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ПЕРЕДМОВА 

 
Конспект лекцій  з дисципліни «Методика дослідної справи у 

рибництві» включає розділи, передбачені робочою програмою курсу. 
Метою дисципліни є теоретичне освоєння прийомів і методів дослідної 
роботи й придбання практичних навичок у постановці й рішенні завдань 
наукового дослідження. Освоєння дисципліни спрямоване на оволодіння 
навичками збору інформації, проведення експерименту, обробки 
отриманих результатів і розвитку здібностей до самостійного вирішення 
дослідницьких завдань.  

Дисципліна «Методика дослідної справи у рибництві» відноситься 
до природничо-наукового циклу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і 
є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом «Водні біоресурси 
і аквакультура» шифр 6.090201. 

Ця дисципліна базується на фундаментальному наукознавстві та 
методології природничих наук. 

При вивченні курсу «Методика дослідної справи у рибництві» 
студенти опановують знання, які будуть їм необхідні для свідомого і 
кваліфікованого вивчення інших споріднених дисциплін, таких як 
розведення риб, ставове індустріальне рибництво, фізіологія риб, біохімія 
гідробіонтів, годівля риб тощо, які формують фахову підготовку 
спеціалістів. 

Контроль поточних знань виконується на базі кредитно-модульної 
системи організації навчання. Підсумковим контролем є залік. 

Дослідна діяльність є засобом освоєння дійсності і його головні цілі - 
встановлення істини, розвиток уміння працювати з інформацією, 
формування дослідного стилю мислення. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти низкою 
знань: 
 планування і проведення польових та експериментальних досліджень,  
 складання календарного плану та структури дослідів,  
 принципів постановки рибогосподарських досліджень,  
 основних етапів здійснення рибогосподарського експерименту. 

В процесі вивчення курсу “Методика дослідної справи у рибництві” 
кожен студент повинен вміти:  
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 працювати на лабораторному обладнанні та приладах 
(фотоелектроколориметрах, рН – метрах, спектрометрах, центрифугах) 
та інших;  

 володіти сучасними загальноприйнятими в рибогосподарських 
дослідженнях методами оцінки стану природної кормової бази та 
іхтіофауни;  

 здійснювати планування та розробляти методологію, організовувати 
проведення польових та акваріальних експериментів;  

 грамотно вести документальне оформлення процесу ведення 
експерименту;  

 складати калькуляцію кошторисної вартості науково – дослідної роботи; 
 здійснювати розрахунки очікувального економічного ефекту від 

використання науково – технічної продукції;  
 здійснювати біометричну обробку цифрових матеріалів, отриманих в 

польових і акваріальних дослідах;  
 систематизовувати, аналізувати та узагальнювати отримані матеріали 

досліджень, інтерпретувати їх та робити відповідні висновки. 
Наукові знання та методичні підходи до їх отримання сьогодні є не 

тільки складовою загальнолюдської культури, а й набувають статусу 
товару, який поки що користується недостатнім запитом суспільства й 
держави. Але відомо, що економіка будь-якої держави з однієї сторони 
залежить від успіхів галузі науково-технічного прогресу, а з другої - 
впливає на інтенсивність наукових досліджень та науково-технічних 
розробок. В Україні наукова діяльність регламентується Законом 
України «Про наукову та науково-технічну діяльність» який є основою 
цілеспрямованої політики в забезпеченні використання досягнень 
вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, 
економічних, культурних та інших потреб. 

У Законі України «Про вищу освіту» передбачено, що наукова і 
науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є 
невід'ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою 
інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої 
освіти. Вона передбачає: 

- розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі 
міжнародної), розв'язання складних наукових проблем, упровадження 
результатів наукових досліджень і розробок; 

- безпосередню участь учасників навчального процесу в науково-
дослідних роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі; 
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- планування, проведення і виконання науково-педагогічними 
працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу; 

- організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних 
семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, 
курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного 
процесу. 

Успішне оволодіння навичками дослідження і творчої роботи 
бакалаврами, спеціалістами і магістрами допомагає їм порівняно легко 
включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в 
площину практичного використання. 

У зв'язку з цим до навчальних планів більшості спеціальностей в 
блок природничо-наукових дисциплін включено вивчення дисципліни 
«Основи наукових досліджень». Метою вивчення дисципліни є надання 
студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, 
підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, 
ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, 
доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт. 

Тому завданням цього курсу є висвітлення теоретичних основ, 
питань методики, технології та організації науково-дослідницької 
діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя 
для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень 
студентами, магістрами, як у процесі навчання у вузі, так і на практиці. 

Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє 
розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації 
наукової творчості в умовах практичної діяльності. 

Головною умовою результативності наукової діяльності є її 
безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти 
набувають за обраною темою наукового пошуку нові знання щодо 
попередніх. Починаючи з другого курсу, студенти за допомогою 
викладачів обирають напрям та тему наукового дослідження, 
накопичують інформацію, формують програму, пишуть реферати, 
курсові роботи, наукові статті, тези, доповіді, дипломну (магістерську) 
роботу. В результаті вивчення теоретичного курсу та виконання 
дослідження за обраною тематикою студент повинен засвоїти 
методологію і методику досліджень, а також уміти відбирати та 
аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету, завдання та 
гіпотезу, планувати та проводити експеримент, порівнювати його 
результати з теоретичними обґрунтуваннями проблеми; формулювати 
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висновки наукового дослідження; складати звіти, доповіді та статті за 
результатами дослідження.
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1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ СВІТОВОЇ НАУКИ. СУЧАСНА 

УКРАЇНСЬКА НАУКА 
 

Історично наука пройшла довгий і складний шлях розвитку від 
первинних, елементарних знань про природу до пізнання складних 
закономірностей природи, суспільного розвитку та людського 
мислення. Перші елементи науки з'явилися ще у стародавньому світі у 
зв'язку з потребами суспільної практики і носили суто практичний 
характер. Ще на зорі свого розвитку людство поліпшувало умови жит-
тя за рахунок пізнання і деякого перетворювання навколишнього світу. 
Століттями і тисячоліттями досвід накопичувався, певним чином 
узагальнювався і передавався наступним поколінням. Механізм 
наслідування накопичених відомостей поступово вдосконалювався за 
рахунок встановлення певних обрядів, традицій, а потім і писемності. 
Так виникла історично перша форма науки (наука античного світу), 
предмет вивчення якої становила вся природа в цілому. Первісно 
створена (антична) наука ще не ділилася на окремі відособлені галузі і 
мала риси натурфілософії. 

Натурфілософії відповідав метод наївної діалектики і стихійного 
матеріалізму, коли геніальні здогадки переплітались із фантастичними 
вимислами про оточуючий світ. 

У V ст. до н.е. з натурфілософської системи античної науки в 
самостійну галузь пізнання починає виділятися математика, яка 
поділялася на арифметику і геометрію. В середині IV ст. до н.е. 
відособлюється астрономія. 

У науково-філософській системі Аристотеля намітився поділ науки 
на фізику і метафізику (філософську онтологію). Далі всередині цієї 
системи починають виділятися як самостійні наукові дисципліни 
логіка і психологія, зоологія і ботаніка, мінералогія і географія, 
естетика, етика і політика. Отже, розпочався процес диференціації 
науки і виділення самостійних за своїм предметом і методами окремих 
галузей знань. 

З другої половини XV ст., в епоху Відродження, починається 
період значного розвитку природознавства як науки, початок якого 
(середина XV ст. — середина XVI ст.) характеризується накопиченням 
великого фактичного матеріалу про природу, отриманого 
експериментальними методами. У цей час відбувається подальша 
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диференціація науки; в університетах починається викладання основ 
фундаментальних наукових дисциплін - математики, фізики, хімії. 

Другий період у розвитку природознавства, що може бути 
охарактеризований як революційний у науці, посідає час від середини 
XVI ст. до кінця XIX ст. Саме в цей період було зроблено видатні 
відкриття в фізиці, хімії, механіці, математиці, біології, астрономії, 
геолога. Геоцентрична система побудови світу, яка створена Птоломеєм 
у ІІ ст., замінюється геліоцентричною (М.Коперник, Г.Галілей - ХVІ-
ХVII ст.); були, відкриті закони всесвітнього тяжіння (І. Ньютон - 
кінець XVII ст.), збереження маси в її хімічних перетвореннях 
(М.Ломоносов, А. Лавуазьє - друга половина XVIII ст.), виявлені 
основні закони спадковості (Г. Мендель - кінець ХVIII ст.). У другій 
половиш XIX ст. Д Менделєєвим було відкрито періодичний закон у 
хімії. Справжній переворот у природознавстві відбувся в результаті 
таких великих відкриттів: створення еволюційної теорії (Ч. Дарвін) і 
закону збереження і перетворення енергії. 

Революційні процеси, що відбувались у науці в XVI-XIX ст., 
привели до докорінної зміни поглядів на оточуючу дійсність. Перший 
етап революції (середина XVI ст. — кінець XVIII ст.) дозволив дійти 
висновку, що за видимістю явищ існує дійсність, яку наука і покликана 
висвітлювати. 

Другий етап революції (кінець XIX ст.) призвів до краху поглядів, 
згідно з якими природа з її предметами і зв'язками вважалася 
незмінною і такою, що рухається вічно в одному і тому самому колі. 
Вирішальну роль у цілому зіграли І. Кант і П. Лаплас, які створили 
космогонічну теорію. 

Наприкінці XIX — на початку XX ст. революція природознавства 
вступила в нову, специфічну стадію. Фізика переступила поріг 
мікросвіту, було відкрито електрон (Дж.Дж.Томсон, 1897р.), закладено 
основи квантової механіки (М. Планк, 1990р.), виявлено дискретний 
характер радіоактивного випромінювання. 

У XX ст. розвиток науки в усьому світі характеризується виключно 
високими темпами. На основі досягнень математики, фізики, хімії, 
біології та інших наук отримали розвиток молекулярна біологія, 
генетика, хімічна фізика, фізична хімія, кібернетика, біокібернетика та 
ін. 

У сучасних умовах різко змінився характер наукового 
дослідження, підхід до вивчення явищ природи. На місце попередньої 
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ізоляції окремих дисциплін приходить їх взаємодія, проникнення одна 
в одну. Тепер який-небудь об'єкт природи або явище вивчається у 
комплексі взаємопов’язаних наук. 

Швидкі темпи розвитку науки в XX ст. стимулювали створення 
наукознавства, яке вивчає закономірності функціонування і розвиток 
науки, структуру і динаміку наукової діяльності, економіку та 
організацію наукових досліджень, форми взаємодії її з іншими 
сферами матеріального і духовного життя нашого суспільства. 

Наука виникла внаслідок потреби виробництва в XVIII ст., коли 
численні хаотичні дані пізнання було впорядковано, виділено й 
приведено в причинний зв'язок і знання стали наукою, а наука 
наблизилася до свого завершення, тобто зімкнулась: з одного боку, з 
філософією, з іншого - з практикою. Масове виробництво, кооперація у 
великих підприємствах із застосуванням машин підкоряють уперше у 
великих масштабах сили природи (вітер, воду) і безпосередньо процес 
виробництва. Використання у широких масштабах сил природи у 
виробництві, включення їх до капіталу збігаються з розвитком науки як 
самостійного фактора виробничого процесу. Якщо виробничий процес 
стає фактором, сферою застосування науки, то наука, навпаки, стає 
фактором, функцією виробничого процесу. Накопичення емпіричних 
знань упродовж тисячоліть дозволило розвиватися знаряддям праці, 
хоча й дуже повільно, але в напрямку все більш складних пристроїв. 
Емпірична епоха у виробництві тривала майже до XX ст. Досягнувши 
певної межі складності, емпірична технологія вичерпала свої 
можливості. Практичні потреби суспільства обумовили розвиток 
технічних наук, що викликали прогрес у техніці. Через техніку наука 
стала все більше впливати на виробництво. Наука почала 
перетворюватися на галузь суспільного виробництва, яка добуває необ-
хідну для суспільства нову інформацію. Процес виробництва нової 
інформації набув характеру прискореного відтворення, і наука стала 
бурхливо розвиватися, що означало початок епохи науково-технічної 
революції. 

У науковому співтоваристві розрізняють три наукові напрями: 
класичний, некласичний (індустріальне суспільство) і 
постнекласичний (постіндустріальне суспільство), які виникли 
відповідно в ХVI-ХVII, XIX та другій половині XX століття. Завдяки 
специфічним умовам розвитку, класична наука виникла в умовах 
боротьби зі схоластикою і авторитарністю середньовічного мислення, в 
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основу якого було взято методи вимірювання об’єкту пізнання, 
незалежно від суб'єкту. 

Минуле ХХ століття ввійшло в історію як століття раціоналізму і 
розуму. Біля 500 природничих і 300 гуманітарних наук та породжені 
ними техніка і технології декларували свою спрямованість на захист 
інтересів людини в природі та суспільстві. В індустріальному 
суспільстві відбувається концентрація виробництва і населення, 
урбанізація, формування системи цінностей, орієнтованих на ефек-
тивність, раціональність безвідносно до можливостей природного 
середовища, тобто за будь-якої ціни. Суспільство, сягнувши 
надзвичайно високого рівня пізнання і розвитку, створило реальну 
загрозу своєму існуванню. 

Насправді вперше за всю історію в першій половині XX століття 
людство досягло критичної межі і в другій половині цього століття, 
переступивши поріг, реально увійшло в період Великої Кризи. 
Пережито дві світові війни, атомні бомбардування, геноцид, з'явилися 
нові хвороби, загострилася екологічна проблема і це викликає сумнів у 
абсолютному прогресі науково-технічного шляху розвитку. Адже 
потужний розвиток економіки на основі досягнень науково-технічного 
прогресу виявився руйнівним і для біосфери, погіршився стан 
довкілля, виснажуються природні ресурси, внаслідок чого зростає 
злиденність, деградують всі сфери суспільного життя, втрачаються 
духовні цінності. 

На підставі аналізу минулого сучасна постнекласична наука 
обирає шлях антропосферного, біосферного чи ноосферного розвитку. 
При цьому економічне зростання тут досягається на основі нових 
технологій, відбувається перехід від товаропродукуючої до 
обслуговуючої економіки, переважає виробництво послуг, інформації. 
Звідси і друга назва постіндустріального суспільства характерною 
ознакою якого є знання та інформаційні технології, поєднані з високою 
духовністю. 

Сьогодні в контексті екологічних досліджень людина знову 
з'явилась у центрі науки, і в науковій карті світу надається перевага 
гуманізації науки, бо «який світ, така й людина, яка людина, такий і 
світ». Вчений В.Гейзенберг, відзначаючи цю тенденцію науки, 
зазначив, що, чим глибше ми вдивляємося у Всесвіт, тим більше 
бачимо в ньому людину. Отже, розумна, творча діяльність людини є 
вирішальним фактором розвитку біосфери та перетворення її в 
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ноосферу, яка буде задовольняти всі матеріальні, соціальні і естетичні 
потреби людства. 

Постнекласична наука передбачає сітку взаємозв'язків, у яку 
включена людина. Характерною рисою постнекласичної науки є 
«людиновимірність». Значимість сучасної науки характеризується: 
усвідомленням місця і ролі людини в системі Людина — Природа — 
Суспільство. 

Наука, як специфічний вид діяльності, спрямована на отримання 
нових теоретичних і прикладних знань про закономірності розвитку 
природи, суспільства і мислення, характеризується такими основними 
ознаками: 

- наявністю систематизованих знань (ідей, теорій, концепцій, 
законів, принципів, гіпотез, основних понять, фактів); 

- наявністю наукової проблеми, об'єкта і предмета дослідження; 
- практичною значущістю процесу, що вивчається. 
Отже, виникнення науки як сфери людської діяльності, тісно 

пов'язане з природним процесом розподілу суспільної праці, 
зростанням інтелекту людей, прагненням їх до пізнання невідомого, 
всього сущого, що складає основу їх буття. 

Організацією науки в Україні займається Державний комітет у 
справах науки і технологій України, який визначає разом з науковими 
установами напрям розвитку наукових досліджень та використання їх у 
народному господарстві. Державний комітет подає плани розвитку 
науки Уряду або Верховній Раді України на затвердження та за-
безпечення фінансування із державного бюджету або інших джерел. 

