
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Технологія наукових досліджень 

 

Дослідницька діяльність – це такий вид діяльності людини, що складно 

передбачити або прогнозувати. Існують певні правила, котрих доцільно дотри-

муватись у процесі досліджень, зокрема: 

– поступове входження в роботу; 

– ритмічність і рівномірність праці; 

– планування роботи. 

Наукова діяльність має творчий характер, тому характеризується імпу-

льсивністю, імпровізацією, потребує відповідного настрою. Успіх забезпечує 

насамперед систематична, ритмічна, ретельно спланована щоденна робота. 

Перед тим, як приступити до неї, необхідно її обміркувати, відокремити най-

важливіші, термінові справи на поточний день. Слід також дотримуватись пла-

нів, які складаються на день, тиждень, місяць тощо. їх доцільно розробляти за 

участю наукового керівника. 

У плануванні роботи необхідно враховувати, що найсприятливіший час 

для виконання складних і творчих завдань – від 10 до 12 години, після цього 

настає деякий спад активності, яка поновлюється з 14 до 17 години, а потім 

починає різко спадати. Слід пам'ятати, що недоцільно працювати кілька годин, 

а потім робити тривалий відпочинок; краще чергувати роботу протягом 45 

хвилин з перервою 15 хвилин, працювати за комп'ютером не більше 4–х годин 

на день. Робота упродовж тижня також повинна мати певний ритм. Понеділок 

є днем «входження» у роботу, тому в цей день не варто починати важливі і 

складні справи, а робити це слід у вівторок і середу. До п'ятниці накопичується 

втома, тому в суботу та неділю краще відпочивати. 

Для раціональної організації праці досліднику треба мати робочий бло-

кнот, в якому фіксувати ті справи, котрі він планує зробити протягом дня. Мо-

жна використовувати спеціальні папки-гармошки, сторінки яких присвячені 

одному дню або тижню і в які вкладаються документи, записки нагадування, 

доручення наукового керівника тощо. 

Кожний дослідник повинен, враховуючи свої індивідуальні особливості, 

розробити власні прийоми «входження» в роботу, встановити її ритм і трива-

лість. 

Важливе значення для забезпечення високого рівня працездатності має 

належна організація робочого місця. Воно повинно правильно освітлюватися 

(згори і зліва), утримуватись у робочому порядку. Комп'ютер слід розташову-

вати таким чином, щоби ним було зручно користуватися. На робочому місці 

доцільно тримати лише документи і матеріали, необхідні в певний момент, усі 

інші – розташовувати в заведеному порядку в ящиках, шафах, картотеках. До-

тримання звичного встановленого порядку на робочому місці полегшує 

працю, робить її раціональнішою, економить час на пошуки необхідних мате-

ріалів, запобігає їх «зникненню». 



У сучасних умовах одним з основних технічних засобів, якими користу-

ється дослідник, є персональний комп'ютер (ПК). Для документування пере-

важно використовується Microsoft Word – потужний текстовий редактор, що 

призначений для виконання процесів створення й обробки текстів: від набору 

і верстки до перевірки орфографії, вставки у текст графіки, роздрукування. Він 

має апарат, який дає змогу швидко та якісно створювати і зберігати документи. 

Бажано, щоб ПК  був підключений до всесвітньої мережі Internet, що створює 

додаткові можливості для пошуку інформації за темою дослідження. 

У процесі наукового пошуку дослідник здійснює ділове спілкування, ко-

тре може мати інформаційний або дискусійний характер, тому він повинен 

бути компетентним, тактовним, володіти прийомами безпосередніх та опосе-

редкованих контактів, прагнути оперативно й ефективно вирішити чи обгово-

рити питання. Попередня підготовка передбачає визначення мети, теми, тер-

міну, основних запитань, даних тощо. Важливе значення має також техніка 

спілкування, тобто ті правила і прийоми, які використовуються для ділових 

контактів, зокрема: 

 визначеність, тобто чітке обмеження предмета спілкування (обгово-

рення), його мети, формулювання питань, можливих варіантів вирішення; 

 обґрунтованість, тобто максимальна аргументованість своєї точки зору, 

визначення системи доказів, логічність викладення власної позиції; 

 послідовність у відстоюванні власної точки зору, поглядів, думок, несу-

перечність тверджень, доказів, готовність до зміни своєї позиції лише за наяв-

ності вагомих аргументів опонента. 

При веденні діалогу слід уважно вислуховувати співрозмовника, стави-

тися до нього неупереджено, делікатно, з повагою. Основні моменти такого 

спілкування доцільно занотовувати, щоби пізніше проаналізувати точку зору 

співрозмовника, його аргументи. 

У процесі наукового пошуку в дослідника накопичуються різні за зміс-

том і формою матеріали (рукописи, ксерокопії, конспекти, вирізки, картотеки, 

диски тощо), які по суті є персональним архівом. Крім цього, дослідник має 

книги, періодичні видання, інструкції та інші публікації, що створюють осо-

бисту бібліотеку. 

