються 

для її вирішення. 

Наукові дослідження умовно можна поділити на теоретичні та 

прикладні. Перші спрямовані на розкриття нових властивостей, від-

ношень і закономірностей реального світу, тобто досліджують про-

блеми, пов'язані з пізнанням властивостей, законів природи та суспі-

льства. Другі здійснюють пошук та аналіз шляхів, засобів і методів 

наукового пізнання з метою їх втілення у практичну діяльність. 

Кожний дослідник повинен знати специфіку наукової діяльності 

загалом і конкретної галузі знань зокрема. Ефективність наукового 

дослідження, оптимальне використання потенційних можливостей 

дослідника залежать від організації його праці. Чим вища організація 

наукового дослідження та праці дослідника, тим вагоміших резуль-

татів він може досягти за менший період часу, тим вищою буде як-

ість та ефективність праці. 

Основні принципи раціональної організації наукової діяльно-

сті – це творчий підхід до постановки та вирішення проблем, нау-

кове мислення, плановість, динамічність, колективність, самооргані-

зація, економічність, критичність і самокритичність, діловитість, 

енергійність, практичність.  

Творчий підхід означає, що дослідник повинен прагнути до по-

яснення фактів, явищ і процесів реальної дійсності, намагатися вне-

сти щось нове у науку, тому для наукової діяльності характерною є 
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постійна напружена розумова праця, спрямована на виявлення сут-

ності та специфіки об’єкта і предмета дослідження. Дослідник має 

постійно розмірковувати про предмет дослідження, шукати шляхи 

розв’язання визначених наукових проблем. 

Наукове мислення – це один із основних елементів наукової ді-

яльності. Процес мислення відбувається у кожної людини по-різ-

ному, але значних результатів досягають лише ті дослідники, котрі 

постійно цілеспрямовано та наполегливо міркують, концентрують 

свою увагу на предметі дослідження, виявляють творчу ініціативу. 

Плановість у науковій діяльності обумовлюється тим, що цей 

вид праці людини є складним, трудомістким, часто вимагає значних 

витрат часу та коштів. Отже, планова дисципліна допомагає запобі-

гти невиправданих витрат часу і ресурсів, ефективно та результати-

вно вирішувати наукові проблеми. Плановість у науковій діяльності 

реалізується шляхом розробки різноманітних планів і програм, кале-

ндарних графіків, блок-схем, індивідуальних планів тощо. Згідно з 

цими документами перевіряється хід дослідження, його відповід-

ність встановленим термінам, змісту етапів. За весь період дослі-

дження може бути розроблено декілька планів з різним ступенем де-

талізації, початковий план уточняється і коригується відповідно до 

отриманих на кожному етапі дослідження результатів. 

Колективність наукової діяльності полягає в тому, що дослід-

ник є членом певного колективу (групи, кафедри, інституту). Він 

може звертатися за порадами та обговорювати одержані результати 

з членами цього колективу, з науковим керівником, виступати з до-

повідями і повідомленнями на семінарах, наукових конференціях 

тощо. 

Надзвичайно велике значення має самоорганізація праці дослі-

дника, оскільки наукова діяльність підлягає обмеженій регламента-

ції і нормуванню. Самоорганізація передбачає: 

 відповідну організацію робочого місця із забезпеченням оп-

тимальних умов для високопродуктивної дослідницької 

праці; 

 дотримання дисципліни праці; 

 послідовність у накопичені знань; 

 систематичність у дотриманні єдиної методики і технології 

при виконанні однотипних робіт. 
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Самоорганізація базується на певних правилах науково-дослід-

ної роботи: постійно розмірковувати про предмет дослідження; пра-

цювати згідно з планом; при виконанні першочергової роботи відки-

дати другорядні справи; оптимально розподілити сили та час; зазда-

легідь готувати все необхідне; не робити кілька справ одночасно; 

творчу роботу виконувати перед технічною, а складну – перед прос-

тою; доводити розпочате до кінця; постійно контролювати свою ро-

боту; вчасно вносити корективи; обмежувати ширину і глибину дос-

лідження. 

Принцип самообмеження виявляється в тому, що у будь-якому 

дослідженні слід обмежувати себе як за широтою охоплення теми, 

так і за глибиною її розробки. Дослідник уводячи певні часові рамки, 

обмежує себе. Самообмеження дуже важливе на стадії збору матері-

алу, тобто слід вибрати те, що необхідно для вирішення даного за-

вдання. Цей принцип також передбачає розвиток і виховання само-

критичності, вміння тактовно відстоювати свої переконання. 