Державна система організації і управління науковими 
дослідженнями в Україні дає можливість концентрувати та орієнтувати 
науку на виконання найбільш важливих завдань. Управління науковою 
діяльністю будується за територіально-галузевим принципом. Сьогодні 
науково-дослідну роботу ведуть: 

- науково-дослідні та проектні установи й центри Академії наук 
України (НАН); 
- науково-виробничі, науково-дослідні, проектні установи, системи 
галузевих академії; 
- науково-дослідні, проектні установи і центри міністерств та 
відомств; 
- науково-дослідні установи і кафедри вищих навчальних закладів; 
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- науково-виробничі, проектні установи і центри при промислових 
підприємствах, об'єднаннях; 
- ієрархічну вершину цієї сукупності установ, центрів, 
підприємств завершує Державний комітет України з питань науки 
і технологій, який забезпечує єдину державну політику в галузі 
науки та її використання в практиці. 
Вищим державним науковим центром є Національна академія наук 

України (НАН). Вона очолює і координує разом з Державним 
комітетом у справах науки та технологій України фундаментальні і 
прикладні дослідження в різних галузях науки. НАН є державною 
науковою установою, яка об'єднує всі напрями науки та підтримує 
міжнародні зв'язки з науковими центрами інших країн. При 
Національній академії наук України створена міжвідомча рада з 
координації фундаментальних досліджень. Очолює НАН України 
Президент, який обирається загальними зборами вчених. Вони ж 
обирають трьох віце-президентів, вченого секретаря, Президію і 
ревізійну комісію. НАН України має в своєму складі відділення з 
відповідних галузей науки, зокрема, математики, інформатики, 
механіки, фізики і астрономії; наук про землю; хімії, загальної біології, 
економіки, історії, філософії, літератури, мови та мистецтва тощо. До 
складу НАН входять наукові інститути з відповідних галузей, є 
територіальні відділення (Донецьке, Західне, Південне та ін.) і 
територіальні філіали. Відділення НАН об'єднують науково-дослідні 
інститути (НДІ), які очолюють розвиток науки у певній галузі знань. У 
них зосереджені провідні наукові сили.  

Крім НАН в Україні функціонують галузеві академії, наприклад: 
Академія педагогічних наук України, Українська академія аграрних 
наук, у складі якої є НДІ з економіки; Академія медичних наук 
України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України 
тощо. 

У галузевих НДІ окремі підрозділи здійснюють наукові 
дослідження за темами профілю, переважно прикладного характеру, в 
яких має потребу галузь, до якої вони входять. 

Науково-дослідну діяльність прикладного характеру на нижчих 
рівнях здійснюють в НДІ відділи, лабораторії, сектори, а також вищі 
навчальні заклади (університети, академії, інститути). Останні мають 
спеціальні підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи за 
рахунок державних бюджетних і госпрозрахункових коштів. Проводять 
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дослідження науково-педагогічні працівники із залученням студентів, а 
також молодих учених, здобувачів кандидатських і докторських 
дисертацій за науковою тематикою вищих навчальних закладів. 

Науково-педагогічні працівники у вищих навчальних закладах 
можуть займати посади: асистент, викладач, старший викладач, доцент, 
професор, зав. кафедрою. Співробітникам НДІ присвоюються звання 
молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, 
старшого наукового співробітника, провідного наукового 
співробітника, головного наукового співробітника, зав. науковим 
відділом, зав. лабораторією. Найвидатніші вчені обираються зборами 
НАН України, галузевими і громадськими академіями — членами-
кореспондентами і дійсними членами-академіками. 

Для підготовки наукових кадрів в Україні діє аспірантура, 
докторантура, а також самостійна робота спеціалістів по написанню 
дисертації без відриву від виробництва (здобувачі). 

Отже, суб'єктами наукової діяльності є: науковці, вчені та науково-
педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, 
вищі навчальні заклади III -IV рівнів акредитації, громадські 
організації у сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

Тих, хто постійно займається науковою діяльністю, називають 
дослідниками, науковцями, науковими працівниками, вченими. 

Науковий працівник - це вчений, який за основним місцем роботи 
та відповідно до трудового договору професійно займається науковою, 
науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною 
діяльністю та має відповідну кваліфікацію, незалежно від наявності 
наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами 
атестації. 

Суттєвою особливістю розвитку науки є наступність досвіду і 
знань, єдність традицій і новаторства. Однією з форм її втілення є 
наукові школи, функціонування яких передбачає боротьбу думок, 
творчі дискусії та конструктивну критику. Науковою школою слід 
вважати творчу співдружність вчених, які працюють в одній країні або 
в одному місті в певній галузі науки, об'єднаних спільністю підходів до 
вирішення проблеми, стилю роботи, спільністю наукового мислення, 
ідей і методів їх реалізації. 

Головними ознаками наукової школи є: 
- наявність наукового лідера-видатного вченого, який  володіє 

умінням підбирати творчу молодь і навчати її мистецтва 
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дослідження, створювати в колективі творчу, ділову, доброзичливу 
обстановку, заохочувати самостійність мислення й ініціативу; 

- високу наукову кваліфікацію дослідників, згуртованих навколо 
лідера; 

- значущість одержаних результатів, високий науко вий авторитет у 
певній галузі науки та громадському визнанні; 

- оригінальність методики досліджень, спільність наукових поглядів. 
Тематика дослідження зазвичай формується за профілем вищого 

навчального закладу, його факультетів та кафедр на договірних засадах 
з підприємствами, організаціями або у формі державного замовлення. 
Результати наукових досліджень запроваджуються в практичну 
діяльність установ, організацій галузі, за їх матеріалами проводяться 
науково-практичні конференції, наукові семінари, захищаються 
кандидатські, докторські дисертації. 

У практичній діяльності важливе значення мають також наукові 
просвітницькі товариства, покликані сприяти поширенню наукових 
знань, досягнень у галузях науки, техніки, виробництва та культури 
серед населення.  

 
Питання для самоперевірки до розділу 1 

 
1. Назвіть основні етапи становлення світової науки. 
2. Дайте визначення предмету і сутності науки. 
3. Яка структура формування теорії? 
4. Охарактеризуйте наукову школу, її ознаки. 
5. Що передбачає класифікація наук? 
6. Яка структура управління в Науково-дослідному інституті? 
7. Структурна організація наукової діяльності в Україні. 
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2. ПРОЦЕС НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
 

Процес будь-якого пізнання включає в себе накопичення фактів. 
Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислювання 
фактів не може існувати ніяка наука. Хоча факти потрібні вченому, як 
повітря, але окремо взяті вони ще не наука. Факти стають складовою 
частиною наукових знань, якщо вони виступають у систематизованому 
узагальненому вигляді. 

Будь-яке наукове вивчення, від творчого задуму до закінченої 
наукової праці, здійснюється індивідуально. Спираючись на загальні та 
часткові методи дослідження, вчений отримує відповідь на те, з чого 
потрібно розпочинати дослідження, як узагальнити факти і яким 
шляхом іти до висновків. При цьому закономірним є дотримання таких 
рекомендацій: 

- нічого не сприймати за істину, що не є достовірним і 
аксіоматичним; 

- складні питання розділяти на стільки частин, скільки потрібно для 
вирішення проблеми; 

- починати дослідження з найпростіших і найзручніших для пізнання 
речей до складних і важких; 

- зупинятись на всіх подробицях, на все звертати увагу, щоб бути 
впевненим, що нічого не випущено. 
У науці недостатньо встановити новий науковий факт, досить 

важливо дати йому пояснення з позицій науки, показати його 
загальнопізнавальне теоретичне або практичне значення, а також 
завчасно передбачити невідомі раніше нові процеси та явища. Наукова 
робота - це перш за все чітко спланована діяльність. При цьому кожний 
вчений має право на свою точку зору, повинен мати свою думку, з якою 
безумовно слід рахуватись. 

Наука є суспільною за своїм походженням, розвитком та 
використанням. Будь-яке наукове відкриття є загальною працею, 
сумарним відтворенням людських успіхів у пізнанні світу. 

Тому наукове вивчення зобов'язує не тільки добросовісно 
зображати чи просто описувати, й усвідомлювати своє ставлення до 
того, що відомо або з досвіду, або з попереднього вивчення, тобто 
визначати якість невідомого за допомогою відомого. 
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Формою здійснення розвитку науки є наукове дослідження, тобто 
цілеспрямоване вивчення за допомогою наукових методів явищ і 
процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення 
взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і 
корисних для науки і практики рішень. Воно характеризується 
об'єктивністю, відтворюваністю, доказовістю і точністю. ' 

Метою наукового дослідження є всебічне, об'єктивне і ґрунтовне 
вивчення явищ, процесів, їх характеристик, зв'язків на підставі 
розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання 
корисних для діяльності людини результатів, упровадження їх у 
виробництво для підвищення його ефективності. При науковому дослі-
дженні важливо враховувати все, концентруючи увагу на основних, 
ключових питаннях теми. Не можна не враховувати побічні факти, які 
на перший погляд здаються малозначимими. 

Науково вивчати — це не тільки дивитись, але й бачити, помічати 
окремі частковості, велике в малому, не відхиляючись від головної 
теми дослідження. 

Результати наукових досліджень тим кращі, чим вищий науковий 
рівень висновків, узагальнень, чим вища їх достовірність та 
ефективність. 

За цільовим призначенням до потреб практики наукові 
дослідження прийнято поділяти на фундаментальні (теоретичні) та 
прикладні. 

Фундаментальні (теоретичні) наукові дослідження означають: 
основні, головні. І наукова теоретична та експериментальна діяльність 
спрямована на пізнання законів, що управляють поведінкою і 
взаємодією базисних структур природи, суспільства, людини. Академік 
АН СРСР А.В. Гапонов-Грєхов (1926 р.) вважав, що розвиток приро-
дознавства та сучасної техніки значною мірою залежить від прогресу в 
галузях фундаментальних наук - математики і теоретичної фізики. 
Об'єднання наукових зусиль цих галузей знань не раз приводило до 
формування глибоких концепцій, важливість яких далеко виходить за 
межі чисто теоретичних інтересів. 

Прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна 
діяльність, спрямована на використання результатів фундаментальних 
досліджень для різних практичних завдань, на основі яких 
розробляється нове обладнання, нові машини, способи організації 
виробництва, технологічні процеси та ін., з метою отримання 
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безпосереднього економічного ефекту в конкретних галузях народного 
господарства. Прикладні дослідження піддаються плануванню, а фун-
даментальні результати планувати складно. Крім того, прикладні 
розробки можуть бути впроваджені в промисловість і приносити 
економічний ефект. Фундаментальні результати безпосереднього 
прибутку не несуть, а їх використання може тривати десятиліттями. 

При проведенні наукових досліджень відрізняють поняття «об'єкт» 
і «предмет» пізнання і дослідження. 

Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована 
пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або явище, яке породжує 
проблемну ситуацію і обране для дослідження. 

Предметом дослідження є досліджувані з певною метою 
властивості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного 
«ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення 
обраної проблеми характеристики об'єкта. Під предметом дослідження 
розуміється те, що знаходиться в межах об'єкта і завжди співпадає з 
темою дослідження. Один і той же об'єкт може бути предметом різних 
досліджень і навіть наукових напрямів. Об'єкт і предмет дослідження, 
як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як загальне 
і часткове. 

Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ 
та форми його відображення у людській свідомості людей, які існують 
незалежно від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети 
дослідження. 

Залежно від ступеня складності є прості і складні об'єкти 
дослідження, відмінність між ними визначається кількістю елементів 
та видом зв'язку між ними. Наприклад, простим об'єктом дослідження 
в педагогіці є рівень інформаційного забезпечення навчання, складним 
- ефективність процесу навчання. 

У першому випадку досліджується забезпечення навчальною 
літературою, згідно переліку дисциплін навчального плану, в другому - 
визначається вплив численних факторів на кінцевий результат 
навчання (якість викладання, технології навчання, рівень навченості та 
навчальності студентів тощо). 

Правильний вибір об'єкту вивчення навколишнього матеріального 
світу відповідно до мети дослідження сприяє обґрунтованості 
результатів дослідження. 
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Завдання дослідника полягає у визначенні факторів, які впливають 
на об'єкт дослідження, відборі і зосередженні уваги на найсуттєвіших з 
них. Критеріями відбору є мета дослідження та кількісний рівень 
накопичених фактів у цьому напрямі. Відбір найсуттєвіших факторів, 
які впливають на об’єкт дослідження, має велике практичне значення, 
оскільки впливає на ступінь достовірності результатів дослідження. 
Якщо будь-який суттєвий фактор не враховано, то висновки, здобуті в 
результаті дослідження, можуть бути помилковими, неповними або 
зовсім хибними. Виявлення суттєвих факторів простіше, якщо 
дослідження ґрунтуються на добре опрацьованій теорії. Якщо теорія не 
дає відповіді на поставлені запитання, то використовують гіпотези, 
наукові ідеї, сформовані в процесі попереднього вивчення об'єкта 
дослідження. 

Отже, чим повніше враховано вплив середовища на об'єкт 
дослідження, тим точнішими будуть результати наукового 
дослідження. Середовище — це те, що впливає на об'єкт дослідження. 

Відібравши об'єкт, визначивши предмет і фактори, які впливають 
на причинно-наслідкові результати стану об'єкта, визначають його 
параметри, тобто повноту вивчення відповідно до поставленої мети. 

Наукове дослідження повинно розглядатись у неперервному 
розвитку, ґрунтуватись на зв'язку теорії з практикою. 

Важливу роль у науковому дослідженні відіграють пізнавальні 
завдання емпіричного і теоретичного напряму. 

Емпіричні завдання вирішуються за допомогою спостереження, 
експерименту, вимірювання, описування. 

Теоретичні завдання спрямовані на вивчення і виявлення причин, 
зв'язків, залежностей, які дозволяють встановити поведінку об'єкта, 
визначити і вивчити його структуру, характеристику на основі 
розроблених у науці принципів і методів пізнання. 

Тут переважає використання аксіоматичних методів, системних, 
структурно-функціонального аналізу, математичного моделювання. 

У результаті отриманих знань формулюють закони, розробляють 
теорію, перевіряють факти тощо. Теоретичні пізнавальні завдання 
формують таким чином, щоб можна було їх перевірити емпірично. 

У вирішенні емпіричних і особливо теоретичних завдань 
наукового дослідження важливе місце належить Логічному методу 
пізнання, який дозволяє на основі умовиводів пояснити явища і 
процеси, викликати різні пропозиції та ідеї, встановлювати шляхи їх 
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вирішення. Він будується на отриманих фактах і результатах 
емпіричних досліджень. 

Систематизовані наукові знання класифікують за різними 
ознаками: 

- за видом зв'язку з суспільним виробництвом (поліпшення 
організації праці, створення машин, конструкцій, теоретичні 
гуманітарні роботи тощо); 

- за ступенем важливості для народного господарства (роботи, що 
виконуються на замовлення міністерств, відомств); 

- за джерелами фінансування (держбюджетні, госпдоговірні); 
- за терміном розробки (довготермінові, короткотермінові). 
Традиційна модель наукового пізнання передбачає рух по 

ланцюжку: встановлення емпіричних фактів - первинне емпіричне 
узагальнення - виявлення відхилень фактів від правил - винахід 
теоретичної гіпотези з новою аргументацією - логічний висновок 
(дедукція) з гіпотези всіх фактів спостереження, що є перевіркою на її 
істинність. 

Отже, процес наукового дослідження достатньо тривалий і 
складний. Він починається з виникнення ідеї, а завершується 
доведенням правильності гіпотези і суджень. 

Головними етапами наукового дослідження є: 
- виникнення ідеї, формулювання теми; 
- формування мети та завдань дослідження; 
- висунення гіпотези, теоретичні дослідження; 
- проведення експерименту, узагальнення наукових фактів і 

результатів; 
- аналіз та оформлення наукових досліджень; 
- впровадження та визначення ефективності наукових досліджень; 

Але в науці недостатньо встановити будь-який науковий факт. 
Важливим є пояснення його з позиції науки, обґрунтування загально-
пізнавального, теоретичного та практичного його значення. 
Накопичення наукових фактів у процесі досліджень є творчим 
процесом, в основі якого завжди лежить задум вченого, його ідея. 
Наукове пізнання - дуже трудомісткий і складний процес, який 
потребує постійної високої напруги, праці з натхненням. Воно 
прирівнюється до подвигу і потребує максимальної напруги енергії 
людини, її мислення і дій, інакше воно перетворюється в ремісництво і 
ніколи надасть нічого суттєвого. 
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Важливою вимогою до вибору теми дослідження є її 
перспективність або стабільність: дослідник має усвідомлювати 
тенденції розвитку явищ і процесів, які він збирається досліджувати. 
Вимоги перспективності визначають параметри для вибору об'єкту 
обстеження, добору відповідних методів дослідження, а також 
характеристики умов, для яких буде здійснюватися впровадження ре-
зультатів наукової роботи. Для оцінки перспективності тем 
застосовують два методи: математичний і експертних оцінок. 