Ведення власного архіву для дослідника є дуже важливим. Матеріали 

необхідно систематизувати за тематикою, формою, характером і зберігати в 

окремих папках, диски – в окремих коробках. Бажано вести картотеку матері-

алів, в якій чітко вказувати їхній зміст і місце знаходження. 

Особиста бібліотека також повинна впорядковуватись і систематизува-

тися за видами видань (довідники, енциклопедії, словники, монографії, підру-

чники); коли ж літератури багато – за її тематикою. Щодо періодичних видань, 

то доцільно окремо зберігати останні номери і видання минулих років. Потрі-

бні для роботи статті чи інші матеріали варто копіювати і зберігати окремо у 

вигляді підшивок за окремими напрямами дослідження або темами. 

Наукова робота вимагає значних витрат енергії, вона виснажлива і може 

супроводжуватись перевтомою. Тому головне завдання «гігієни розумової 



праці» – підтримувати високу працездатність, що досягається шляхом періо-

дичної зміни занять. 

Засобом відтворення працездатності може бути відпочинок, пов'язаний 

із захопленням спортом, літературою, музикою, мистецтвом, шахами, прогу-

лянками на природі. 

Інколи у процесі роботи наступає депресія. Це дуже небезпечний стан 

при якому робота втрачає для виконавця будь-який сенс. Йому здається, що з 

дослідження нічого не вийде, він втрачає віру в її успіх. Якщо не проходить 

депресія, це може призвести до повного припинення наукової роботи в цілому, 

краху життєвих планів. Причинами депресії як правило є перевтома, коли ро-

бота не дає бажаного результату, не приносить задоволення впродовж трива-

лого часу. 

Перерва у роботі дає результат лише у тому випадку, коли депресія є 

результатом перевтоми. Якщо причина депресії полягає у відсутності успіху в 

роботі, слід звузити поле дослідження, звернутися до невеликого конкретного 

питання та успішно його вирішити. Дуже важливо при цьому отримати схва-

лення від керівника роботи, колег, знайомих спеціалістів. 

Працездатність – важливий фактор успіху. Налаштуватись на високу 

працездатність і творчу активність – важливе завдання кожного вченого, для 

чого необхідно виховувати навички систематичної роботи. 

Технологія наукового дослідження − це спосіб досягнення його мети за 

умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними ін-

формаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та 

останніх, а також встановленій логіці дослідження. 

Логіка наукового дослідження являє собою сукупність таких складо-

вих, як пізнавальні завдання, структура інформації (перелік її видів та їх взає-

мозв’язків), необхідної для одержання рішення, засоби збирання й підготовки 

цієї інформації, процедури постановки завдань, пошуки їх вирішення та отри-

мання результатів. Логіка розробляється в методології наукового дослідження, 

а її опис є кінцевим результатом останнього. Вона виступає як одна з переду-

мов розробки технології відповідного дослідження. 

Технологія наукового дослідження визначає його логіку відповідно до 

реальних можливостей застосування технічних засобів і наукового персоналу. 

Якщо за встановленої логіки повністю використовуються зазначені можливо-

сті, а останні забезпечують проведення досліджень з такою логікою, то техно-

логія є адекватною. Невиконання хоча б однієї із цих умов означає, що техно-

логія є не адекватною. Лише адекватна технологія здатна уможливити досяг-

нення сукупності цілей наукового дослідження. 

Створення адекватних технологій наукових досліджень є складовою су-

часного технологічного розвитку суспільства, що істотно пов’язано із загаль-

ними філософськими уявленнями про зміст, значення і тенденції такого роз-

витку. Але безпосередній зв’язок полягає у забезпеченні ефективних шляхів 

розвитку наукового пізнання, а тому вивчення його механізмів відноситься до 

методології науки. 



Розробка технології наукових досліджень є різновидом міждисципліна-

рних досліджень, і при її проведенні використовується апарат деяких наук, 

предметом вивчення яких є пізнавальні процеси. 

Як вихідні дані у розробці технології наукового дослідження виступає 

опис логіки дослідження. Першою операцією тут є формалізація. 

При її проведенні використовуються результати (поняття) сучасної фо-

рмальної логіки. За їх допомогою вирішуються завдання формалізації. 

Формалізовані знання й процедури в реальному науковому дослідженні 

функціонують разом з інтуїтивними (неформалізованими) знаннями та проце-

дурами. Тому необхідно в явному вигляді встановити й описати зв’язки остан-

ніх з результатами формалізації. 

На основі гібридних процедур можливим є поділ функцій між природ-

ними інформаційними органами і технічними засобами. Для виконання пізна-

вальних процесів при встановленому поділі функцій необхідно визначити, які 

семіотичні засоби слід використовувати. Тому результати попередньої опера-

ції інтерпретуються в описах обраних семіотичних систем. 

Використання різнорідних семіотичних засобів зумовлює велику склад-

ність процесів наукового дослідження. Але вони мають виконуватися за єди-

ною програмою. Вона створюється на базі вияву інформаційної структури про-

цесів, що розглядаються. Це досягається за допомогою операції аналізу інфо-

рмаційної структури. У результаті наукове дослідження з його встановленою 

логікою являє собою певну інформаційну систему. 