 

2 Використання програми Microsoft Word для оформлення 

наукових робіт значного обсягу 

Для ефективного оформлення та редагування документів знач-

ного обсягу в програмі Microsoft Word 2003 передбачені наступні 

елементи оформлення, що покращують роботу з документами: 

1. Виноски. 

2. Стилі. 

3. Зміст. 

4. Поля для автоматичної нумерації джерел, формул тощо. 

5. Закладки. 

6. Посилання на номер формули, малюнка тощо. 

Розглянемо послідовне застосування цих методів для отримання 

наступних результатів: 

 зменшений розмір файлу; 

 покращене керування форматуванням документу; 

 автоматизація (зменшення часу) при роботі з такими елемен-

тами як зміст перелік джерел, формули. 

Почнемо з використання виносок. Для оформлення виносок в 

англійській версії програми Microsoft Word потрібно перейти до пу-

нкту меню Insert, обрати пункт меню Reference та у підменю обрати 

пункт (Footnote). У діалоговому вікні потрібно обрати тип виноски 

(кінцеву або внизу поточної сторінки та натиснути OK). Після цього 
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в поточному місці тексту з’явиться посилання з автоматичною нуме-

рацією та місце для внесення тексту виноски. 

У правильно оформленому документі існує певний набір варіа-

нтів форматування елементів тексту. Форматуванням назвемо суку-

пність розміру шрифту (тип шрифту та його розмір, зовнішні ефе-

кти) та оформлення параграфу (відступи від боків та інших парагра-

фів, міжрядкова відстань, розмір червоного рядку). У правильно 

оформленому документі кожен його елемент повинен мати типове 

оформлення згідно його типу. Наприклад, згідно ДСТУ зазначається 

форматування елементів офіційних документів, наприклад: 

1. Звичайний текст в документі. 

2. Оформлення таблиць. 

3. Оформлення малюнків. 

4. Оформлення заголовків розділів. 

Стилі Microsoft Word являють собою набір форматувань, які мо-

жуть бути застосовані до елементів документу, таких як слово або 

параграф. Причому, якщо автор документа змінить форматування 

стилю, то автоматично зміниться форматування всіх елементів в до-

кументах, до яких даний стиль був застосований. Це призводить до 

наступних ефектів: 

 по-перше, документ стає краще оформленим; 

 по-друге, документ стає більш керованим, адже для зміни фор-

матування потрібно лише змінити стиль в одному місці; 

 по-третє, документ стає значного меншого розміру (наприклад 

135 сторінкова кандидатська дисертація з 12 малюнками, значною 

кількістю формул може сягати розміру біля 4 мегабайт), бо замість 

збереження форматування кожного параграфу окремо, в документі 

зберігаються посилання на таблицю стилів. 

Для створення або зміни стилю в програмі Microsoft Word 2003 

потрібно перейти до пункту меню Format та обрати пункт Styles and 

Formatting. Далі праворуч від документу відкриється активна панель 

Styles and Formatting, де можна виконати наступні дії: 

 створити новий стиль; 

 застосувати стиль до обраного фрагменту тексту документу; 

 знайти всі фрагменти, до яких застосований стиль (корисно, 

коли замість назви стилю в переліку відображається шрифт з 

його розміром). 
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Для створення нового шрифту потрібно натиснути на кнопку 

New Style в активній панелі. Відкриється діалогове вікно «New 

style», що зображено на рис. 1: 

 

 
 

Рис. 1 – Діалогове вікно для створення нового стилю 

 

При натисканні на кнопку Format можна обрати параметри, що 

будуть складати форматування даного стилю. Після зміни парамет-

рів стилю потрібно надати йому назву та натиснути кнопку «OK». 

Стиль буде створено і розміщено в переліку стилів даного докуме-

нту, що буде збережений в самому файлі і доступний при редагу-

ванні документу на іншому комп’ютері. 

В кожному документі існує набір вбудованих стилів для службо- 

вих цілей. Наприклад, в кожному документі існують стилі Heading 1, 

Heading 2, Heading 3 тощо (в російській версії назвами стилів є Заго-

ловок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 тощо). 



141 
 

При застосуванні цих стилів до заголовків розділів та підрозділів 

існує можливість автоматичного створення змісту документу за до-

помогою натискання пункту Insert, далі Reference і у підменю оби-

рання пункту Index and Tables. Це призведе до виникнення діалого-

вого вікна, що зображене на рис. 2 (зображення при переході на за-

кладку Table of Contents): 

 

 
 

Рис. 2 – Діалогове вікно автоматичного створення змісту 

 

Деталі оформлення меню можливо змінити за допомогою кно-

пки «Options». Після натискання кнопки «OK» до документу буде 

автоматично додане службове поле, яке містить інформацію про 

зміст документу (назви розділів з посиланням на сторінки). У дові-

льний момент часу для оновлення змісту можна натиснути правою 

кнопкою миші на цьому полі і в контекстному меню обрати пункт 

«Update field». Для зміни форматування елементів поля змісту мо-

жна відредагувати в таблиці стилів стилі, що його формують. 