Мета дослідження - це те, що в найзагальнішому вигляді 
потрібно досягти в кінцевому результаті дослідження. Формулювання 
мети зазвичай починається словами: «розробити методику (модель, 
критерії, вимоги, основи, тощо)», «обґрунтувати...», «виявити...», 
розкрити особливості...», виявити можливості використання...» тощо. 

Наступний етап — формулювання гіпотези, наукового 
передбачення, припущення, висунутого для пояснення будь-яких явищ, 
процесів, причин, які зумовили даний наслідок. 

Гіпотеза є компасом, який визначає напрям діяльності 
дослідження. Вдало сформульована гіпотеза передбачає невизначеність 
результату дослідження і спрямовує дослідження на доведення 
реальності існування передбачуваного припущення. 

Сформульована мета й гіпотеза дослідження логічно визначають 
завдання, які потрібно вирішувати в процесі роботи. Найчастіше 
всього вони звучать так: 1) вивчити; 2) виявити; 3) розробити тощо. 
Бажано, щоб відповіддю на поставлені завдання був зміст відповідних 
розділів роботи. 

Наступним етапом є визначення методології дослідження. У 
науково-дослідній роботі застосовуються переважно методи 
спостереження в його різноманітних формах, аналіз і узагальнення 
власного практичного досвіду і досвіду інших працівників, 
проводиться науковий експеримент, аналіз результатів роботи 
підприємств, установ, різноманітні спеціальні дослідницькі методи, а 
також методи математичної статистики, моделювання, тощо. 

Робота з систематизації накопиченого матеріалу проводиться 
відповідно до плану роботи, проведення аналізу наукових праць, 
практичного досвіду, узагальнення тощо. На цьому етапі зібрані при 
експериментальному дослідженні матеріали обробляють статистично. 
На основі отриманих матеріалів про окремі явища, що вивчаються, 
визначають дані, які характеризують досліджуваний комплекс в цілому. 
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Зведення результатів дослідження не слід плутати з підведенням 
підсумків, тобто підсумовуванням даних, накопичених в ході 
дослідження. Після зведення результатів дослідження може 
вияснитись, що отримані дані недостатньо достовірні, виникає 
необхідність у додатковому збиранні матеріалів. Проводиться 
додаткова серія спостережень і експериментів. При цьому потрібно 
мати на увазі, що додаткові спостереження і експерименти повинні 
проводитися в тих же умовах, що й основні. Зведені результати 
дослідження підлягають вивченню та аналізу. Головне завдання аналізу 
отриманих даних полягає у їх порівнянні зі сформульованою гіпотезою 
та уточненням її. 

Складання розширеного плану науково-дослідної роботи, 
відповідно до змісту напрацьованого матеріалу та теми (проблеми) 
науково-дослідної роботи та літературне оформлення результатів 
дослідження. Всі матеріали дослідження систематизують і готують до 
узагальнення та літературного оформлення, формулюються загальні 
висновки до науково-дослідної роботи. При оформленні роботи слід 
керуватись вимогами ВАК. 

Впровадження результатів дослідження в практику — це початок 
застосування результатів дослідження у реальних практичних умовах в 
освіті, на виробництві тощо. 

Впровадження розрізняють за двома ознаками: 
- формою матеріального втілення (навчальні посібники, програми, 

методичні рекомендації, державні стандарти тощо); 
- робочою функцією упорядкованих результатів (організація і 

управління навчальним, виробничим процесом, оптимізація, зміни 
в технології та процесі виробництва). 
Оцінювання результатів дослідження. Якщо основною 

характеристикою фундаментальних досліджень є їх теоретична 
актуальність, новизна, концептуальність, доказовість, перспективність 
і можливість запровадження результатів у практику, то при розгляді 
прикладних досліджень слід оцінювати в першу чергу їх практичну 
актуальність і значимість, можливість запровадження в практику, 
ефективність результатів. Для наукових розробок тут цінною є 
новизна, актуальність і ефективність. 

Економічна ефективність характеризується вираженими у 
вартісних вимірах показниками економії живої праці в суспільному 
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виробництві, сфері послуг, які отримано від використання результатів 
НДД та порівняння їх з витратами на проведення дослідження. 

Науково-технічна ефективність характеризує приріст нових 
наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки. 

Соціальна ефективність виявляється в підвищенні життєвого рівня 
людей, розвитку охорони здоров'я, культури, науки і освіти, 
поліпшенні екологічних умов тощо. 

Названі види ефективності науково-дослідних робіт 
взаємопов'язані і впливають один на одного. 

Визначення економічної ефективності НДД в умовах виробництва 
є одним з найважливіших і найскладніших завдань. Вона передбачає 
вивчення ефективності впровадження нових технологічних процесів, 
удосконалення системи управління тощо. При цьому співставляються 
витрати на проведення наукового дослідження та на його 
впровадження з отриманим економічним ефектом. Економічні витрати 
за довгостроковими комплексними науковими дослідницькими 
програмами визначаються на основі розрахунку інтегрального 
показника за строк здійснення програми і наступного ефективного 
використання її результатів.  

Отже, економічна ефективність наукових досліджень в залежності 
від галузі та проблеми, яка розглядається, насамперед визначається на 
стадії техніко-економічного обґрунтування теми досліджень, 
уточнюється за кінцевими результатом виконаної роботи і 
співставляється з отриманим результатом практичного впровадження. 
Отже, практично в будь-якій науково-дослідній роботі поряд з вибором 
і обґрунтуванням теми дослідження, виконанням дослідження 
важливими є етапи впровадження його в практику роботи тієї чи іншої 
системи та оцінка ефективності . 

 
Питання для самоперевірки до розділу 2 

 
1. У чому полягає процес наукового пізнання? 
2. Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи. 
3. Якими ознаками  характеризується наукова діяльність? 
4. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 
5. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності 
6. Що таке суб'єкт та предмет наукової діяльності. 
7. Які є етапи роботи при проведенні наукового дослідження?
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3. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

 
Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із 

найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання 
спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в 
практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного 
прогресу. 

Як відомо, економічні і соціальні реформи, які здійснюються в 
Україні, значною мірою змінюють характер праці спеціалістів у сфері 
обслуговування. Згідно з цим змінюються відповідно і вимоги до 
підготовки кадрів. Серед найголовніших - вимоги розвитку спеціаліста 
творчого, ініціативного, який має організаторські навички і вміння 
спрямовувати діяльність свого підрозділу на вдосконалення 
технологічного процесу шляхом запровадження у практику нових 
досягнень наукової і технічної думки. Неодмінною умовою виконання 
цієї вимоги є широке залучення студентів вищих навчальних закладів 
до науково-дослідної роботи, безпосереднє включення їх до сфери 
наукового життя. 

Оскільки головним завданням вищих навчальних закладів є 
підготовка спеціалістів для народного господарства, то найважливішим 
(і характерним для вищої школи) питанням здійснення НДЦ було і 
залишається питання про її вплив на навчальний процес. У цьому 
полягає основна особливість організації науки у вищій школі. 

Досвід свідчить, що розвиток наукових досліджень безпосередньо 
впливає на якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не 
лише вимоги до рівня знань студентів, а й сам процес навчання і його 
структуру у вищій школі, підвищуючи ступінь підготовленості 
майбутніх спеціалістів, їхній творчий практичний кругозір. 

Розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості 
підготовки спеціалістів, здатних, у свою чергу, після закінчення 
навчання самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у 
рівень з передовими ідеями теорії і практики управління народним 
господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному 
закладі важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, 
привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно. 

Отже, розвиток науки у вищій школі не лише змінює зміст і 
значення навчальних дисциплін, а й підказує нові форми та методи 
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проведення навчального процесу. Результати науково-дослідної роботи 
відбиваються в нових курсах, лекціях і практичних (семінарських) 
заняттях. Як свідчить практика, залучення до наукової роботи робить 
для студентів дисципліни, які вивчаються, предметними, стимулюючи 
їх засвоєння. Причому науково-дослідна діяльність є органічною 
частиною і обов'язковою умовою успішної роботи вищих навчальних 
закладів. Студенти не лише отримують найновішу наукову практичну 
інформацію від викладачів на лекційних і семінарських заняттях, 
лабораторних роботах і виробничих практиках (особливо 
старшокурсники), а й беруть участь у наукових дослідженнях. Отже, 
підвищення ефективності вузівських науково-дослідних робіт, 
залучення до їх виконання студентів підвищують і якість підготовки 
спеціалістів вищої кваліфікації. За рахунок цього вузівська наука має 
можливість омолоджувати наукові кадри, оскільки приплив молодих 
учених здійснюється постійно. Ця особливість дає великі переваги 
вищій школі як з точки зору розвитку самих досліджень, так і з точки 
зору підготовки наукових кадрів. Тому специфіка роботи вищих 
навчальних закладів потребує не простого, а органічного поєднання 
навчально-виховної і науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і 
студентів. Типовими у цій галузі є інтеграція і подальша спеціалізація 
наукової діяльності та прискорення темпів її розвитку. При цьому 
наявність кафедр і спеціальностей різних профілів і напрямів створює 
можливість проведення комплексних досліджень. 

У вищих навчальних закладах часто отримують розвиток наукові 
дослідження на стику різних наук. Це дає певну перевагу науковим 
дослідженням, оскільки при всій складності і різноманітності сучас-
ного світу багатоплановість і комплексність відіграють все вагомішу 
роль. Як відомо, інститути, університети мають можливість 
створювати колективні форми різних підрозділів - такі, як 
міжкафедральні та міжфакультетські об'єднання, формування спільних 
груп для виконання тієї чи іншої дослідної роботи тощо. 

Цілеспрямоване виконання наукових досліджень у гуртках 
студентського наукового товариства, аспірантів та молодих учених у 
вищому навчальному закладі сприяє формуванню всебічно розвиненої 
особистості фахівця, науковця. Організовує наукову роботу студентів 
випускаюча профілююча кафедра, яка є базовим методичним центром з 
наукової роботи зі студентами. Для керівництва науковими 
дослідженнями вона призначає наукового керівника. 
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Науково-дослідницька діяльність студентів включає в себе два 
взаємопов'язані напрями: 

- навчання студентів елементам дослідницької діяльності, 
організації та методики наукової творчості; 

- наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом 
професорів і викладачів за загально-кафедральною, загально-
факультетською чи вузівською науковою проблемою. 

Зміст і структура науково-дослідницької діяльності студентів 
забезпечує послідовність засобів і форм її проведення відповідно до 
логіки навчального процесу, зумовлює наступність її від курсу до 
курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до іншої, від 
одних видів занять до інших. 

Поступове зростання обсягу і складності набутих студентами 
знань, умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи 
забезпечує вирішення таких основних завдань: 

- формування наукового світогляду, оволодіння методологією та 
методами наукового дослідження; 

- надання допомоги студентам у прискореному оволодінні 
спеціальністю, досягненні високого професіоналізму; 

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей 
студентів у вирішенні практичних завдань; 

- прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної 
роботи; 

- розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у 
своїй практичній роботі; 

- розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції 
майбутнього фахівця; 

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, 
виховання у вузі резерву вчених, дослідників, викладачів. 

Організаційна структура науково-дослідницької діяльності у 
вищому навчальному закладі може бути представлена в такому вигляді: 

- проректор з наукової роботи; 
- рада науково-дослідницької діяльності студентів інституту 

(університету) (РНДС); 
- рада студентського науково-творчого товариства факультетів; 
- студентські науково-творчі товариства кафедр. 
Наукове керівництво студентським науково-творчим товариством 

здійснюється науковим керівником, який обирається Вченою радою 
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вищого навчального закладу. Голова і члени ради призначаються 
наказами по інституту, факультету. 

Науково-дослідницька діяльність студентів вищого навчального 
закладу здійснюється за основними напрямами: 

- науково-дослідна робота, що є складовою навчального процесу і 
обов'язкова для всіх студентів (написання рефератів, підготовка 
до семінарських занять, підготовка і захист курсових, 
дипломних робіт, виконання завдань дослідницького характеру 
в період виробничої практики на замовлення підприємств 
тощо); 

- науково-дослідницька робота студентів поза навчальним 
процесом. Нею передбачається: участь у наукових гуртках, 
виконанні госпрозрахункових наукових робіт у межах творчої 
співпраці кафедр, факультетів; 

- робота в студентських інформаційно-аналітичних, юридичних 
консультаціях, туристських фірмах, перекладацьких бюро тощо; 

- рекламна, лекторська діяльність; 
- написання тез наукових доповідей, публікацій тощо. 

 Студенти у курсових роботах із загальнотеоретичних та 
спеціальних дисциплін використовують елементи наукових досліджень 
у формі наукового пошуку, готують огляд літератури і розробляють 
пропозиції, що містять елементи новизни з теми роботи; узагальнюють 
передовий практичний досвід, застосовують економіко-математичні 
методи, комп'ютерну та організаційну техніку, інформаційні технології. 
Проблеми наукового пошуку відображені у курсових роботах 
студентів, мають знайти своє продовження у дипломній роботі, а також 
бути частиною наукової тематики відповідної кафедри. 

Кожний студент під час навчальної та виробничої практики, крім 
загального завдання, передбаченого програмою практики, виконує 
відповідно до своєї спеціальності завдання дослідного характеру, які 
видає випускаюча кафедра. Виконання завдання відображається в 
щоденнику в окремому розділі звіту про проходження практики і може 
використовуватись при підготовці доповідей на конференції, 
інформаційних семінарах, при написанні курсових та дипломних робіт. 

У дипломній роботі повинні мати місце елементи дослідницького 
пошуку, що характеризує здатність і підготовленість студента 
теоретично осмислити актуальність обраної теми, її науково-прикладну 
цінність, можливість проведення самостійного наукового дослідження 
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і застосування отриманих результатів у практичній діяльності базового 
підприємства, за матеріалами якого виконувалось дослідження. 

Тому тематика дипломних робіт має бути тісно пов'язана з 
тематикою науково-дослідних робіт кафедри, з інтересами 
підприємства, на базі якого студент виконує дипломну роботу, бути 
частиною госпдоговірної науково-дослідної тематики кафедри, 
факультету вищого навчального закладу. 

Вибір теми наукового дослідження є одним з відповідальних 
етапів. Тема, яку обирає для дослідження студент, повинна бути 
пов'язана з основними напрямками розвитку галузі та науковими 
дослідженнями, які проводяться у вузі. 

Під науковим напрямком розуміють сферу наукових досліджень 
наукового колективу вищого навчального закладу, який упродовж 
відповідного часу розв'язує ту чи іншу проблему. Науковий напрямок 
поділяється на окремі наукові проблеми. їх розв'язують декілька 
наукових колективів протягом двох або більше років. 

Кожна наукова проблема складається зряду тем. Тема - це наукове 
завдання, яке охоплює певну галузь наукового дослідження. Вона 
базується на численних наукових питаннях. Під науковими питаннями 
розуміють дрібніші наукові завдання, які належать до конкретної галузі 
наукового дослідження. Дослідження з окремих тем можуть бути 
індивідуальними або проводитись групою наукових працівників 
протягом одного або ряду років. 

У кожній темі виділяються наукові питання, які вирішуються 
одним або кількома дослідниками. 

Вибір тієї чи іншої теми для індивідуального чи колективного 
дослідження здійснюється студентами самостійно за затвердженою 
тематикою кафедри на підставі таких критеріїв: актуальність теми, 
новизна теми, перспективність, відповідність профілю навчання 
студентів, здійснення розробки студентами теми в умовах універси-
тету, ступінь відповідності теми, вибраної студентами, тематичній 
спрямованості наукової роботи кафедр. 

Під актуальністю теми розуміють її народногосподарську цінність, 
тобто необхідність і невідкладність її вирішення для потреб розвитку 
народного господарства. 

Вибрана студентом тема мусить відповідати профілю навчання та 
арсеналу методів, які фахівець після закінчення вузу буде мати змогу 
кваліфіковано використовувати в практичній діяльності. Але це не 
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означає, що в процесі дослідження тема не може виходити за межі 
основної спеціальної дисципліни. Навпаки, при виборі теми студент 
може накреслити проведення досліджень питань і з суміжних 
дисциплін. Відповідність обраної теми за профілем навчання студента 
диктується найчастіше необхідністю використання основних 
результатів дослідження при написанні курсових і дипломних робіт, 
звіту про практику, при виступах на семінарах, конференціях тощо. 