Розробка технології наукових досліджень є різновидом міждисциплі-

нарних досліджень, і при її проведенні використовується апарат деяких наук, 

предметом вивчення яких є пізнавальні процеси. Як вихідні дані у розробці 

технології наукового дослідження виступає опис логіки дослідження. Першою 

операцією тут є формалізація. 

Формалізовані знання й процедури в науковому дослідженні функціону-

ють разом з інтуїтивними (неформалізованими) знаннями та процедурами. 

Тому необхідно встановити й описати зв’язки останніх з результатами форма-

лізації. 

Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких техно-

логічних циклів: 

 формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої гіпо-

тези; 

 визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження; 

 виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; 

 оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. 

 

Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, функції та 

структура програми дослідження 

 

Весь процес наукового дослідження, у т.ч. й підготовку магістерської 

роботи як самостійної науково-дослідницької кваліфікаційної роботи, необ-

хідно поділити на етапи: 



1. Обґрунтування наукової проблеми, формулювання теми дослідження. 

2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження. 

3. Визначення об'єкта і предмета дослідження. 

4. Накопичення необхідної наукової інформації, пошук літературних та 

інших джерел відповідно до теми і завдань дослідження, їх вивчення й аналіз. 

5. Відпрацювання гіпотез і теоретичних передумов дослідження. 

6. Вибір системи методів проведення дослідження. 

7. Обробка, аналіз, опис процесу та результатів дослідження, що прово-

дилося згідно з розробленою програмою і методикою. 

8. Обговорення результатів дослідження. 

9. Формулювання висновків та оцінка одержаних результатів, їх публіч-

ний захист. 

Проведення дослідження започатковується розробкою програми. 

Обґрунтування наукової проблеми, вибір та формулювання теми 

дослідження – це початковий етап будь-якого дослідження. Стосовно магіс-

терської роботи важливими є її актуальність і практична спрямованість. Оскі-

льки магістерська робота є науково–дослідницькою кваліфікаційною пра-

цею, те, як автор вміє обрати тему і наскільки правильно він її розуміє й оці-

нює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його 

професійну підготовленість. При виборі теми основними критеріями мають 

бути її актуальність, новизна і перспективність. Формулюючи актуальність 

теми, слід вказати, до якої сфери діяльності або галузі знань вона належить, 

чим обумовлено її вибір, а також для чого і де в практиці необхідне запропо-

новане дослідження. 

Потрібно кількома реченнями висвітлити головне: суть проблеми, з 

якої випливає актуальність теми. Проблема в науці – це суперечлива ситуа-

ція, котра вимагає свого вирішення. Правильна постановка та ясне формулю-

вання нових проблем іноді має не менш важливе значення, ніж їх вирішення. 

По суті вибір проблеми якщо не повністю, то здебільшого визначає як стра-

тегію дослідження, так і напрямок наукового пошуку. Не випадково вважа-

ється, що сформулювати наукову проблему – означає показати вміння відо-

кремити головне від другорядного, виявити те, що вже відомо науці з пред-

мета дослідження. 

Програма дослідження – це документ, який регламентує всі етапи, 

стадії підготовки, організації та проведення конкретного дослідження. Про-

грама дослідження містить теоретичні обґрунтування методологічних підхо-

дів і методичних прийомів вивчення певного явища або процесу. 

Програма визначає проблему, мету, завдання дослідження, методи їх 

вирішення, а також основні шляхи і форми впровадження в практику очіку-

ваних результатів. Вона виконує роль стрижневого кореня дослідження, зу-

мовлюючи його змістовно-смислову цінність, якість та надійність отриманої 

інформації. 

Серед основних вимог до формування програми визначають такі (рис. 

4.1): 

 



 
 

Рис. 4.1 – Вимоги до формування програми дослідження 

 

Програма дослідження виконує три основні функції: 

 методологічну – дає змогу визначити проблему, задля якої здійсню-

ється дослідження; сформулювати його мету і завдання; зафіксувати вихідні 

положення про досліджуваний об’єкт; зіставити дане дослідження з тими, що 

проводилися раніше; 

 методичну – дає можливість розробити загальний логічний план дос-

лідження; визначити методи збору і аналізу інформації; розробити процедуру 

дослідження; провести порівняльний аналіз отриманих результатів; 

 організаційну – забезпечує розробку чіткої системи розподілу праці 

між членами дослідницької групи; налагодження контролю за ходом і проце-

сом дослідження, публікацію результатів тощо. 

Створення програми розпочинається з розробки концепції дослі-

дження, яка визначає його основну ідею. Концептуальні положення дослі-

дження фіксують у методологічному розділі програми. 