Перейдемо до механізму автоматичної нумерації формул та по-

силань в тексті дисертації чи іншої наукової роботи. Застосування 

автоматизації дозволить позбутися великої кількості механічних по-

милок та перебудовувати нумерацію після додавання нових елемен-

тів (формул або літературних джерел). Як і у випадку автоматичного 

створення змісту, необхідно використовувати поля. Для створення 
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нового поля, що буде містити послідовність, нам необхідно натис-

нути пункт меню «Insert» та обрати пункт «Field». Це призведе до 

відображення діалогового вікна вигляду (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. – Діалогове вікно для вставки поля з вбудованими 

значеннями 

 

В програмі Microsoft Word існує велика кількість типових полів, 

наприклад автор документу, дата створення та інші. Для створення 

автоматичної нумерації за вибором користувача необхідно створити 

власне поле типу послідовність (sequence). Послідовності можуть 

нумеруватися заново після закінчення розділу, а можуть бути глоба-

льними. Це є зручним за потреби створення незалежної нумерації 

елементів в кожному розділі окремо. Для створення поля користу-

вача в діалоговому вікні, що зображено на рис. 4, потрібно натиснути 

на кнопку «Formula…» і ввести наступний код для поля (рис. 4): 

Введене значення «\SEQ» означає, що поле буде послідовністю, 

а «Literature» позначає назву послідовності (може бути довільним 

написом). Після натискання на кнопку «OK» до документу буде до-

дане поле із значенням 1. Якщо виділити та скопіювати це поле в 

буфер та розмістити у довільному місці, то буде розміщене поле з 

числом 1. 
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Рис. 4 – Створення поля користувача типу послідовність 

 

Для зміни значення послідовності на реальне значення відпо-

відно до кількості попередніх значень в документі (автоматична ну-

мерація) необхідно на полі натиснути праву кнопку миші і в контекс-

тному меню обрати пункт «Update field». Дана операція призведе до 

оновлення значення поля. Потрібно зазначити, що всі поля автома-

тично оновлюються при відкритті документу. Для ручного онов-

лення всіх полів в документі потрібно виділити весь документ, нати-

снути правою кнопкою миші і в контекстному меню обрати пункт 

«Update field». 

Перейдемо до створення закладок (Bookmarks). Закладки необ-

хідні для можливості створення посилань на певні елементи тексту, 

наприклад на автоматично генеровані номери формул або літерату-

рні джерела. Для створення закладки необхідно в меню «Insert» об-

рати пункт «Bookmark». Внаслідок цього відобразиться діалогове ві-

кно, що показане на рис. 5 

В діалоговому вікні потрібно ввести нову назву закладки. Для 

назви закладок можна ввести префікс типу (наприклад, закладки на 

малюнки можуть починатись з Pic, на літературні джерела – з Lit та 

т.п.) та скорочений опис об’єкту. Це дозволить у разі необхідності 

швидко створити посилання на закладку або перейти до неї за допо-

могою пункту «Go To …» меню «Edit». 

Для створення посилання на номер формули, літературного дже-

рела (тобто на довільно створену попередню закладку) потрібно в 

меню Insert обрати пункт Reference і в підменю обрати пункт 

Crossreference. Відкриється діалогове вікно, що зображене на рис. 6. 
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Рис. 5 – Діалогове вікно створення нової закладки 

 

У якості посилання можна вибрати різні типи об’єктів, напри-

клад нумерований елемент, виноску, колонтитул, закладку тощо. 

Найбільш зручно використовувати посилання саме на закладки 

тому, що текст закладки може являти собою розраховане поле. Пот-

рібно зазначити, що витрати на початкове створення полів для авто-

матичної нумерації формул, малюнків, літературних джерел повні-

стю компенсуються витратами часу на подальшу зміну документу 

внаслідок автоматичного відслідковування та перенумерацію змін 

номерів формул, літературних джерел. 

 

 
Рис. 6 – Діалогове вікно вставки посилання на закладку 
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Виграш часу для редагування документу відчуваються при до-

сягненні обсягу документу вже в 25–30 сторінок. Також викорис-

тання перехресних посилань та закладок призводить до зменшення 

обсягу файлу, в якому зберігається документ. 

 

 

  