При виборі теми дослідження необхідно також урахувати 
можливості її розробки безпосередньо у навчальному закладі. 
Насамперед мається на увазі той час, який студент зможе виділити на 
розробку тієї чи іншої теми з урахуванням усього навчального процесу. 
Окрім цього, повинні бути враховані всі нюанси розробки теми з точки 
зору витрат матеріальних і фінансових ресурсів. Досвід свідчить, що 
велику роль при виборі теми студентом відіграє ступінь її 
відповідності тематичній спрямованості науково-дослідної роботи 
відповідної кафедри. Наприклад, тема розробляється студентом під 
керівництвом викладача, наукового керівника, отже віті зможе 
отримати кваліфіковану допомогу лише тоді, коли цей викладач протя-
гом якогось часу виконував дослідження з цього напрямку. 

Окрім цього, при збігу кола наукових інтересів кафедри, викладача 
- керівника наукового дослідження і студента значно підвищується 
інтерес до дослідження з боку студента, прискорюється процес пошуку 
методів роботи і впровадження результатів НДД. Слід мати на увазі й 
те, що вибору теми має передувати ретельне ознайомлення студента з 
відповідними вітчизняними і зарубіжними літературними джерелами 
своєї та суміжної спеціальності. 

На наступному етапі студент, згідно з обраною темою, самостійно 
добирає відповідні літературні джерела (книги, брошури, статті), 
офіційні документи, відомчі матеріали з теми та опрацьовує їх. 

Дані про літературне джерело заносяться на бібліотечні картки та 
перфокарти. На кожне літературне джерело заповнюється окрема 
картка. 

Отже, формується картотека літературних джерел з теми 
дослідження. Картки бажано згрупувати до відповідних питань, що 
розглядаються в науковій роботі. 

Далі необхідним є уточнення проблеми (теми) і складання змісту 
науково-дослідної роботи. При складанні змісту роботи перш за все 
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необхідно зробити обґрунтування теми, визначити її актуальність, 
новизну, поставити мету, розробити завдання тощо. 

Специфіка вищої школи, багатогранність і багатоаспектність форм 
роботи ставлять особливі вимоги до оцінки ефективності як її 
діяльності в цілому, так і наукових досліджень. 

Питання ускладнюється тим, що необхідно визначити не лише 
ефективність НДД, яка проводиться навчальними закладами, а її 
ефективність її впливу на навчальний процес, підвищення якості 
підготовки спеціалістів, зростання викладацької майстерності науково-
педагогічного складу тощо. 

При оцінці ефективності науково-дослідних робіт, слід брати до 
уваги весь комплекс робіт, пов'язаних з науковою діяльністю вищої 
школи: проведення самих досліджень, підготовку докторів і кандидатів 
наук, винахідницьку і патентно-ліцензійну роботу, видавничу 
діяльність, науково-дослідну роботу студентів. 

Проблема оцінки ефективності наукової діяльності має два 
аспекти, оскільки вищий навчальний заклад можна розглядати як 
навчально-науковий центр. Звідси і два види ефективності наукової 
роботи: економічна - від упровадження у галузь результатів заверше-
них досліджень і когнітивна ефективність (нібито супутня, а насправді 
має першочергове значення для підвищення якості підготовки 
спеціалістів), яка отримується від написання нових підручників і 
наукових статей, читання нових курсів лекцій, що ґрунтуються на нау-
кових досягненнях в науковій роботі, проведення конференцій, 
семінарів, курсів, широкого залучення студентів до наукових 
досліджень. 

Усе це і розкриває нам науковий потенціал вищого навчального 
закладу, який створюється в результаті його багатогранної діяльності. 
Зрозуміло, що кількісно оцінити вплив науки на вдосконалення 
навчального процесу і якість підготовки спеціалістів практично 
неможливо, але не враховувати цього позитивного явища також не 
можна. 

Досвід і практика засвідчують, що розширення масштабів наукової 
роботи у вищих навчальних закладах (ВНЗ) сприяє тому, що молоді 
спеціалісти, які приходять на підприємства і мають нові знання в 
галузі управління і технологій, швидше розв'язують економічні та 
соціальні проблеми практичної діяльності. Той студент, який у процесі 
навчання пройде хорошу школу науково-дослідної роботи, з великою 
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користю для підприємств зможе розвивати наукові дослідження і 
впроваджувати їх у практичну професійну діяльність. 

Специфіка проведення наукових досліджень у ВНЗ проявляється 
не лише у тому, що для цього потрібні спеціально підготовлені кадри, 
спеціальне для тієї чи іншої галузі науки обладнання, особлива стаття 
витрат, а й у тому, яким чином будуть використані кінцеві результати 
цих досліджень і який вони дадуть ефект. Тому ефективність наукової 
діяльності вищого навчального закладу необхідно розглядати саме з 
цих позицій, виходячи з головного завдання вищої школи - 
вдосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для 
народного господарства. У цьому і полягає основна особливість оцінки 
ефективності наукової діяльності вищого навчального закладу, що за 
своїм змістом і головним призначенням багато в чому відрізняється від 
такого роду роботи, яка ведеться в науково-дослідних інститутах та 
інших наукових закладах. 

 
Питання для самоперевірки до розділу 3 

 
1. Сутність організації наукової діяльності в вищому 

навчальному закладі. 
2. Які є форми науково-дослідної роботи студентів? 
3. Які повні вимоги до виконання курсової роботи? 
4. В чому особливості виконання дипломної роботи? 
5. Які основні вимоги до дипломної роботи? 
6. Структура та алгоритм написання курсової (дипломної) 

роботи. 
7. Які вимоги до формування тексту курсової (дипломної) 

роботи? 
8. Оформлення формул, ілюстрацій, додатків та списку 

використаної літератури. 
9. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її захист. 
10. Особливості виконання і захисту магістерської роботи. 
11. Характерні помилки в написанні та оформленні курсової, 

дипломної, магістерської роботи. 
 



35 
 

 
4. МЕТОДИ ТА ТЕХНІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Метод (від грецького μέθοδος - шлях до чого-небудь) - в найбільш 

загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження 
явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та 
встановлення істини. Науковий метод - це спосіб пізнання явищ 
дійсності в їх взаємозв'язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої 
мети і завдань дослідження і відповідає на запитання: «Як пізнавати?». 

Методика дослідження - це система правил використання 
методів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження. 
Свідоме застосування науково обґрунтованих методів слід розглядати 
як найсуттєвішу умову отримання нових знань. Дослідник, який добре 
знає методи дослідження і можливості їх застосування, витрачає 
менше зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослідженні 
спирається лише на інтуїцію або діє за принципом «спроб і помилок». 
Звісно, що точні і правильні методи - не єдині компоненти, що 
забезпечують успішність наукового дослідження. Методи не можуть, 
наприклад, замінити творчу думку дослідника, його здібність аналі-
зувати, робити висновки і передбачення. Але застосування правильних 
методів спрямовує хід думок дослідника, відкриває перед ним 
найкоротший шлях для досягнення мети і забезпечує таким чином 
можливість раціонально витрачати енергію і час науковця. Кожний 
метод наукового пізнання слід розглядати як систему регулятивних 
принципів практичної і теоретичної діяльності людини. Методів 
пізнання об'єктивної дійсності відомо дуже багато . Правильний вибір 
методів дослідження потребує знання їх класифікації. 

Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є 
діалектичний метод. Об'єктивну основу його утворюють найбільш 
узагальнені закони розвитку матеріального світу. Діалектичний підхід 
дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки, процеси 
диференціації та інтеграції, постійну суперечність між сутністю і 
явищем, змістом і формою, об'єктивність в оцінюванні дійсності. 
Діалектика виступає як знаряддя пізнання у всіх галузях науки і на всіх 
етапах наукового дослідження. Вона визначає позиції дослідника, стає 
основою інтерпретації об'єкта та суб'єкта пізнання, процесу пізнання 
та його результатів. 
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Виходячи з того, що кожне наукове дослідження може відбуватись 
на двох рівнях: емпіричному  (коли здійснюється процес накопичення 
фактів) і теоретичному (на якому здійснюється узагальнення знань), 
відповідно до цих рівнів загальні методи пізнання умовно ділять на 
три групи: 

- методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 
вимірювання, експеримент); 

- методи теоретичного дослідження (формалізація, логічні й 
історичні методи); 

- методи, що можуть бути застосовані на емпіричному і 
теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція й 
дедукція, моделювання). 

Спостереження - це систематичне цілеспрямоване, спеціально 
організоване сприймання предметів і явищ об'єктивної дійсності, які 
виступають об'єктами дослідження. Як метод наукового пізнання 
спостереження дає можливість одержувати первинну інформацію у 
вигляді сукупності емпіричних тверджень. Емпірична сукупність стає 
основою попередньої систематизації об'єктів реальності, роблячи їх 
вихідними об'єктами наукового дослідження. 

Спостереження мусить відповідати таким вимогам: 
- передбачуваності заздалегідь (спостереження проводиться для 

певного, чітко поставленого завдання); 
- планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до 

завдання спостереження); 
- цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, 

котрі викликають інтерес при дослідженні); 
- вибірковості (спостерігач активно шукає потрібні об'єкти, риси, 

явища); 
- системності (спостереження ведеться безперервно або за певною 

системою). 
Порівняння - це процес зіставлення предметів або явищ дійсності 

з метою установлення схожості чи відмінності між ними, а також 
знаходження загального, притаманного, що може бути властивим двом 
або кільком об'єктам дослідження. Метод порівняння буде плідним, 
якщо при його застосуванні виконуються такі вимоги: 

- порівнюватись можуть тільки такі явища, між якими може 
існувати певна об'єктивна спільність; 
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- порівняння повинно здійснюватись за найважливішими, 
найсуттєвішими (у плані конкретного завдання) ознаками. 

Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення. 
Узагальнення - логічний процес переходу від одиничного до 

загального чи від менш загального до більш загального знання, а також 
продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і 
якостей об'єктивних явищ. Найпростіші узагальнення полягають в 
об'єднанні, групуванні об'єктів на основі окремої ознаки (синкретичні 
об'єднання^ Складнішим є комплексне узагальнення, при якому група 
об'єктів з різними основами об'єднуються в єдине ціле. Здійснюється 
узагальнення шляхом абстрагування від специфічних і виявлення 
загальних ознак (властивостей, відношень тощо), притаманних певним 
предметом. 

Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки є 
умовивід за аналогією. Об'єкти чи явища можуть порівнюватися 
безпосередньо або опосередковано через їх порівняння з будь-яким 
іншим об'єктом (еталоном). У першому випадку отримують якісні 
результати (більше-менше, вище-нижче). Порівняння ж об'єктів з 
еталоном надає можливість отримати кількісні характеристики. Такі 
порівняння називають вимірюванням. 

Вимірювання - це процедура визначення числового значення 
певної величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї 
процедури полягає в тому, що вона дає точні, кількісно визначені 
відомості про об'єкт. При вимірюванні необхідні такі основні 
елементи: об'єкт вимірювання, еталони, вимірювальні прилади, методи 
вимірювання. Вимірювання ґрунтується на порівнянні матеріальних 
об'єктів. Властивості, для яких при кількісному порівнянні засто-
совують фізичні методи, називають фізичними величинами. Фізична 
величина — це властивість, загальна в якісному відношенні для 
багатьох фізичних об'єктів, але у кількісному відношенні 
індивідуальна для кожного об'єкта. Наприклад, довжина, маса, 
електропровідність тощо. Але запах або смак не можуть бути 
фізичними величинами, тому що вони встановлюються на основі 
суб'єктивних відчуттів. Мірою для кількісного порівняння однакових 
властивостей об'єктів є одиниця фізичної величини — фізична 
величина, якій за визначенням присвоєно числове значення, що 
дорівнює 1. Одиницям фізичних величин присвоюють повні і скорочені 
символьні позначення - розмірності. 
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Найважливішою складовою наукових досліджень є експеримент - 
апробація знання досліджуваних явищ в контрольованих або штучно 
створених умовах. Це такий метод вивчення об'єкта, коли дослідник 
активно і цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення штучних 
умов чи застосування звичайних умов, необхідних для виявлення 
відповідних властивостей. Сам термін «експеримент» (від латинського 
experimentum - спроба, дослід) означає науково поставлений дослід, 
спостереження досліджуваного явища у певних умовах, що дозволяють 
багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов. 
Експеримент - важливий елемент наукової практики вважається осно-
вою теоретичного знання, критерієм його дійсності. Особливого 
значення набуває експеримент при вивченні екстремальних умов. З 
розвитком науки і техніки сфера експерименту значно розширюється, 
охоплюючи все більшу сукупність об'єктів матеріального світу. В 
методологічному відношенні експеримент передбачає перехід дос-
лідника від пасивного до активного способу діяльності. Експеримент 
проводять: 

- при необхідності відшукати у об'єкта раніше невідомі 
властивості; 

- при перевірці правильності теоретичних побудов; 
- при демонстрації явища. 
Переваги експериментального вивчення об'єкта порівняно зі 

спостереженням полягають у тому, що: 
- під час експерименту є можливість вивчати явище «у чистому 

вигляді», усунувши побічні фактори, які приховують основний 
процес; 

- в експериментальних умовах можна досліджувати властивості 
об'єктів; 

- існує можливість повторюваності експерименту, тобто 
проведення випробування стільки разів, скільки в цьому є 
необхідність. 

Дослідження об'єкта проводиться поетапно: на кожному етапі 
застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного 
завдання. На першому етапі збору фактичного матеріалу і його 
первинної систематизації часто використовують лабораторні 
експерименти. 

На другому етапі дослідження методи, що використовуються, 
мають цільове призначення - обробку отриманих даних, встановлення 
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залежності кількісних та якісних показників аналізу, інтерпретацію 
їхнього змісту. Вибір і послідовність методів визначаються 
послідовністю обробки даних. На даному етапі широко 
використовуються методи статистичного аналізу: кореляційний, 
факторний аналіз та інші. 

Кореляційний аналіз - це процедура для вивчення співвідношення 
між незалежними змінними. Зв'язок між цими величинами виявляється 
у взаємній погодженості спостережуваних змін. Обчислюється 
коефіцієнт кореляції. Чим вищим є коефіцієнт кореляції між двома 
змінними, тим точніше можна прогнозувати значення однієї з них за 
значенням інших. 

Факторний аналіз дає можливість встановити багатомірні зв'язки 
змінних величин за кількома ознаками. На основі парних кореляцій, 
отриманих у результаті кореляційного аналізу, одержують набір нових, 
укрупнених ознак - факторів. У результаті послідовної процедури 
отримують фактори другого, третього та інших рівнів. Факторний 
аналіз дає змогу подати отримані результати в узагальненому вигляді. 
Моделювання — непрямий, опосередкований метод наукового 
дослідження об'єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких 
неможливе, ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на 
застосуванні моделі як засобу дослідження. Суть моделювання полягає 
в заміщенні досліджуваного об'єкта іншим, спеціально для цього 
створеним. Під моделлю розуміють уявну або матеріально реалізовану 
систему, котра, відображаючи чи відтворюючи об'єкт дослідження, 
здатна замістити його так, що вона сама стає джерелом інформації про 
об'єкт пізнання. Моделі можуть бути фізичні, математичні, природні, 
достатньо адекватні досліджуваному явищу, процесу. 

Загальнонауковий статус мають математичні (тобто кількісного 
вивчення процесів і явищ) і, зокрема, аксіоматичний, статистичний, а 
також системно-структурні, кібернетичні, теоретично-інформаційні 
методи досліджень. Математичні методи важливого значення 
набувають при обробці матеріалів дослідження. 

 
Питання для самоперевірки до розділу 4 

 
1. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження? 
2. Дайте визначення емпіричних завдань і методів 

дослідження. 
3. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел? 
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4. Які вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми? 
5. Які структурні елементи теорії пізнання? 
6. Дайте визначення поняття, положення, судження.
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5. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ 

РОБОТІ 
 

У процесі підготовки та проведення будь-якого дослідження 
можна виділити п'ять головних етапів: 

- етап накопичення наукової інформації, бібліографічний пошук 
наукової інформації, вивчення документів, основних джерел 
теми, складання огляду літератури, вибір аспектів дослідження; 

- формулювання теми, мети і завдання дослідження, визначення 
проблеми, обґрунтування об'єкту і предмету, мети, головних 
завдань, гіпотези дослідження; 

- теоретичне дослідження - обґрунтування напрямів, вибір 
загальної методики, методів, розробка концепції, параметрів, 
формулювання висновків дослідження; 

- проведення експерименту - розробка програми, методики, 
одержання і аналіз даних, формулювання висновків і 
результатів дослідження; 

- оформлення результатів наукового дослідження, висновків, 
рекомендацій, уточнення наукової новизни та практичної 
значущості. 