Методологічний розділ включає: 

 проблемну ситуацію, яка зумовлює необхідність проведення дослі-

дження (чому проводиться); 

 вибір теми дослідження; 

 визначення об’єкта і предмета дослідження; 

 структурний (логічний) аналіз об’єкта; 

 визначення мети і основних завдань дослідження; 

 обґрунтування робочих гіпотез (гіпотези не є обов’язковим елементом 

програми); 

Методико-процедурний розділ містить: 

 Методику дослідження (методи збирання, обробки та аналізу даних); 

 Формування вибіркової сукупності (тип вибірки, структура вибіркової 

сукупності, обсяг вибірки); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико-методологічна обґрунтованість 

Структурна повнота, тобто наявність у 

програмі всіх структурних елементів 

Логічна послідовність всіх структурних 

елементів 

Гнучкість програми 



 Інструментарій для збору інформації. 

Рівень достовірності основних результатів наукового дослідження зна-

чно підвищується, якщо вони базуються на експериментальних даних. Тому 

програма повинна включати розділ експериментальних досліджень. Завер-

шується експеримент переходом від емпіричного вивчення до обробки отри-

маних даних, логічних узагальнень, аналізу і теоретичної інтерпретації отри-

маного фактичного матеріалу. 

Результати наукового дослідження подаються у вигляді підсумкового 

документа: інформації, інформаційної записки, аналітичної записки чи звіту 

про науково-дослідну роботу. 

Для оптимізації роботи, щоб при найменших затратах отримати най-

кращі результати, необхідне планування наукового дослідження. 

Робочий план становить основу, визначає загальну спрямованість до-

слідження та послідовність його проведення. Структура плану визначається 

обсягом і складністю дослідження. План може складатись із остаточно сфо-

рмульованих пунктів, які повністю відображають їх змістовне наповнення, 

або тез, що в основних рисах характеризують положення дослідження. 

На більш пізніх стадіях виконання дослідження можна підготувати 

план-проспект – реферативне викладення отриманих результатів у послідо-

вності їх розміщення у рукописі. 

План доцільно будувати за такою схемою: вступ, розділи, параграфи, 

висновки, список використаної літератури, додатки. 

 

Послідовність та етапи виконання наукових досліджень 

Початком наукового дослідження є докладний аналіз сучасного стану 

проблеми, яка розглядається. Він здійснюється на основі інформаційного по-

шуку з широким використанням ЕОМ. При цьому використовуються різні 

джерела інформації, які знаходяться в Україні, а також всесвітня комп`юте-

рна мережа Internet. 

На основі аналізу проблеми складаються огляди, реферати й експрес- 

інформації, дається класифікація основних напрямів і визначаються конкре-

тні завдання дослідження. Далі здійснюється вибір методу дослідження з ви-

користанням критеріїв його оцінки, складається план- графік виконання ро-

біт та розраховується очікуваний економічний ефект. 

Власне виконання наукових досліджень полягає в розв`язанні постав-

лених на початку завдань. Найчастіше у фундаментальних і прикладних до-

слідженнях використовується математичне або фізичне моделювання, а та-

кож поєднання цих методів. Математичне моделювання включає в себе де-

кілька послідовних кроків. Це складання математичної моделі досліджува-

ного процесу на основі зібраних даних або використання готової моделі дос-

ліджуваного процесу на основі зібраних даних, або використання готової мо-

делі з корегуванням основних і допоміжних факторів, що в багатьох випад-

ках дозволяє спростити та пришвидшити дослідження. Для зручності 

розв`язання поставленого завдання математичний опис явища виконується у 

безрозмірних одиницях на основі теорії подібності. Далі здійснюється вибір 



способу розв`язання завдання (аналітичний або наближений) з урахуванням 

декількох умов, а саме: необхідної точності; тривалості виконання; оптима-

льних матеріальних витрат. Оброблення результатів експерименту викону-

ється за допомогою ЕОМ. На основі широкого застосування математичної 

теорії планування експерименту отримують результати у вигляді математи-

чних рівнянь, будують графіки і номограми, які характеризують закономір-

ності процесу, що досліджується. 

Фізичне моделювання може здійснюватися на модельній (лаборатор-

ній) або натурній установці. Для цього розробляються креслення установки, 

визначається діапазон основних параметрів, добирається вимірювальна апа-

ратура, а також складається програма проведення досліджень. 

Експерименти можуть здійснюватися за класичною схемою (коли пос-

лідовно перебираються вибрані фактори) або з використанням математичної 

теорії планування експерименту. Після виконання програми досліджень про-

водиться перевірка правильності одержаних результатів, оброблення одер-

жаних даних і отримання відповідних рівнянь та оцінюється помилка розра-

хунку за ними. Під час фізичного моделювання широко використовується 

ЕОМ – для керування експериментом і обробки його результатів. 

Завершенням наукової розробки є аналіз отриманих результатів та їх 

оформлення. Виконується зіставлення результатів теорії та експерименту, 

дається аналіз їх можливих відмінностей. Складається звіт про проведені на-

укові дослідження, який оформляється за державним стандартом. 

Етапи виконання науково-дослідних робіт 

Можна виділити шість основних етапів виконання прикладної нау-

ково-дослідної роботи, а саме: 

 формулювання теми (ознайомлення з проблемою, складання техніко- 

економічного обґрунтування, попереднє визначення очікуваного економіч-

ного ефекту від впровадження); 

 формулювання мети і завдань дослідження (літературний огляд, зіста-

влення і критика проблемної інформації, узагальнення і висвітлення стану 

питання за темою); 

 теоретичні дослідження (вивчення фізичної суті явища, формулювання 

гіпотези, вивід математичних залежностей та їх теоретичний аналіз); 

 експериментальні дослідження (розробка мети і завдань експерименту, 

планування, засоби вимірювання, дослідна установка, проведення експери-

ментів, опрацювання результатів); 

 аналіз і оформлення результатів наукових досліджень (загальний ана-

ліз теоретичних і експериментальних досліджень, зіставлення їх результатів, 

аналіз розходжень, уточнення теорії, у разі потреби, проведення додаткових 

експериментальних досліджень); 

 упровадження і визначення економічного ефекту (розрахунок річного 

економічного ефекту, передача для впровадження у виробництво, авторсь-

кий нагляд за впровадженням або розроблення технічного завдання на дослі-

дно-конструкторську роботу). 



Етапи дослідно-конструкторської розробки: 

 формулювання теми, мети і завдань дослідження; 

 вивчення літератури, проведення досліджень до технічного проекту-

вання експериментального зразка; 

 технічне проектування (розробка варіантів технічного проекту, розра-

хунки, розробка креслень, виготовлення вузлів, узгодження технічного про-

екту та техніко-економічного обґрунтування); 

 робоче проектування (розробка загального вигляду, вузлів, деталей, 

пояснювальної записки для виготовлення дослідного зразка); 

 виготовлення  дослідного зразка (проектування технологічного про-

цесу виготовлення, розробка технологічних карт і проекту організації робіт, 

виготовлення деталей, складання зразка, підключення, доводка, регулю-

вання; стендові й виробничі випробування); 

 доопрацювання дослідного зразка; 

 державні випробування (передача зразка спеціальній комісії, випробу-

вання за методикою і оформлення акту держвипробування). 

Наведені етапи робіт відповідають вимогам чинного Держстандарту 

щодо послідовності виконання і оформлення результатів наукових робіт. 

 

Напрям тема та мета наукового дослідження 

 

Перш ніж розпочати наукове дослідження, майбутній науковець має 

усвідомити такі поняття, як науковий напрям, проблема і тема дослідження. 

Дослідна робота розпочинається з вибору наукового напрямку, де на-

копичилися важливі проблеми, які потребують свого вирішення. Цей перший 

крок людина, як правило, робить ще задовго до того, як починає замислюва-

тися про майбутню наукову кар’єру, а саме коли обирає майбутню спеціаль-

ність (історик, політолог, інженер, землевпорядник, еколог тощо). 

Науковий напрям – це наука або комплекс наук, у межах яких викону-

ється певна наукова робота. Розрізняють технічні, біологічні, історичні та 

інші напрями з можливою їх деталізацією. 

Структурні одиниці наукового напряму: 

– наукові комплексні проблеми (сукупність проблем, які мають одну 

мету); 

– наукові проблеми (сукупність складних теоретичних і практичних за-

вдань, розв`язання яких назріло в певній галузі науки); 

– наукові теми (складові частини проблеми або визначене коло науко-

вих питань); 

– наукові питання (складові частини теми або окремі завдання конкре-

тної теми. 

Кожна наукова робота належить до певного конкретного напряму дос-

ліджень. Наукові роботи класифікують за такими ознаками. 

За напрямом розвитку виробництва: 

– створення нових технологічних процесів, машин, апаратів тощо; 



– підвищення ефективності виробництва; 

– поліпшення виробничих відносин та організації виробництва. 

За ступенем важливості: 

– найважливіші, що координуються на державному рівні; 

– роботи, що виконуються Академією наук; 

– роботи, що виконуються галузевими науковими установами. 

За науковим рівнем: 

– фундаментальні; 

– прикладні; 

– дослідно-конструкторські розробки. 

За джерелом фінансування: 

– держбюджетні; 

– договірні. 

Напрям наукового дослідження визначається галуззю науки, специфі-

кою наукових інститутів. Конкретизація напряму наукових досліджень про-

водиться на базі вивчення виробничих, суспільних потреб і стану дослі-

джень. Під науковим напрямом розуміють сферу наукових досліджень нау-

кового колективу, яка спрямована на вивчення певних фундаментальних, те-

оретичних і експериментальних завдань у відповідній галузі науки. 

Науковий напрям – сфера дослідження наукового колективу, який уп-

родовж відповідного часу розв’язує ту чи іншу проблему. 

Розрізняють технічні, біологічні, соціальні, економічні напрями з пода-

льшою деталізацією. Структурними одиницями наукового напряму є ком-

плексні проблеми, проблеми, теми і питання. 

Дослідницька робота розпочинається з вибору проблеми або теми дос-

лідження. Проблема – форма наукового пізнання, у якій констатується недо-

статність досягнутого до даного моменту рівня знання. Проблему наукових 

досліджень вибирають, виходячи з фахової готовності та зацікавленості: пла-

нів науково-дослідних робіт установи (науково-дослідної тематики, що пе-

редбачається планами галузевих міністерств, відомств, академій наук, закла-

дів освіти, тематичних завдань, замовлень на проведення досліджень); цільо-

вих комплексних, галузевих і регіональних науково-технічних програм. 