Як бачимо, дослідження розпочинається з аналізу інформаційних 
матеріалів з обраної теми. Інформацію поділяють на: 

- оглядову (вторинну) огляд наукових матеріалів; 
- реферативну, що міститься в описах прототипів наукових 

завдань; 
- реферативну (вторинну), що міститься в анотаціях, резюме, 

рефератах; 
- сигнальну (вторинну) - інформацію попереднього повідомлення; 
- довідкову (вторинну) - систематизовані короткі відомості в будь-

якій галузі знань. 
Отже, при опрацюванні інформації її можна поділи ти на дві 

групи. 
Первинна інформація - це вихідна інформація, яка є результатом 

безпосередніх експериментальних досліджень, вивчення практичного 
досвіду (це фактичні дані, зібрані дослідником, їх аналіз і перевірка). 
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Вторинна інформація - це результат аналітичної обробки та 
публікації інформації з теми дослідження (це опубліковані документи, 
огляд інформації з теми). Це: 

- інформаційні видання (сигнальна інформація, реферативні 
журнали, експрес-інформація, огляди); 

- довідкова література (енциклопедії, словники); 
- каталоги і картотеки; 
- бібліографічні видання. 
Ця інформація служить теоретичним та експериментальним 

підґрунтям, основою проведення наукового дослідження, є доказом 
наукової обґрунтованості роботи її, достовірності та новизни. 

Достовірність - це достатня правильність, доказ того, що названий 
результат (закон, сукупність фактів) є істинним, правильним. 
Достовірність результатів і висновків обґрунтовується експериментом, 
логічним доказом, аналізом літературних та архівних джерел, 
перевірених на практиці. Є три групи методів доказу достовірності: 
аналітичні, експериментальні, підтвердження практики. 

До найважливіших методів наукового пізнання належать 
аналітичні методи. Їх суть - доказ результату через логічні, 
математичні перетворення, аналіз статистичних даних, опублікованих і 
неопублікованих документів (облікових, планових, аналітичних, 
анкетних). 

У процесі експерименту проводяться наукові дослідження 
порівнюються теоретичні та експериментальні результати. При 
зіставлені наукового результату з практикою необхідний збіг 
теоретичних положень з явищами, що спостерігаються в практичних 
ситуаціях. Тому для вивчення теоретичного підґрунтя теми дослі-
дження потрібне глибоке опрацювання джерел інформації. 

Достовірність - це достатня правильність, доказ того, що 
названий результат (закон, сукупність фактів) є істинним, правильним. 
Достовірність результатів і висновків обґрунтовується експериментом, 
логічним доказом, аналізом літературних та архівних джерел, 
перевірених на практиці. Є три групи методів доказу достовірності: 
аналітичні, експериментальні, підтвердження практики. 

До найважливіших методів наукового пізнання належать 
аналітичні методи. їх суть - доказ результату через логічні, 
математичні перетворення, аналіз статистичних даних, опублікованих і 
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неопублікованих документів (облікових, планових, аналітичних, 
анкетних). 

У процесі експерименту проводяться наукові дослідження 
порівнюються теоретичні та експериментальні результати. При 
зіставлені наукового результату з практикою необхідний збіг 
теоретичних положень з явищами, що спостерігаються в практичних 
ситуаціях. Тому для вивчення теоретичного підґрунтя теми дослі-
дження потрібне глибоке опрацювання джерел інформації. 

Знання опублікованої інформації дає змогу глибше осмислити 
науковий і практичний матеріал інших вчених, дослідників, виявити 
рівень дослідженості конкретної теми, підготувати огляд літератури з 
теми. Потрібну наукову інформацію дослідник отримує в бібліотеках 
та органах науково-технічної інформації. 

Форми обслуговування читачів у бібліотеках майже скрізь 
однакові: 

- довідково-бібліографічне обслуговування; 
- читальний зал; 
- абонемент або міжбібліотечний обмін (МБО); 
- заочний абонемент; 
- виготовлення фото і ксерокопій; 
- виготовлення мікрофільмів. 
Для опрацювання джерел з обраної теми використовують 

інформаційно-пошуковий апарат бібліотеки. 
У бібліотеках застосовується інформаційно-пошукова мова (ІПМ) 

бібліотечно-бібліографічного типу: універсальна десяткова 
класифікація (УДК) і бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). 

УДК систематизує всі людські знання у 10 розділах, де кожний 
розділ має десять підрозділів тощо. При цьому кожне нове поняття 
отримує свій числовий індекс ББК розподілені у 21 відділах, кожний з 
яких має свій індекс із великих букв українського алфавіту, наприклад: 

0 Загальний 
5 Математика, природничі науки 
6 Прикладні знання 
9 Географія, історія 
Кодовим позначенням індексуються всі наукові знання, явища, 

поняття. І кожне нове знання при його виникненні знаходить своє 
місце. В залежності від потреб поділу інформаційно-пошукової мови 
до основних індексів додаються інші знаки, чим підвищується 
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спеціалізація УДК. Для зручності сприйняття кожні три знаки 
відокремлюються крапкою (наприклад: 53376). 

Багато років УДК застосовувалась як найбільш досконала 
класифікація знань. Але згодом виникнення нових понять у науковій і 
практичній діяльності людей зумовили впровадження бібліотечно-
бібліографічної класифікації (ББК), яка має іншу систему класифікації 
й індексації людських знань. Основна частина її буквено-цифрових 
індексів побудована за десятковим принципом. Наприклад: 

А Загальний 
Б Природничі науки 
В Фізико-математичні науки 
Г Хімічні науки 
Ці інформаційно-пошукові мови застосовуються при організації 

бібліотечних фондів. Основою інформаційно-пошукового апарату 
бібліотек є каталоги. Це розташовані в порядку алфавіту картки з 
описом видань. В алфавітному каталозі - за прізвищами авторів та 
назвами публікацій незалежно від їх змісту; в предметному - картки з 
описом літературних джерел згруповані за предметними рубриками 
теж в алфавітному порядку основні каталоги формуються за 
принципом алфавіту або за принципом систематизації знань. Крім 
основних каталогів створюються допоміжні: каталог періодики, 
картотеки статей і рецензій. Основними каталогами є систематичний і 
алфавітний. 

Алфавітні каталоги містять картки на книги, розташовані в 
алфавітному порядку прізвищ авторів чи назв, при цьому береться 
спочатку перша буква слова, за яким іде опис, потім - друга і т.д. 

Систематичні каталоги містять картки на книги, в яких назви робіт 
розташовані за галузями знань, згідно з діючою класифікацією науки. 

Предметні каталоги містять картки з назвами творів з конкретних 
проблем і питань одного змісту. 

Щоб користуватись каталогами, потрібно добре знати принцип їх 
побудови. 

Провідне місце належить алфавітним каталогам. По них можна 
встановити, які твори того чи іншого автора є в бібліотеці. Картки 
каталогу розставлені за першим словом бібліографічного опису книги: 
прізвища автора або назви книги, яка не має автора. Якщо перші слова 
співпадають, картки розставляються за другим словом. Картки авторів 
з однаковим прізвищем - за алфавітом їх ініціалів тощо. 
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В систематичних каталогах картки згруповані в логічному порядку 
за галузями знань. Послідовність розміщення карток відповідає 
визначеній бібліографічній класифікації - УДК чи ББК. 

Довідковий апарат систематичного каталогу включає посилання, 
відправлення, довідкові картки та алфавітно-предметний покажчик. 
Посилання вказує, де вказують в якому відділі знаходиться література з 
даного питання. Предметний каталог концентрує близькі за змістом 
матеріали в одному місці, що дуже зручно для дослідника. Ключем до 
каталогів бібліотеки знаходиться література з близького чи суміжного 
питання («див.також»), відправні карточки («див.») по є бібліографічні 
покажчики. Вони можуть бути різними за своїм завданням, змістом і 
формою. Для визначення сталу вивченості теми потрібно звернутись 
до інформаційних видань, які випускають інститути та служби 
науково-технічної інформації, центри інформації, бібліотеки і 
охоплюють всі галузі народного господарства. Тут можна 
ознайомитись не лише з відомостями про надруковані праці, а й з 
вміщеними ідеями та фактами. їх характеризує новизна поданої 
інформації, повнота охоплення джерел і наявність довідкового апарату, 
що полегшує пошук і систематизацію літератури. 

Збір та обробку цих матеріалів в Україні здійснюють Книжкова 
палата України, Український інститут науково-технічної і економічної 
інформації, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського та 
інші бібліотечно-інформаційні установи загальнодержавного або 
регіонального рівня. 

Основна маса видань названих установ поділяється на три види: 
- бібліографічні; 
- реферативні; 
- оглядові. 
Бібліографічні видання показують, що видано з питання, яке 

цікавить дослідника; часто це сигнальні покажчики без анотацій і 
рефератів. Цінність їх - у оперативності інформації про вихід у світ 
вітчизняної і зарубіжної літератури. 

Реферативні видання містять публікації рефератів з коротким 
викладом змісту первинного документа, фактичними даними і 
висновками (експрес інформаційні, реферативні журнали, збірники та 
ін.), наприклад: РЖ «Економіка. Економічні науки». Виданням 
Книжкової палати України є бібліографічні покажчики: «Літопис 
книг», «Літопис газетних статей», «Нові видання України» тощо. 
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Для пошуку та аналізу літератури, що видана в минулі роки, має 
ретроспективна бібліографія, призначення якої є підготовка і 
розповсюдження бібліографічної інформації про видання за певний 
період часу в минулому. Це можуть бути: тематичні огляди, прайс-
листи видавництв, пристаттєві списки літератури тощо. 

Поряд з інформаційними виданнями органів НТІ для 
інформаційного пошуку слід використовувати автоматизовані 
інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних, мережу Internet. 
Через службу Internet можна отримати різноманітну інформацію. Не 
випадково говорять, що Internet знає все. 

За останні роки широко розвивається державна система збору, 
обробки, зберігання, ефективного пошуку та передачі інформації з 
використанням сучасної обчислювальної техніки. Розробкою 
методології створення ефективних інформаційних систем займається 
наука інформатика, яка має ряд специфічних напрямків розвитку: 

- технічне створення автоматизованих інформаційно-пошукових 
систем; 

- програмний - забезпечення обчислювальних машин програмами 
для користувачів; 

- алгоритмічний - розробка алгоритмів змісту баз і банків даних. 
Сукупність уніфікованих інформацій та послуг поданих в 

стандартизованому вигляді називається інформаційним продуктом - це 
спеціалізовані нормативні видання, державні стандарти, будівельні 
норми і правила тощо. 

Накопичення і зберігання великих інформаційних масивів — баз 
даних, дозволяє систематизувати документи за ознаками певної 
тематики, а також формувати банки даних, для оперативного 
багатоцільового використання відповідної інформації. 

Досить популярним за останні роки стало використання 
інформаційної WЕВ-сторінки комп'ютерів. Чи не є мережа WЕВ 
противагою бібліотеці? 

Ця мережа дає можливість змінити найбільш важливі основи 
створення, розповсюдження і застосування знань у світі - в короткі 
терміни. Мільйони людей користуються мережею WЕВ для 
оперативного пошуку інформації, перевірки та дискусії. 

Інтернет і WЕВ стають інформаційним джерелом для мільйонів 
людей. До того ж це найчастіше діти шкільного віку. Ці майбутні 
дорослі отримують уміння і навички накопичення інформації та роботи 
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з нею, і для більшості з них ця мережа є більш привабливою аніж 
бібліотека чи вчитель. Її привабливість в тому, що користувачі мають 
доступ до інформації без будь-якої допомоги, участі чи керівництва 
другої особи (викладача, бібліотекаря) і можна використати в будь-
який час доби, не потрібно нікуди їхати, тим більше, що інформація 
може отримуватись за потребою. І все ж мережа WEВ не є 
універсальною заміною бібліотеки, так як має певні недоліки: 

- Не вся інформація розміщена на сторінках WЕВ, а та, що є дуже 
коротка за обсягом, зміст який міститься в цифровій формі дуже 
обмежений порівняно з друкованими матеріалами. 

- WЕВ - не завжди відповідає стандартам достовірності. Більшість 
матеріалів публікована без рецензій, без перевірки, гарантій 
(наприклад, з медицини, це думки і бачення окремих авторів). 

- WЕВ - не має каталогізації (описання змісту, форми) є лише 
мінімальна структура інформаційних матеріалів. 

- Не забезпечується ефективний пошук інформації 
фундаментальних наукових знань, і вона більше підходить для обміну 
свіжою інформацією і спілкування. 

В майбутньому бібліотека буде існувати як: 
- спеціально встановлені фонди документів, які повинні 

знаходитись в приміщенні бібліотек; 
- як фізичний простір для матеріалів в нецифровій формі і як 

пункт доступу для тих, хто не може дозволити собі мати 
необхідні засоби для отримання інформації; 

- накопичення метаданих або опису змісту матеріалів, для 
посилання та полегшення пошуку інформації; 

- збереження документів і пов'язаних з ними метаданих; 
- сфера доступу та послуги по інструктуванню. 

 Функціонування автоматизованих систем обробки інформації 
(АСОІ) ґрунтується на машинному перетворенні інформації з 
відповідної проблеми. АСОІ використовується у науково-дослідному 
процесі в зв'язку із зростанням обсягів інформації до таких меж, коли 
досліджувати будь-яку проблему без ЕОМ неможливо. Структура 
інформаційної системи включає в себе банк даних: файл, секцію файлу, 
набір файлів, згрупованих у банку даних. Банк даних є сукупністю 
наборів файлів, згрупованих у масивах даних. 

Відомо, що в практиці міжнародних організацій у процесі обміну 
інформацією та при вирішенні завдань міжнародних економічних, 
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науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв'язків 
використовуються скорочені назви країн - блоки буквеної та цифрової 
ідентифікації країн. 

Міжнародна організація з стандартизації (ІСО) розробила коди для 
кожної країни. 

Щодо України традиційно вживають такі блоки буквеної та 
цифрової ідентифікації: 

- дволітерний алфавітний код України -UА- рекомендований 
Міжнародною організацією з стандартизації (ІСО) для 
міжнародних обмінів, який дає змогу утворювати візуальну 
асоціацію із загальноприйнятою назвою України без будь-якого 
посилання на її географічне положення або статус; 

- трибуквений порядковий код - 804 – присвоєний статистичним 
бюро Організації об'єднаних націй і використовується для 
статистичних розрахунків. 

Ці блоки ідентифікації України зафіксовані для використання 
Міжнародною організацією з стандартизації у стандарті НСО 3160-88 
«Код для представления названий стран». ООН у своїй роботі також 
користується цими трьома блоками ідентифікації України. 

Наукові дослідження базуються на досягненнях науки, тому не 
випадково кожна стаття, брошура, книга включає в себе посилання на 
попередні дослідження. 

Доповідь, реферат, курсова (дипломна) робота мають бути 
пов'язані з інформаційними матеріалами і містити огляд літератури за 
тематикою дослідження, а це вимагає від дослідника наполегливої 
праці з науковою літературою. 

Уміти працювати з книгою - це означає швидко розбиратися в її 
структурі, правильно оцінювати і фіксувати в зручній формі все, що 
здається цікавим і потрібним, для виконання наукового дослідження. 

Вважається, що вивчення літератури з обраної теми слід починати 
із загальних робіт, щоб мати уявлення щодо основних питань, близьких 
до теми дослідження, а потім вести пошук нових видань спеціальної 
літератури. 

При чому на першому етапі слід охопити якомога більше джерел, а 
потім поступово «відсіювати» зайві видання. Однак продуктивнішою є 
методика, за якою від самого початку роботи свідомо обмежується коло 
джерел, а вивчення починається саме з тих, що мають безпосереднє 
відношення до теми наукового дослідження. Як показує досвід, 
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надмірне коло джерел інформації на довгий час гальмує вирішення 
конкретної наукової проблеми. 

Особливо важлива власна організація роботи, яка повинна 
відповідати головній ідеї наукової організації праці - максимальний 
ефект при мінімальний витраті часу. Це означає, що в будь-якій праці 
необхідно відпрацювати такі методи, які б дозволили виконати то й же 
обсяг робіт за більш короткий відрізок часу. Навчитись раціональному 
використанню свого бюджету часу однаково важливо і студенту і 
науковому досліднику. 

Рекомендаційно можна зорієнтуватись на наступне: перед 
початком роботи потрібно зосередити увагу на предметі вивчення. Для 
цього пропонується відволікатись від усіх поточних турбот і 
переключитись на зміст і мету виконуваної роботи. Зосередженню 
уваги сприяє наведення порядку на своєму робочому місці. 