Під проблемою ми розуміємо невідповідність між необхідним (бажа-

ним) і фактичним станом справ. Тому будь-яку наукову проблему можна по-

дати як взаємодію двох елементів – знання та незнання. Виходячи з цього, 

проблемою стає практична або теоретична ситуація, в якій відсутнє рішення 

щодо відповідних обставин або існуюче рішення лише частково розв’язує 

дану проблему. 

Проблему можна виявити лише добре орієнтуючись в певній галузі при 

порівнянні того, що вже відоме, і того, що слід виявити. Сутність проблеми 

– це протиріччя між встановленими фактами у практиці соціальної роботи та 

їх теоретичним усвідомленням. Наукова проблема не висувається довільно, 

вона є результат глибокого вивчення стану практики і наукової літератури як 

вітчизняної, так і закордонної, відображаючи протиріччя, які накопичилися 



в конкретній галузі. Джерелом проблеми, як правило, є вузькі місця, конфлі-

ктні ситуації, породжені у процесі практичної діяльності. Виникає потреба їх 

подолання, тому й постають завдання породженні практикою. 

У залежності від того, існують чи відсутні методи вирішення про-

блеми, а також уявлення про те, що саме вважати рішенням проблеми, їх. 

Поділяють на: 

 показові проблеми; 

 логічні проблеми; 

 риторичні проблеми; 

 дослідницькі проблеми. 

У показових проблемах (завданнях) відомий метод вирішення та ві-

домо, що вважати рішенням. Такі проблеми застосовуються у навчанні (за-

вдання з математики з відповідями у кінці книжки). 

У логічних проблемах (завданнях) також відомий метод, але не відо-

мий результат рішення. Такі проблеми тренують і випрацьовують кмітли-

вість, вміння розмірковувати послідовно і зрозуміло (подібні вправи з ло-

гіки). 

Риторичні проблеми схожі на питання, відповіді, на які самі собою зро-

зумілі. Усе зводиться до пошуку методу, завдяки якому може бути отрима-

ний вже відомий у загальних рисах результат (наприклад, головоломка). 

Дослідні проблеми потребують пошуку того методу, за допомогою 

якого можна знайти прийняте рішення. Як бачимо, дослідні проблеми най- 

більш складні й потребують творчого підходу, адже в них відсутні як методи 

вирішення, так і саме рішення. 

Наукова проблема – питання, що потребує наукового вирішення; су-

купність нових діалектично складних теоретичних або практичних питань, 

які суперечать існуючим знанням або прикладним методикам у конкретній 

науці та потребують вирішення за допомогою наукових досліджень. 

На основі ретельного вивчення вітчизняних та зарубіжних публікацій 

у вибраному та суміжних наукових напрямах формулюють основну про-

блему і в загальних рисах визначають очікуваний результат. Важливим під 

час формулювання проблеми є вивчення стану наукових розробок у цьому 

напрямі, у процесі якого слід розділити: 

1) знання, що набули загального визнання наукової спільноти та пе-

ревірені на практиці; 

2) питання, які є недостатньо розробленими і вимагають наукового 

обґрунтування; 

3) невирішені питання, сформульовані у процесі теоретичного 

осмислення, запропоновані практикою або ті, що виникли під час вибору 

теми. 

Такий підхід надає змогу з’ясувати зміст проблеми. Розробка струк-

тури проблеми передбачає виділення тем, розділів, питань. У кожній темі ви-

являють орієнтовну сферу дослідження. Потім її конкретизують, провівши 

внутрішній причинно-наслідковий аналіз і виявивши всі змістовні сторони. 



Тому виділяють похідні проблеми, кожна з яких має стати об’єктом деталі-

зації доти, доки не будуть визначені конкретні завдання – зміст поставленої 

проблеми. Важливим моментом конкретизації проблеми є обмеження кола 

питань, які необхідно вивчити. 

Необхідно вивчити історичні аспекти та сучасний стан проблеми, оскі-

льки це є важливим елементом пошуку правильного рішення. Слід також ви-

явити коло питань, які стануть відправною точкою при визначенні перспек-

тив подальшого вивчення проблеми. Наукова проблема має бути актуаль-

ною, науково значимою та вирізнятись новизною. 

Для обґрунтування актуальності проблеми необхідне висвітлення кіль-

кох позицій, зокрема посилання на документи, у яких визначаються соціальні 

замовлення у сфері освіти та її практичних потреб, що характеризуються не-

достатністю тих чи інших наукових знань, які потребують вирішення. 