Після цього потрібно зразу ж дати увазі інтенсивне навантаження, 
звичка до довгого розкачування на початку роботи є шкідливою. 

В процесі заняття рекомендується рішуче відкидати всі побічні 
думки та асоціації, думати лише про роботу. При цьому поступово 
створюються сприятливі умови для зосередження уваги. 

Інтенсивно працююча людина не реагує на сторонні подразники. 
Процес засвоєння знань починається з їх сприйняття (читання, 

слухання, безпосереднього спостереження фактів). 
Спочатку уточнюється мета роботи. Читати або слухати « просто 

так », безцільно - означає марно витрачати час. 
На початку роботи потрібно попередньо ознайомитись з 

відібраними джерелами. Методика читання наукової літератури дещо 
інша ніж художньої. Є «швидке» і «повільне» читання: побіжний огляд 
змісту книги або ретельне опрацювання. Побіжний перегляд змісту дає 
можливість ознайомитись з книгою в загальних рисах, коли досліднику 
стає зрозуміло, що в цій книзі міститься потрібна інформація і її 
потрібно ретельно опрацювати, аби отримати лише загальну уяву. 
Тобто побіжний перегляд - це по суті «пошукове читання». 

Текст має бути не лише прочитаним, а й опрацьованим з олівцем в 
руках, з певними нотатками. Якщо є власний примірник, або 
ксерокопія журналу, книги, можна робити позначки на полях. 

Прискорити цілеспрямований відбір і вивчення літератури 
допоможе чітка орієнтація дослідника на тему проблеми та основні її 
питання (розділи і підрозділи). Звичайно ж, читання - це стимуляція 
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ідей. Уважне ознайомлення з будь-яким текстом повинне викликати 
певні думки, гіпотези, які відповідають власному погляду на речі. 

Етапи вивчення наукових джерел інформації можна поділити на: 
- загальне ознайомлення з вирішенням наукової проблеми; 
- побіжний перегляд відібраної літератури і систематизація її 

відповідно до змісту роботи і черговості вивчення, 
опрацювання; 

- читання за послідовністю розміщення матеріалу; 
- вибіркове читання окремих частин; 
- виписування потрібного матеріалу для формування тексту 

науково-дослідної роботи; 
- критичне оцінювання записаного, редагування і чистовий запис 

як фрагменту тексту наукової роботи  (статті, монографії, 
курсової (дипломної) роботи, дисертації тощо). 

Можлива дещо інша методика опрацювання літературних джерел. 
Аркуш паперу ділять пополам вертикальною рискою. З лівої сторони 
записують зміст прочитаного, а з правої - свої зауваження з виділенням 
особливо значущих визначень, формулювань. Слід указувати не лише 
бібліографічний опис джерел, а й шифри предметних рубрик, які 
відповідають розділу наукової роботи, не випадково завжди говориться 
про необхідність читання «з олівцем в руках». Ведення записів при 
читанні літератури є обов'язковим, воно сприяє кращому засвоєнню 
прочитаного. Головне - зафіксувати уявлення про дане джерело 
інформації і по можливості передбачити майбутню потребу в даних, 
які містяться в книзі і в межах розумного взяти із неї все, що може 
знадобитися в подальшій роботі. 

Існують практичні прийоми, які спрямовані на те, щоб записи в 
процесі читання відбирали найменше часу і щоб потім ними можна 
було легко скористатися. Якщо книга особиста, то записи можна 
робити прямо на полях, маючи при цьому свою систему умовних 
позначок. 

Зазвичай застосовують три групи знаків: 
- знаки схвалення окремих висловів в текст (підкреслення, знаки 

оклику); 
- знаки нерозуміння, заперечення – хвилясте підкреслення, 

запитальні знаки, слова: для чого? як? звідки це? або посилання 
на іншу сторінку тексту? 
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- знаки доповнення — для фіксування додаткової інформації, 
пропозицій читача (пунктирна лінія, записи типу: «див. 
також»). 

Якщо ж книга чужа чи бібліотечна безумовно робити в ній якісь 
позначки є ознакою відсутності культури. Тут потрібно 
використовувати записи в робочих зошитах, а краще на окремих 
аркушах, чи картках. 

Зазвичай виписують лише найбільш суттєве для даної книги чи 
статті і те, що викликає певну професійну цікавість та особистий 
інтерес. Щоб уникнути повторень, записи треба проводити після 
ознайомлюючого «швидкого» читання. 

При швидкому читанні книги можна робити паперові заставки в 
тих місцях, які здаються на перший погляд особливо цікавими. 

Записи по ходу читання повинні бути зручними для використання і 
кваліфікованими. Вдумайтесь з цього приводу у висловлювання 
І.Павлова: «Навчіться робити чорнову роботу в науці. Вивчайте, 
співставляйте, накопичуйте факти. Яким би досконалим не було крило 
птаха, воно ніколи не змогло б підняти його вверх без опору на 
повітря. Факти - це повітря вченого. Без них ви не зможете злетіти. Без 
них ваші «теорії» пусті потуги». 

В роботі з джерелами, накопиченні фактів з метою економії часу, 
потрібно прагнути до лаконізму, використовуючи різного виду 
скорочення. Система скорочення записів може бути індивідуального, 
продуманою завчасно, виходячи з загальноприйнятих правил. Це може 
бути лише початок слова (аудиторія - ауд.), викидання середньої 
частини (видавництво — в-во, менеджмент — мен-т), введення косої 
риски у скороченні словосполучень (с/ариф — середнє арифметичне) 
та ін. Досвід свідчить, що при цьому темп записів може бути значно 
вищим - 40-70 слів за хвилину. 

Велику економно часу дає також застосування умовних знаків — 
символів більше, менше, дорівнює, стандарт. 

Розташування записів допомагає засвоєнню логічних зв'язків між 
окремими поняттями, їх ієрархію, виділення заголовків, ключових слів, 
розчленування тексту, підкреслювання, нумерація, різні кольори тощо. 

Великі переваги має картотечна форма запису, коли кожен запис 
робиться на окремій картці з міцного паперу або картону. Кожна така 
картка використовується для записів з одного питання, розглядається, 
як одиниця, що має своє місце в науковій роботі. Картки легко можна 
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систематизувати в будь-якому порядку, робити вставки в тексті 
рукопису. 

Практичною рекомендацією є ведення записів лише на одній 
стороні аркушу. При цьому прискорюється пошук і систематизація, дає 
можливість робити будь-які вставки в тексті використовувати записи 
при підготовці доповідей, наукових статей, тощо. 

Коли робити записи? Однозначної відповіді тут дати не можна, але 
краще робити записи при повторному читанні літератури. 

В процесі опрацювання джерел слід відбирати лише наукові 
факти. 

Науковий факт - це елемент, який лежить в основі наукового 
пізнання, відображає об'єктивні властивості процесів та явищ: новизну, 
точність та об'єктивність і достовірність. Слід відпирати 
найавторитетніші джерела, що містять останні дані, точно вказувати, 
звідки взято матеріал. 

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати - це дослівний 
уривок твору, чийсь вислів, що органічно вписуються в текст наукової 
роботи як підтвердження чи заперечення певної думки. Тут потрібна 
особлива старанність, бо будь-яка недбалість у виписках даних 
повертається втратою додаткового часу на уточнення думки автора. 
Часто буває так, що окремі думки передаються своїми словами без 
дослівного виписування цитат. 

Виходячи з їх змісту, автор здійснює аналіз і синтез, будує систему 
обґрунтованих доказів. 

Цитати використовуються і для підтвердження окремих суджень, 
які висловлює дослідник. При цитуванні джерел слід дотримуватись 
правил: 

- текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в 
тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із 
збереженням особливостей авторського написання. Наукові 
терміни, запропоновані іншими авторами не виділяються 
лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У 
цих випадках використовується вираз «так званий»; 

- цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 
авторського тексту і без перекручення думок автора. Пропуск 
слів, речень, абзаців при цитуванні допускається і позначається 
трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати 
(на початку, всередині,на кінці). Якщо перед випущеним 
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текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не 
зберігається; 

- кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на 
джерело, ставиться порядковий номер за переліком 
літературних джерел з виділенням у квадратних дужках; 

- при непрямому цитуванні (переказі думки), що дає значну 
економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок 
автора, конкретним щодо оцінювання його результатів і давати 
відповідні посилання на джерело; 

- цитати мають органічно «вписуватись» в контекст наукової 
роботи. 

Досить складною роботою при виконанні наукового дослідження є 
огляд літератури з проблем. Щоб уникнути примітивності і помилок в 
аналізі літератури слід уважно систематизувати погляди вчених в 
такому порядку: 

- сутність даного явища, процесу (позиція декількох авторів 
збігається в такому то аспекті); 

- що становить зміст даного процесу чи явища (його компоненти, 
ланцюги, стадії, етапи розвитку); 

- погляди вчених з приводу шляхів вирішення даної проблеми на 
практиці (хто і що пропонує); 

- які труднощі, виявлені в попередніх дослідженнях, трапляються в 
практиці; 

- які чинники, умови ефективного розвитку процесу чи явища в 
даній галузі виділені вченими. 

Огляд джерел дає змогу визначити новий напрям наукового 
дослідження, його значення для розвитку науки і практики, 
актуальність теми. 

Огляд літературних джерел дає можливість виявити професійну 
компетентність дослідника, його особистий внесок в розробку теми 
порівняно з уже відомими дослідженнями. Вивчення літератури 
здійснюється не для запозичення матеріалу, а для обдумування 
знайденої інформації і вироблення власної концепції, що може стати 
самостійною публікацією автора. 

В кінці кожної роботи після висновків подається список 
використаних джерел. 

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: 
- у порядку назви посилань у тексті (найзручніший); 
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- в алфавітному порядку перших літер прізвищ авторів або назв; 
- у хронологічному порядку. 
Посилання в тексті слід позначити номерами джерел, за якими 

вони зазначені у «Списку використаних джерел», їх виділяють 
квадратними дужками. Наприклад, «...у працях [1-3, 7, 23] приділено 
особливу увагу дослідженням цього аспекту проблеми ». 

Якщо наводять цитату або статистичні дані з джерела з великою 
кількістю сторінок, крім номера зазначають сторінку, де взята цитата. 

Джерела, з яких запозичені таблиці та рисунки подають 
безпосередньо після таблиці, та рисунків. Далі залишають два 
інтервали та продовжують текстову частину. 

Посилання на рисунки, таблиці та формули в дипломній роботі 
вказують їх порядковим номером, наприклад: «на рис. 2.3 можна 
побачити...» / «повернемося до табл. 1.3...» / «розрахуємо за формулою 
(2.1)...». 

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно 
подавати згідно вимог державного стандарту. Бібліографічний опис 
складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та 
видавничої справи, а також безпосередньо за друкованим твором або 
виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без 
пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Дотримання 
авторами вимог чинних стандартів є обов'язковим. 

Список використаних джерел - елемент бібліографічного 
апарату, відбиває самостійну творчу роботу автора і свідчить про 
рівень проведеного дослідження. 

 
Питання для самоперевірки до розділу 5 

 
1. Поняття про наукову інформацію. 
2. Види та ознаки наукової інформації. 
3. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних 

джерел? 
4. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. 
5. Поняття та види каталогів. 
6. Використання автоматизації та ЕОТ. Недоліки інформації WEB. 
7. Техніка опрацювання інформації. 
8. Бібліографічний опис літератури. Які вимоги до оформлення? 
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6. ОФОРМЛЕННЯ ТА ФОРМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Результати науково-дослідної роботи оформляють не лише у 
вигляді курсової або дипломної роботи. Вони узагальнюються також у 
кандидатських і докторських дисертаціях, авторефератах дисертацій, 
тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і практичних 
матеріалах, підручниках, навчальних посібниках тощо. 

Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння 
методологією підготовки наукової публікації. Написання реферату, 
наукової статті, тез доповідей на конференції повинно відповідати 
вимогам жанру публікації і відповідно сприйматись читачами і слуха-
чами. Це висуває певні вимоги до логіки побудови їх, форми, стилю і 
мови. 

Розглянемо методику підготовки окремих видів публікацій чи 
виступів, враховуючи при цьому особливості кожного виду, залежність 
від рівня завершеності дослідження, а також з врахуванням кола 
читачів чи слухачів, на яких вони розраховані. 

Наукова публікація (в перекладі з латинського publicus - 
оголошую всенародно, оприлюднюю) - це доведення інформації до 
громадськості за допомогою преси, радіомовлення, телебачення; 
розміщення в різних виданнях (газетах, книгах, підручниках). 

Головні функції публікацій: 
- оприлюднення результатів наукової роботи; 
- сприяння встановленню пріоритету автора при аналогічних за 

змістом наукових статтях; 
- свідчення про особистий внесок дослідника в розробку наукової 

проблеми; 
- підтвердження достовірності основних результатів і висновків 

наукової роботи, її новизни та наукового рівня, оскільки після 
виходу в світ публікація стає об'єктом вивчення й оцінки 
широкою науковою громадськістю. 

- підтвердження факту апробації та впровадження результатів і 
висновків дисертації; 

- відображення основного змісту, наукового рівня та новизни 
дослідження; 
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- забезпечення первинною науковою інформацією суспільства, 
повідомлення про появу нового наукового знання, передача 
його у загальне користування; 

Особливе значення мають наукові публікації, що вийшли друком у 
формі видань. Державний стандарт України. 3017-95 «Видання. 
Основні види. Терміни та визначення» визначає видання як документ, 
який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений 
шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить 
інформацію, призначену для поширення і відповідає вимогам 
державних стандартів, інших нормативних документів щодо 
видавничого оформлення і поліграфічного виконання. 

Науковим вважається видання результатів теоретичних або 
емпіричних досліджень, а також підготовлених науковцями до 
публікації пам'яток культури, історичних документів, літературних 
текстів. Воно призначене для фахівців відповідної галузі та наукової 
роботи. Наукові видання можуть бути двох груп: 

- науково-дослідні; 
- джерелознавчі. 
До науково-дослідних належать: 
- монографія (наукова праця, присвячена дослідженню однієї 

теми); 
- науковий реферат (автореферат) - коротке викладення автором 

змісту наукового дослідження, дисертаційної роботи перед 
поданням її до захисту; 

- інформативний реферат - коротке письмове викладення однієї 
наукової праці, що стисло висвітлює її зміст. Він акцентує увагу 
на нових повідомленнях; 

- тези доповідей, а також матеріали наукової конференції 
(неперіодичний збірник підсумків конференції,доповідей, 
рекомендацій та рішень); 

- збірники наукових праць (збірники матеріалів досліджень 
наукових статей, виконаних у наукових установах, навчальних 
закладах). 

До другої групи наукових видань належать: джерелознавчі видання 
або наукові документальні видання, які містять пам'ятки культури та 
історичні документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають 
коментарі, вступи, статті, допоміжні покажчики тощо. 

Серед наукових неперіодичних видань можна виділити: 
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- книги (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок); 
- брошури (книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок). 
Статус наукового видання потребує суворого дотримання вимог 

видавничого оформлення видання: 
Зупинимось на головних: 
Вихідні відомості - сукупність даних, які характеризують видання 

і призначені для його оформлення, бібліографічної обробки, 
статистичного обліку й інформування читача. Це: відомості про 
авторів; заголовок видання (назва); надзаголовні дані; підзаголовні 
дані; нумерація; шифр зберігання видання; індекс УДК; індекс ББК; 
авторський знак; макет анотованої каталожної картки; знак охорони 
авторського права; міжнародний стандартний номер ISBN. 

Вихідні дані включають: місце випуску видання, назву 
видавництва, рік випуску. 

Випускні дані передбачають: дату подання оригіналу на видання; 
дату підписання видання до друку; формат паперу і частку аркуша; вид 
і номер паперу; гарнітуру шрифту основного тексту; спосіб друку; 
обсяг видання в умовних друкованих аркушах, що приведені до форма-
ту паперового аркуша 60x90см; обсяг видання в обліково-видавничих 
аркушах; номер замовлення поліграфічного підприємства; назву і 
поштову адресу видавництв і поліграфічного підприємства. Випускні 
дані розміщують на останній сторінці видання або на звороті титуль-
ного аркуша. 

Статті наукового характеру друкуються переважно в збірниках або 
журналах. 

Науковий журнал - журнал, що містить статті та матеріали 
досліджень теоретичного або прикладного характеру і призначений 
переважно для фахівців певної галузі науки. 