Наступне завдання, яке постає перед дослідником – як слід поставити 

проблему, щоб вона змогла виконати своє призначення. Адже вірно постав-

лена проблема – це вже наполовину її вирішення. Виходячи з важливості пи-

тання, наведемо логічні правила постановки проблем: 

 відділити відоме від невідомого, тобто зафіксувати те протиріччя, яке 

лягло в основу проблеми, а також спробувати описати результат, який очі-

кується; 

 розробити структуру проблеми, іншими словами йдеться про її конкре-

тизацію. Це здійснюється шляхом поділу проблеми на підпитання: без від-

повіді, на які не можна отримати відповіді та на основне проблемне пи-

тання; 

 групування та визначення послідовності вирішення підпитань; 

 вивчення умов, необхідних для вирішення проблеми (включаючи ме-

тоди, засоби, прийоми); 

 застосування методу аналогії, тобто знаходження серед уже вирішених 

проблем аналогічній тій, що вирішується; 

 обґрунтування актуальності, тобто доведення доцільності постановки 

та вирішення проблеми. 

В працях науковців пропонується така схема постановки проблеми: 

 Що відомо? 

 Що дано? 

 В чому полягають умови? 

 Чи не зустрічалося раніше таке? 

 Чи є якась подібна проблема? 

 Чи можна нею скористуватися? 

 Чи можна застосувати її результати або використати метод вирішення? 

Важливою складовою, що забезпечує ефективність проведення будь- 

якого наукового-дослідження, є чітке формулювання його теми, яка повинна 

відбивати рух від досягнутого наукою, від звичного до нового, містити мо-

мент зіткнення старого з новим. 



Тема дослідження – методологічна характеристика дослідження; відо-

бражає проблему в її характерних рисах, окреслює межі  дослідження, конк-

ретизуючи основний задум та створюючи передумови успіху роботи в ці-

лому. 

Тема – частина наукової проблеми, яка охоплює одне або кілька питань 

дослідження. Тема формується на основі загального ознайомлення з пробле-

мою, в межах якої буде проводитись дослідження. У формулюванні теми ва-

жливо відобразити об’єкт, предмет і мету (призначення даного дослідження, 

його адресат). Неправильне формулювання теми веде до довільного тлума-

чення проблеми і нерідко до стихійного збирання фактів. Типовими помил-

ками дослідників-початківців є формулювання «безпроблемних» тем. Тема 

повинна розв’язувати нову наукову задачу, тобто таку, яка до цього часу ні-

коли не розроблялась, або не повторювала вже відомих істин. Задачі є нау-

кові та інженерні. 

Наукові задачі – це такі, які знаходять принципову новизну в явищах і 

процесах і які є ще невирішеними. 

Інженерні задачі спрямовані на практичну реалізацію та удоскона-

лення існуючих способів, приладів, методів тощо. 

Тема повинна відповідати профілю наукового колективу, який має до-

статню компетентність, спеціалізацію, традиції, досвід, теоретичний рівень в 

розв’язанні тих чи інших наукових задач. Науковий напрямок очолює дос-

відчений керівник – науковець. Наукову проблему вирішує, як правило, ко-

лектив під керівництвом доктора наук. Наукову задачу розв’язують канди-

дати наук. Конкретні задачі або питання розв’язують виконавці, в тому числі 

наукові працівники, інженерний склад і студенти. 

Процес формування теми дослідження включає такі етапи (рис.4.2) 

 

 
 

Рис. 4.2 – Процес формування теми дослідження 

 



Під науковим питанням розуміють конкретні наукові задачі, що від-

носяться до вузької області наукових досліджень. 

Тему дослідження обирають з урахуванням умов, наведених нижче. 

Актуальність. Дослідницька робота повинна бути актуальною, тобто 

скерованою на розв`язання конкретних і корисних завдань, які є важливими 

у даному напрямі науки. Визначення актуальності теми базується на ви-

вченні спеціальної періодичної літератури та виробництва, участі у вистав-

ках, конференціях тощо. 

Рівень інтересу до проблеми. Одним із критеріїв перспективності обра-

ного напряму дослідження є застосування найпростіших наукометричних до-

сліджень. Термін «наукометрія» означає науку, яка займається кількісним 

описом власне науки. Оскільки наука – це, перш за все, одержання нової ін-

формації, наукометричні дослідження присвячені вивченню проблем нако-

пичення і передачі інформації. Дослідження можуть виконуватись на основі 

аналізу науково-технічної літератури, яка стосується певної проблеми. 

Попередній теоретичний та інженерний розрахунки. Перед почат-

ком досліджень необхідно вивчити теоретичні засади певної проблеми і про-

вести попередні теоретичні розрахунки (якщо це можливо). Це дозволяє ви-

явити ті елементи проблеми, які ще недостатньо розроблені, й намітити план 

подальших досліджень. 

Матеріальна база. Після того, як тема початково сформульована, уто-

чняється матеріальна база, необхідна для виконання роботи. Для проведення 

багатьох робіт потрібний спеціальний інструментарій, сучасні електронні 

прилади та обладнання, на придбання яких потрібні великі кошти. У той же 

час виконання досліджень на застарілому обладнанні недоцільне, оскільки це 

знижує достовірність результатів. Але завжди доводиться шукати варіанти 

технічного забезпечення досліджень, що вирішуються за допомогою простої 

доступної техніки. 

Точність вимірювань. Необхідно, хоча б приблизно, оцінити межі ви-

користання результатів, і це дасть відповідь на вимоги щодо точності вимі-

рювань. 