За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на: 
- науково-практичні; 
- науково-теоретичні; 
- науково-методичні. 
Особливе значення мають наукові статті для здобувачів наукового 

ступеня доктора чи кандидата наук. Окрім, зазначених вимог до них є 
ще й додаткові: 

1. Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових 
журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях. їх 
перелік затверджує ВАК України при дотриманні таких вимог: 
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- наявність у складі редакційної комісії не менше п'яти докторів 
наук з відповідної галузі науки, серед яких обов'язково три 
мають бути штатні працівники наукової установи, організації 
чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичні 
видання); 

- журнали підписуються до друку виключно за рекомендацією 
Вченої ради наукової установи (організації чи вищого 
навчального закладу), що його видає, про що зазначається у 
вихідних даних; 

- тираж не менше ніж 100 примірників; 
- повне дотримання вимог до редакційного оформлення 

періодичного видання згідно з державними стандартами 
України; 

- наявність журналу (періодичного видання) у фонді бібліотек 
України, перелік яких затверджено ВАК України. 

2. Публікація не більше однієї статті здобувача за темою 
дисертації в одному випуску (номері) журналу (або іншого 
друкованого видання). 

3. Не зараховуються праці, в яких немає повного опису наукових 
результатів, що засвідчує їх достовірність,або в яких повторюються 
результати, опубліковані раніше в інших наукових працях, що входять 
до списку основних. 

Кількість і якість публікацій з теми дослідження є критерієм 
оцінки роботи. 

Вважається, що дисертація виконана на належному рівні, якщо з 
кожного її розділу і підрозділу можна підготувати статтю, а за її 
загальними результатами - монографію. 

При захисті докторської дисертації здобувач повинен видати 
монографію обсягом не менше 10 друкованих аркушів та не менше 20 
статей у наукових провідних фахових журналах України (для 
гуманітарних і суспільних наук), не менше 15 публікацій основного 
змісту дисертації (для природничих і технічних наук). 

Кількість публікацій може бути змінена, якщо: 
- загальний обсяг індивідуальних публікацій перевищує 5 

авторських аркушів. 
- у здобувача значна загальна кількість публікацій. 
При загальній кількості статей не менше 20 кількість 

індивідуальних з них має бути не меншою п'яти. При загальній 
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кількості статей не менше 30 кількість індивідуальних має бути не 
менше чотирьох. Взагалі ВАК цінує, коли більшість публікацій без 
співавторів і всі опубліковані до прийняття дисертації до захисту. До 
статей без співавторів прирівнюються розділи монографій, 
підручників, навчальних посібників, написані автором особисто. 

Для здобувача ступеня кандидата наук: 
- мінімальна кількість публікацій не менше трьох статей основного 

змісту дисертації у вигляді статей у наукових фахових виданнях 
України або інших країн; перелік яких затверджує ВАК 
України. 

- зараховуються лише ті статті, в наукових фахових виданнях, які 
на момент прийняття дисертації до захисту вийшли з друку. 

До опублікованих праць, які додатково відображають наукові 
результати дисертації, належать авторські свідоцтва на винаходи, 
державні стандарти, промислові зразки, рукописи праць депонованих в 
установах державної системи науково-технічної інформації та аното-
ваних в наукових журналах, брошури, інформаційні картки на нові 
матеріали, що внесені до державного банку даних, тези доповідей, 
матеріали, виголошені на наукових конференціях, конгресах, 
симпозіумах, семінарах тощо. Тези доповідей включають до списку 
опублікованих праць за умови, що вони слугують встановленню 
пріоритету, або коли їх зміст не викладений в інших публікаціях. 

Наукові видання (зокрема наукові монографії, журнали чи 
збірники), в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт, 
мають бути доступними читачеві, знаходитися у фондах провідних 
вітчизняних бібліотек, обов'язково надсилатися в установлений перелік 
установ, який затверджений ВАК України. До них належать: 

- Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (03039, 
Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 3); 

- Національна парламентська бібліотека України (01601, Київ, вул. 
Грушевського 1); 

- Державна науково-технічна бібліотека України 901171, Київ-171, 
вул. Горького, 180); 

- Львівська державна наукова бібліотека ім. В.С.Стефаника (79001, 
Львов, вул. Стефаника, 2); 

- Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького (05020, 
Одеса, вул. Пастера, 13); 
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- Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 
(61003, Харків, пров. Короленка, 18); 

- Книжкова палата України (02094, Київ, пр. Гагарі-на, 27). 
Отже науковими виданнями (в т.ч. і науковими монографіями), в 

яких можуть бути вміщені публікації за основним змістом дисертацій 
вважаються лише ті видання, які надійшли до перелічених установ. 

Пенні труднощі у авторів виникають при визначенні обсягу праць, 
що зумовлено недостатнім знанням основних одиниць обчислення 
наукової інформації, поширюваних засобами друку. 

До них належать: 
- авторський аркуш; 
- друкований аркуш; 
- обліково-видавничий аркуш. 
Найбільш вживаним в практиці є авторський аркуш — це одиниця 

обсягу друкованого твору, що дорівнює 40.000 друкованих знаків 
(літери, цифри, розділові знаки, кожен пробіл між словами тощо), один 
авторський аркуш дорівнює 24 сторінкам машинописного тексту, 
надрукованого через 2 інтервали на стандартному аркуші формату А4. 

Обсяг оригіналу в авторських аркушах можна приблизно 
визначити, розділивши загальну кількість сторінок машинописного 
тексту на 24. 

У авторських аркушах визначається обсяг рукопису у видавничому 
договорі. 

Обліково-видавничі аркуш - це одиниця обліку друкованого твору, 
що дорівнює, як авторський аркуш, 40 000 друкованих знаків 
прозового тексту, 700 рядкам віршованого тексту або 3000 см2 
рекламного ілюстрованого тексту. 

В облікоко-видавничих аркушах враховуються ті частини видання, 
які не є результатом авторської праці (видавнича анотація, зміст, 
вихідні відомості на обкладинці, справі, випускні дані, порядкові 
номери сторінок, редакційна передмова, рисунок та ін.). 

Кожний науковець систематично веде облік власних публікацій у 
картотеці списку або комп'ютерному банку даних за схемою: назва 
праці; характер роботи; вихідні дані; обсяг в авторських аркушах; 
термін та назва видання. Потрібно мати оригінали або копії власних 
публікацій. 
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Монографія - це наукова праця, яка містить повне або поглиблене 
дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або 
декільком авторам. Є два види монографій: наукові і практичні. 

Наукова монографія - це науково-дослідницька праця, предметом 
якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової 
проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, 
формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує 
науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією 
суспільство, слугує висвітленню основного змісту і результатів 
наукового, дисертаційного дослідження. 

Наукову монографію характеризує єдність змісту і вона свідчить 
про науковий внесок здобувача в науку і розглядається як 
кваліфікаційна наукова праця. За цих умов вона заміняє дисертаційну 
роботу. Обсяг індивідуальної монографії здобувача наукового ступеня 
доктора наук, яка зараховується як дисертація, має становити не менше 
10 авторських аркушів у галузі технічних і природничих наук і не 
менше 15 авторських аркушів у галузі гуманітарних і суспільних наук. 

Другий тип наукової монографії - це наукова праця, яка є засобом 
висвітлення основного змісту дисертації і однією з основних 
публікацій за темою дослідження, при цьому до неї висуваються 
вимоги: 

- обсяг - не менш як 10 обліково-видавничих аркушів; 
- наявність рецензій двох докторів наук, за відповідною 

спеціальністю; 
- наявність рекомендації вченої ради науково-дослідної установи 

або вищого навчального закладу; 
- тираж не менше 300 примірників; 
- наявність міжнародного стандартного номера. 

 Між дисертацією і монографією є певні відмінності: По-перше в 
дисертації передбачається виклад наукових результатів і висновків, 
отриманих особисто автором. Монографія — це виклад результатів, 
ідей, концепцій, які належать як здобувачеві, так і іншим авторам. 

По-друге, дисертація містить нові наукові результати, висновки, 
факти, а монографія може викладати як нові результати, так і 
методичні, технічні рішення, факти, які вже відомі. 

По-третє, дисертація за вимогами ВАК має визначену структуру і 
правила оформлення, яких необхідно дотримуватись. До монографій 
таких вимог не ставлять. 
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По-четверте - дисертація, це рукопис, який зберігається в 
обмеженій кількості примірників у певних бібліотечних установах. 
Монографія - це видання, яке пройшло відповідне редакційно-
видавниче опрацювання, виготовлене друкарським або іншим 
способом, видане у фаховому видавництві України. 

Дисертація виконується у відповідності з вимогами державних 
стандартів щодо друку та оформлення, чого не встановлюється для 
монографії і її структури. 

Традиційно склалась композиційна структура наукової монографії: 
титульний аркуш, анотація, перелік умовних позначень (при 
необхідності) вступ або передмова, основна частина, висновки або 
післямова, література, допоміжні покажчики, додатки, зміст. 

Монографія призначена перш за все для вчених і має відповідати 
за змістом і формою жанру публікації. Особливе значення тут мають 
чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення 
основних ідей, концепцій, висновків. її обсяг має бути не менший б 
друкованих аркушів. Вимоги до сутності викладу матеріалу в розділах 
монографії, аналогічні до вимог інших наукових публікацій з певними 
особливостями їх призначення. 

Наукова стаття - є одним із видів публікацій, в якій подаються 
проміжні або кінцеві результати, висвітлюються конкретні окремі 
питання за темою дослідження, фіксується науковий пріоритет автора, 
робить її матеріал надбанням фахівців. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді 
відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або 
збірниках у вигляді пам'ятки автору. Оптимальний обсяг наукової 
статті (0,5-0,7 авт.арк.). 

Рукопис статті повинен мати повну назву роботи прізвище та 
ініціали автора, анотацію (на окремій сторінці), список використаної 
літератури. 

Стаття має просту структуру: 
- вступ (постановка наукової проблеми, актуальність, зв'язок з 

найважливішими завданнями, ідо постають перед Україною, 
значення для розвитку певної галузі науки і практики - 1 абзац 
або 5-10 рядків); 

- основні дослідження і публікації з проблеми, за останній час, на 
яких спирається автор, проблеми виділення невирішених 
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питань, яким присвячена стаття (0,5 -2 сторінки машинописного 
тексту); 

- формулювання мети статті (постановка завдання) - 
висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво-
відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або 
поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до 
наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, 
закономірностей або уточнення відомих раніше, але 
недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки 
наукової проблеми та огляду основних публікацій з тем (1 
абзац, або 5-10 рядків); 

- виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. В 
ній висвітлюються основні положення і результати наукового 
дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, 
програма експерименту; 

- аналіз отриманих результатів, особистий внесок автора в 
реалізацію основних висновків тощо (5-6 сторінок); 

- висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, 
зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і 
практики, суспільна значущість та перспективи (1/3 сторінки). 

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. 
№705/1 наукові статті зараховуються як фахові при наявності таких 
необхідних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. 

При написанні наукової статті слід дотримуватись певних правил: 
- у правому верхньому куті розміщується прізвище та ініціали 

автора; за необхідністю вказуються відомості, що доповнюють 
дані про автора; 

- назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (краще до 
п'яти слів); 

- ініціали ставлять перед прізвищем; 
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- слід уникати стилю наукового звіту; 
- недоцільно ставити риторичні запитання; більше користуватись 

розповідними реченнями; 
- не перевантажувати текст цифрами при переліках тих чи інших 

думок, положень, вимог; 
- прийнятним у тексті є використання словосполучень переліку: 

«спочатку», «зрозуміло що», «на початку», «спершу», «потім», 
«дійсно», «далі», «нарешті», «по-перше», «по-друге», 
«можливо», «задумкою», «заданими», «між іншим», «в зв'язку з 
тим», «на відміну», «поряд з цим»; 

- цитати в статті використовуються дуже рідко (можна в дужках 
зробити посилання на ученого, який вперше дослідив 
проблему); 

- усі посилання на авторитети подаються на початку статті, 
основний обсяг присвячується викладу власних думок автора; 

- стаття має завершуватись конкретними висновками і 
рекомендаціями та додається список використаних джерел. 

Рукопис статті підписується автором і подається (разом з 
електронною копією) до редакції у двох примірниках. В окремих 
випадках в науковій статті до фахових видань дається анотація 
(резюме) українською, російською і англійською мовами. 

Вони є свідченням апробації науково-дослідної роботи. Слід 
сказати, що апробація наукової роботи на наукових конференціях, 
семінарах, є обов'язковою при написанні дисертації. 

Тези (від тезис - положення, твердження) - це коротко, точно, 
послідовно сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, 
повідомлення, статті або іншої наукової праці. 

Тези доповіді - це опубліковані на початку наукової конференції 
(з'їзду, симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять 
виклад основних аспектів наукової доповіді. 

Обсяг тез може бути в межах 2-3 сторінки машинописного тексту 
через 1,5-2 інтервали. 

Алгоритм тези можна подати так: 
теза - обґрунтування - доказ - аргумент - результат - перспектива. 
Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформляють згідно до 

вимог: 
- у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його 

ініціали та доповнюють відомостями про нього; 
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- назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, 
положення (2-5 слів); 

- послідовність викладу змісту може бути наступна: актуальність, 
проблеми; стан розробки проблеми в науці і практиці; основна 
ідея, положення, висновки дослідження; основні результати та 
їх практичне значення. 

 В тезах зазвичай не використовують-цитати, цифровий матеріал. 
Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має 
самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях. 

Вже з першого року навчання у вузі студенти повинні вміти 
підготувати реферат, виступ на семінарі, доповідь на науково-
практичній конференції. 

Яких же вимог слід дотримуватись при їх підготовці та 
оформленні. 

Реферат (від лат. Referre - доповідати, повідомляти) короткий 
виклад змісту одного або декількох документів з певної теми. При 
індивідуальній роботі з літературою реферат є короткий збагачений 
запис ідей з декількох джерел. Часто реферат готують для того, щоб 
передати ці ідеї аудиторії. 

Обсяг реферату залежить від обраної теми, змісту документів, їх 
наукової цінності або практичного значення. 

Найчастіше маємо справу з інформативними і розширеними 
(зведеними) рефератами. 

Інформативний реферат повністю розкриває зміст теми, містить 
основні фактичні і теоретичні повідомлення. Він потребує глибокого 
вивчення першоджерел, доброї пам'яті, уміння пов'язувати теоретичні 
положення з сучасністю, робити глибокий аналіз та практичні вис-
новки, нарешті вчить проводити дискусію. 

В такому рефераті мають бути визначені: предмет дослідження і 
метод роботи; наведені основні результати; викладені дані про умови 
дослідження, сформульовані власні пропозиції автора щодо 
практичного значення змісту і уміння довести його до аудиторії 
слухачів. Реферат може бути посібником для усного виступу з елемен-
тами імпровізації. 

Інформаційні реферати можуть розміщуватися у первинних 
документах (книгах, журналах, збірниках праць, звітах про науково-
дослідну роботу) і у вторинних документах (реферативних журналах і 
збірниках, інформаційних картках та ін.). 
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Розширений або зведений (оглядовий, багатоджерельний) реферат 
містить відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих 
документів з однієї теми, зміст яких викладено у вигляді однорідного 
тексту. 

Алгоритм структури реферату: 
- Вступ 
- Розділ І. Історія та теорія питання 
- Розділ II. Вирішення проблеми в сучасних умовах. 
- Висновки 
- Література 
- Додатки (при потребі). 
У вступі формулюється актуальність теми і значущість в 

конкретній галузі науки або практики. 
У розділі І наводяться основні теоретичні, експериментальні 

дослідження з теми. Подається перелік основних змістовних аспектів 
проблеми, які раніше розглядались вченими, визначаються недостатньо 
досліджені питання, з'ясовуються причини їх слабкої розробленості. 

У розділі II подається поглиблений аналіз сучасного стану процесу 
або явища, тлумачення основних поглядів і позицій проблеми. 
Особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, 
експериментальним даним, новим методикам вивчення проблеми, 
практичного досвіду та висловлення власної думки щодо перспектив 
розвитку досліджуваної проблеми. 

У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, 
оцінки, пропозиції науковця. 

До списку літератури включаються публікації переважно останніх 
5-10 років. Особливо цінуються праці останнього року видання. 

У додатках наводяться формули, таблиці, схеми, якщо вони 
суттєво полегшують розуміння роботи. 

Вибір теми реферату студенти здійснюють відповідно до тематики 
затвердженої на кафедрі та за погодженням з науковим керівником. 

Обсяг розширеного реферату 20-24 сторінки. 
Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і стислим. У 

рефераті використовується стандартизована термінологія, значення 
якої зрозуміле з контексту. 

Реферат рецензується, оцінюється і враховується при проведенні 
підсумкового заліку, іспиту з відповідної дисципліни. 
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Рецензія (відгук) на реферат або іншу науково-дослідну роботу 
має об'єктивно оцінювати позитивні і негативні його сторони. В 
рецензії тією чи іншою мірою слід оцінити вміння автора поставити 
проблему, обґрунтувати її соціальне значення, розуміння автором 
співвідношення між реальною проблемою і рівнем її концептуальності; 
повноту висвітлення літературних джерел; глибину їх аналізу, 
володіння методами збору; аналізу та інтерпретації емпіричної 
інформації; самостійність роботи, оригінальність в осмисленні 
матеріалу; обґрунтування висновків і рекомендацій. 

Стиль рецензії має відповідати нормам, прийнятим для наукових 
відгуків, тобто бути доброзичливим, але принциповим. 

Відносно до автора роботи речення слід будувати в третій особі 
минулого часу («Студент поставив..., розкрив..., довів..., обґрунтував») 
до самої роботи - в теперішньому часі («реферат містить..., 
розкриває..., підтверджує...»). 

Рецензію не слід завершувати оцінкою, вона має органічно 
випливати зі змісту документа. 

Досить поширеною формою оприлюднення результатів наукового 
дослідження є доповіді та повідомлення. 

Доповідь - це документ, у якому викладаються у певні питання, 
даються висновки, пропозиції. Вона призначена для усного 
(публічного) прочитання та обговорення. 

Розрізняють такі види доповідей: 
1.Звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час); 
2.Поточні (інформація про хід роботи); 
3.На теми наукових досліджень. 
Наукова доповідь — це публічно виголошене повідомлення, 

розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання), одна із 
форм оприлюднення результатів наукової роботи, можливості за 
короткий проміжок часу «увійти» в наукове товариство за умови 
яскравого виступу. 

Структура тексту доповіді аналогічна плану статті. 
Алгоритм тексту доповіді: 
Вступ - основна частина - підсумкова частина. 
У вступі зазначається проблемна ситуація, яка зумовила потребу 

публічного виступу, потім обґрунтовується основна ідея автора, 
наводяться аргументи, факти, теоретичні викладки і на кінець 
висновки і рекомендації. 
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Порівняно з науковою публікацією публічна доповідь має свої 
особливості. Є два методи написання доповіді: 

- дослідник готує спочатку тези свого виступу і на основі їх пише 
доповідь на семінар чи конференцію, редагує і готує до 
опублікування у науковому збірнику, як доповідь чи статтю. 

- дослідник пише доповідь, а потім у скороченому вигляді 
знайомить з нею аудиторію. 

При написанні доповіді слід зважати на те, що значна, суттєва 
частина її надрукована в тезах, частина - на слайдах, кодоплівках, 
плакатах, тому доповідач лише дає окремі коментарі до ілюстрованого 
матеріалу, опубліковані тези. Це дозволяє зекономити час виступу на 
20-40%. Доцільним є посилання на попередні виступи, полемічний 
характер доповідей, що викликає інтерес у слухачів. 

При формуванні змісту доповіді слід врахувати, що за 10 хвилин 
людина може прочитати текст надрукований на чотирьох сторінках 
машинописного тексту (через два інтервали). Обсяг доповіді становить 
8-12 сторінок (до 30 хвилин). 

Повідомлення, виступ можуть бути обсягом на 4-6 сторінок. 
При підготовці наукової публікації, доповіді, виступу потрібно 

уникати: 
- неточності і розпливчастості формулювання назви; 
- невизначеності особистого внеску в дослідження; 
- поверхового викладу змісту та результатів дослідження; 
- дублювання змісту публікацій; 
- досить короткого терміну оприлюднення результатів дисертації. 
При цьому тексти монографій, рефератів, виступів повинні 

відповідати темі і змісту науково-дослідної роботи. 
Результати наукового дослідження можуть завершуватись 

написанням книг, зокрема підручників і навчальних посібників. 
Розглянемо їх особливості та структуру. 
Підручник - навчальне видання, що містить систематизований 

виклад змісту навчальної дисципліни, відповідає програмі та офіційно 
затверджений як такий вид видання. 

Навчальний посібник — навчальне видання, що частково чи 
повністю замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як 
такий вид видання. 

При створенні підручників та навчальних, методичних посібників 
необхідно врахувати такі вимоги: 



69 
 

- навчальні книги повинні мати високий науково-методичний 
рівень, містити відповідний довідковий апарат; 

- підручники та навчальні посібники мають бути написані в 
доступній формі, навчальний матеріал повинен бути пов'язаний 
з практичними завданнями, у книзі повинні простежуватись 
тісні міжпредметні зв'язки; 

- у підручниках і посібниках необхідно посилити увагу до питань 
їх професійної орієнтації з урахуванням використання ЕОМ. 

Структура навчальної книги передбачає: зміст (перелік розділів); 
вступ (передмова); основний текст; питання, тести для самоконтролю, 
обов'язкові та додаткові задачі, приклади; довідково-інформаційні дані 
для розв'язання задач (таблиці, схеми тощо);бібліографічний список; 
апарат для орієнтації її матеріалах книги (предметний, іменний 
покажчики), додатки, які мають безпосереднє значення до темп книги. 

Таким чином, кожний дослідник науковець обирає найкращий 
спосіб для перетворення так званого чорнового варіанту рукопису в 
остаточний вид наукової праці. 

Публікація будь-яких матеріалів є індивідуальною справою 
дослідника. Стиль і методика їх підготовки залежить від творчості та 
задум у автора, власного розуміння проблеми. При цьому можуть 
використовуватись різні методичні прийоми викладу наукового 
матеріалу, зокрема: 

- послідовний; 
- цілісний (з наступною обробкою кожної частини, розділу); 
- вибірковий (розділи пишуться окремо). 
Послідовний виклад матеріалу логічно зумовлює схему підготовки 

публікації: ідея (задум), план, відбір матеріалу; групування, його 
систематизація, редагування. 

Тут дотримуються послідовності викладу матеріалу, виключено 
повтор; але звичайно, є зайві витрати часу на послідовне опрацювання 
інформації; 

Цілісний спосіб - це написання всієї праці в чорновому варіанті, а 
потім обробка її в частинах і деталях, внесення доповнень, виправлень. 
Тут економиться час, але є небезпека порушення послідовності 
викладу матеріалу. 

Вибірковий виклад матеріалу часто використовуються 
дослідниками так, як їм зручно. При цьому важливим є доведення 
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кожного розділу до кінцевого результату, щоб при об'єднанні розділів в 
цілому матеріал був готовий до видання. 

У процесі написання наукової праці умовно виділяють декілька 
етапів: формування задуму і складання попереднього плану; відбір і 
підготовка матеріалів, групування їх та опрацювання рукопису. 

На першому етапі задуму формулюється мета даної роботи, на яке 
коло читачів вона розрахована, які матеріали в ній подавати; 
передбачається повнота і ґрунтовність викладу; теоретичне та 
практичне спрямування; які ілюстративні матеріали необхідні для 
розкриття її змісту. Визначається попередня назва праці, яку потім 
можна корегувати. 

Бажано зразу ж скласти план роботи або план-проспект, який 
вимагають видавництва. 

План-проспект відбиває задум праці і відтворює структуру 
майбутньої публікації. 

Відбір і підготовка матеріалів пов'язані з ретельним добром 
вихідного матеріалу в будь-якій послідовності, окремими частинами, 
тобто все те, що знадобиться на наступних етапах роботи над 
рукописом. 

Наступний етап передбачає групування матеріалів за попереднім 
планом-проспектом і паралельно визначається рубрикація праці, тобто 
поділ її на логічно підпорядковані елементи-частини, розділи, 
підрозділи, пункти, інакше створення чорнового макета праці. 

При опрацюванні рукопису уточнюються його зміст, оцінюються 
висновки, логічність і послідовність викладу матеріалу, відповідність 
назв роботи та її розділів змісту, викладеному в них, перевіряється 
аргументованість основних положень, новизна теоретична і практична 
значущість роботи. 

Досить важливим в підготовці білового рукопису є оформлення 
його та літературна правка. 

Після написання тексту автор практично і принципово його 
оцінює: кожний висновок, формули, таблиці, окремі речення 
перечитуються, перевіряються висновки, аргументи, факти, теоретична 
і практична значущість матеріалу публікації; 

Аналізується правильність оформлення рукопису: літературні 
джерела, цитати. 

Підготовлений для передачі у видавництво, рукопис має 
відповідати певним вимогам, зумовленим процесом його подальшої 
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підготовки до друку, про більшість з них уже йшла мова в попередніх 
розділах навчального посібника. В зведеному вигляді вони мають бути 
такі: 

- авторський текстовий оригінал (рукопис) включає в себе 
титульний аркуш, анотацію (а для наукових видань - реферат), 
основний текст, тексти довідкового характеру і додаткові тексти 
(покажчики, коментарі, примітки, додатки), бібліографічні 
списки, посилання, зміст; 

- текст рукопису і всі матеріали до нього подавати у видавництво у 
двох примірниках; 

- сторінки рукопису мають бути одного розміру (від 203x288 до 
210x297 мм); 

- матеріал друкувати ЕОМ малими літерами через два інтервали на 
одній стороні аркуша; 

- в одному рядку має бути 60-65 знаків (рахуючи розділові знаки і 
пробіли між літерами), на одній сторінці суцільного тексту - 28-
30 рядків; 

- при визначенні обсягу рукопису необхідно виходити з того, що в 
одному авторському аркуші налічується 40 000 знаків; 

- поля сторінок оригіналу мають бути: ліві - не менше 20 мм, 
верхні - 20, праві - 10, нижні - 20; 

- абзацний виступ має бути однаковим і дорівнювати трьом 
ударам; 

- усі заголовки і виділення в тексті друкувати малими літерами, 
заголовки відокремлювати від тексту згори і знизу прогалинами 
в три інтервали; 

- посилання розміщуються в нижній частині сторінки, їх не 
переносять па наступну сторінку; 

- у рукописі зазначають всі необхідні, на думку автора, виділення 
літер і частин тексту; 

- чітко визначають підпорядкованість заголовків і підзаголовків; 
- виправлення у рукописі дозволяються, але не більше п'яти на 

одній сторінці; вони можуть бути вдруковані або написані від 
руки чорним чорнилом; зайві літери або слова можна зчистити, 
заклеїти або зафарбувати; 

- сторінки рукопису послідовно нумеруються, починаючи з 
титульного листа і до останньої сторінки, в правому верхньому 
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куті - простим олівцем; на звороті титульного аркуша вказувати 
загальну кількість сторінок та ілюстрацій; 

- рукопис підписується автором (співавторами) або редактором на 
титульному аркуші з зазначенням дати; 

- ілюстративні матеріали виконуються чітко, у форматі, що 
забезпечує розуміння всіх деталей при можливому зменшенні 
зображення. 

Виконуючи науково-дослідну роботу, студенти оформляють 
реферати, курсові (дипломні) роботи, виступи на семінарі, 
конференції, наукові статті; наукові працівники, спеціалісти готують 
інформації, дисертації, звіти, аналітичні записки тощо. 

Наукові результати — це нові знання, отримані в процесі 
виконання науково-дослідної роботи. Вони повинні відповідати таким 
вимогам, як: 

- актуальність на даний період розвитку науки і практики; 
- новизна: вперше отримані, розвинуті, розроблені; 
- практичне значення, використання в професійній роботі фахівця; 
- достовірність: коректність використання математичних моделей, 

формул: 
- точність виконання розрахунків; 
- повторюваність в процесі експерименту; 
- однозначність формувань. 
Наукові результати повинні пройти апробацію, бути 

опублікованими в спеціальній науковій літературі, мати відповідні 
рецензії. 

В процесі апробації з метою інформування про результати 
виконаних наукових досліджень, розробки рекомендацій за напрямами 
подальшої роботи використання їх в навчальному процесі чи в умовах 
виробництва організується обговорення проблеми на кафедрі, на се-
мінарі, симпозіумах спеціалістів, науково-практичних конференціях. 

Інформація про дослідження є документом, в якому містяться 
результати дослідження без їх інтерпретації (пояснення числових 
даних): 

- стисле викладення проблемної ситуації; 
- перелік цілей та завдань НДР; 
- описання характеристик вибіркової сукупності; 
- розподіл результатів аналізу у вигляді таблиць. 
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Інформаційна записка про дослідження є невеликою за обсягом, 
має ті ж вимоги, що й інформація, але більш детально коментуються 
підсумки дослідної діяльності з конкретними висновками. 

Аналітична записка про дослідження може завершувати значні 
етапи досліджень чи бути основним підсумковим документом 
невеликих науково-дослідних робіт. Вона має більший обсяг і таку 
структуру: 

- вступ; 
- основна частина; 
- заключна частина. 
У вступі обґрунтовується необхідність проведеного дослідження, 

використання тих чи інших методів збору, обробки та аналізу 
інформації; описується мета, завдання, дасться характеристика техніки 
дослідження. 

Основна частина включає аналіз досягнутих результатів 
дослідження, обробку та систематизацію кількісних і якісних понять, 
встановлення закономірностей. 

У заключній частині наводяться основні висновки та шляхи 
розв'язання виявлених проблем, рекомендації для практичного 
застосування. При проведенні фундаментальних наукових досліджень, 
головним підсумковим документом є звіт про НДР. Він містить такі 
обов'язкові елементи: 

- титульний лист; 
- список виконавців; 
- зміст; 
- перелік умовних позначень та символів; 
- вступ; 
- основну частину; 
- заключну частину; 
- список використаної літератури; 
- додатки (таблиці, схеми). 
При виконанні та оформленні звіту щодо проведеної науково-

дослідної роботи необхідно дотримуватись загальних вимог, 
передбачених державним стандартом до відповідного виду робіт. 

Обсяг звіту не перевищує 90-100 сторінок одного тому, а томів має 
бути декілька. При складанні звіту, слід дотримуватись таких вимог: 
чіткість, логічність, конкретність викладення, аргументованість 
висновків, точність формулювань, обґрунтованість рекомендацій та 
пропозицій. 
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Значну частішу наукових інформації! та звітів використовують для 
удосконалення управління процесом, підвищення ефективності 
діяльності підприємств, організації! та установ. 

Широко використовується така форма впровадження як доповіді, 
виступи, лекції на наукових та практичних заходах. 

Нарада - це форма колективних контактів вчених і фахівців одного 
наукового спрямування. 

Колоквіум - це форма колективних зустрічей, де, як правило, обмін 
думками вчених різних напрямів, тобто це форма невимушеної 
дискусії, але де є офіційні доповідачі. Симпозіум - це напівофіційна 
бесіда за завчасно підготовленими доповідями, а також виступами 
експромтом. Це можуть бути і бесіди в кулуарах. 

Конференція - найбільш поширена форма обміну інформацією за 
певною тематикою. Одна частина доповідачів повідомляє певні наукові 
ідеї, результати дослідження, досвіду роботи, інша - більша частина є 
слухачами, сприймають інформацію беруть участь в обговоренні. 

Тут на доповідачів і слухачів велике інформаційне навантаження, 
тому встановлюються регламент в виступах і обговоренні, 
організовується секційна робота. 

На конференціях може використовуватись стендова інформація, 
виставка літератури, зразки матеріалів, оформлюються тематичні 
експозиції конференції, зазвичай приймаються рішення і рекомендації. 

З'їзди, конгреси, виставки, ярмарки, фестивалі — с найбільш 
високою і представницькою формою спілкування, вони носять 
національний або міжнародний характер. Тут відпрацьовується 
стратегія певної галузі науки і економіки, здійснюється обмін досвідом 
та науковими напрацюваннями фахівців, забезпечується координація 
наукових досліджень в широких просторих межах світової спільноти. 
Ці форми спілкування особливо є характерні і перспективні для 
розвитку туристської інфраструктури України. Вони сприяють 
розширенню міжнародних контактів, взаєморозумінню між народами, 
створюють необхідні передумови успішного розвитку вітчизняної 
індустрії туризму та додатковому надходженню коштів до державної 
скарбниці. 

Питання для самоперевірки до розділу 6 
 

1. Що таке наукова публікація та її основні види? 
2. Монографія: поняття, алгоритм написання. 
3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення. 
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4. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий 
аркуш. 

5. Які відмінності між дисертацією і монографією? 
6. Тези доповіді, алгоритм тези. 
7. Реферат, алгоритм його підготовки. 
8. Які вимоги до написання рецензії? 
9. Доповідь, види та вимоги до підготовки. 
10. Яка структура звіту про НДР? 
11. Які форми звітності з наукових дослідженнях? 
12. Форми впровадження результатів наукового дослідження.
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