Терміни виконання. Повинні бути встановлені реальні терміни вико-

нання роботи. Затягування дослідження інколи призводить до того, що ре-

зультати отримують швидше інші дослідники або ж вони стають неактуаль-

ними. 

Зацікавлені особи. Необхідно визначити коло організацій і осіб, які за-

цікавлені в результатах роботи і можуть допомогти у її виконанні. Може бути 

корисним обговорення змісту майбутнього дослідження із зацікавленими 

особами. Це дає змогу конкретизувати завдання або додати ще інші, запобі-

гти дублюванню робіт, а також домовитись про проведення спільних дослі-

джень. 

Тема повинна відповідати профілю наукового колективу, членом якого 

є дослідник. Кожен науковий колектив (ЗВО, НДІ, відділ, кафедра) має свій 

профіль, кваліфікацію, компетентність. 

Отже, на стадії обґрунтування теми дослідження вивчають усі критерії 



її вибору, після чого приймають рішення про доцільність її розробки. 

Одним із важливих творчих етапів вирішення проблеми є визначення 

мети та завдань наукового дослідження. 

Метою наукового дослідження є всебічне, достовірне вивчення 

об’єкта, явища або процесу, їх структури, зв’язків на основі розроблених у 

науці принципів і методів пізнання; здобуття і впровадження у практику ко-

рисних і необхідних для суспільства результатів. 

Мета дослідження – це кінцевий результат, на досягнення якого воно 

спрямоване. Вона має адекватно відображатись у темі роботи, містити в уза-

гальненому вигляді очікувані результати та наукові завдання. 

Чітке формулювання конкретної мети – одна з найважливіших методо-

логічних вимог до програми наукового дослідження. Мета дослідження по-

лягає у вирішенні наукової проблеми шляхом удосконалення вибраної сфери 

діяльності конкретного об’єкта. 

Мета конкретизується та розвивається у завданнях дослідження. За-

вдання повинні розглядатись як основні етапи наукового дослідження. За-

вдання підпорядковуються основній меті і спрямовані на послідовне її дося-

гнення. Вони не можуть формулюватись як «вивчення», «ознайомлення», 

«дослідження» тощо, оскільки таким чином вказують не на результат науко-

вої розробки, а на окремі технологічні процеси. Завдання дослідження визна-

чають для того, щоб більш конкретно реалізувати його мету. 

Завдання наукового дослідження, як правило, полягають у: 

 вирішенні теоретичних питань, які пов’язані з проблемою дослідження 

(введення до наукового обігу нових понять, розкриття їх сутності і змісту; 

розроблення нових критеріїв і показників; розроблення принципів, умов і фа-

кторів застосування окремих методик і методів); 

 виявленні, уточненні, поглибленні, методологічному обґрунтуванні 

суттєвості, природи, структури об’єкта, що вивчається; виявленні тенденцій 

і закономірностей процесів; аналізі реального стану предмета дослідження, 

динаміки, внутрішніх протиріч розвитку; 

 виявленні шляхів та засобів удосконалення явища, процесу, що дослі-

джується (практичні аспекти роботи); обґрунтуванні системи заходів, необ-

хідних для вирішення прикладних завдань; 

 експериментальній перевірці розроблених пропозицій щодо 

розв’язання проблеми, підготовці методичних рекомендацій для їх викорис-

тання на практиці. 

Отже, визначення мети і завдань дослідження – важливий етап 

розв’язання наукової проблеми. 

Види типових завдань 

Науковий напрям досліджень у будь-якій галузі виробництва визнача-

ється колом типових завдань, спрямованих на розвиток певної галузі. 

Фізичне завдання – виявлення закономірностей механічних, електри-

чних, хімічних, теплових явищ, що впливають на якість технологічних про-

цесів, енерговитрати, матеріали. 

Завдання з ідентифікації (опису) – математичний опис причинних 



зв`язків між вхідними, змінними і вихідними характеристиками різноманіт-

них процесів. 

Завдання з оптимізації – знаходження оптимального співвідношення 

вхідних змінних для забезпечення заданих вимог до процесу. 

Пошукове завдання – знаходження найбільш ефективного шляху, що 

веде до задоволення вимог, які виникають. 

Виробничі завдання – випробування нових конструкцій обладнання; 

знаходження оптимальних міжремонтних періодів під час експлуатації обла-

днання та ін. 

Фундаментальні дослідження – спрямовані на розв`язання  фізичних 

задач, які дозволяють відкрити нові явища і закономірності під час прове-

дення досліджуваних процесів. 

Пошукові дослідження – пошук шляхів створення нової технології й 

техніки та нових способів, запропонованих на основі фундаментальних дос-

ліджень. 

Прикладні дослідження – розв`язують завдання ідентифікації та опти-

мізації й спрямовані на досягнення конкретної, раніше визначеної, практич-

ної мети. 

Промислові дослідження – виконуються безпосередньо на виробниц-

тві. Коли з числа наведених вище завдань визначено тип завдання науково-

дослідної роботи, тоді можна ґрунтовно розробляти план послідовного вико-

нання досліджень. 

 


