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ПЕРЕДМОВА 

 

Динамічні умови сучасного суспільного розвитку актуалізують потребу 

в фахівцях, орієнтованих на безперервне оновлення раніше набутих знань. 

Втілення в життя перетворень в галузі освіти значною мірою обумовлено тим, 

наскільки ефективно ВНЗ сформують у майбутнього фахівця усвідомлену 

потребу і навички самостійної роботи, тому питання організації самостійної 

роботи студентів набуває все більшої значущості й актуальності. 

Самостійна робота відіграє вирішальну роль у формуванні особистості 

майбутнього фахівця. Курс на активну самостійну роботу студентів стає  

основою підготовки сучасних фахівців. Формування міцних знань, умінь, 

навичок і розвиток розумових здібностей студентів можливі тільки в результаті 

їх власної, самостійної, інтелектуальної та практичної діяльності. А мета будь-

якого виду самостійної роботи студентів при навчанні полягає не тільки в 

засвоєнні знань з дисциплін, а й у формуванні креативного мислення. Інакше 

кажучи, сучасна система освіти покликана розвивати креативність студентів як 

домінуючий спосіб мислення. 

Навчання самостійності, а значить, творчій ініціативі і самореалізації 

ставить перед вузами ряд складних і комплексних завдань. Самостійна робота 

студентів у вищій школі традиційно розглядається як індивідуальна або 

колективна діяльність, яку вони здійснюють самостійно, але без безпосередньої 

участі викладача. 

Самостійна робота завжди оцінювалася з точки зору її ефективності, яка 

визначається мотивацією, наявністю у студентів інтелектуальних умінь і 

навичок, загальної ерудиції, умінням працювати з джерелами інформації, 

ефективно спілкуватися, особистісними якостями студента і самоорганізації. 

Самостійна творча діяльність можлива тільки при дотриманні низки 

умов, які частково збігаються з тими, які потрібні для ефективної самостійної 

роботи: висока мотивація студента, відповідальність за результати своєї 
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навчально-пізнавальної діяльності, вироблення алгоритму власної самостійної 

роботи, регулярність самостійної роботи. 

Самостійна робота студента є однією з основних форм організації 

навчання та спрямована на оволодіння навчальним матеріалом у вільний від 

обов’язкових навчальних занять час. Метою самостійної роботи студентів є 

забезпечення процесу осмислення студентами суті проблем, аналізу та пошуку 

можливих шляхів їх вирішення в конкретних виробничих умовах. Самостійна 

робота є запорукою глибокого засвоєння студентами навчального матеріалу, 

отримання додаткових знань. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Практичне 

використання інноваційних розробок» включає наступне: 

– опрацювання теоретичних питань в ході засвоєння лекційного 

матеріалу; 

– вивчення окремих тем або питань, які передбачені для самостійної 

роботи, в тому числі при підготовці до практичних занять або проміжного 

контролю шляхом ознайомлення з рекомендованою навчально-методичною та 

науковою літературою; 

– виконання творчих завдань або індивідуального завдання науково-

дослідного характеру протягом семестру. 

Результати самостійної роботи можуть бути захищені студентом в 

наступних формах: 

– захист тієї чи іншої теми на практичному занятті; 

– надання викладачеві письмової роботи; 

– репрезентація виконаного творчого завдання в студентській 

аудиторії або під час співбесіди з викладачем; 

– виступ з доповіддю на науковій студентській конференції; 

– демонстрація знань на контрольних роботах, а також при здачі 

заліку; 

– представлення науково-дослідницької роботи на конкурс. 
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Таким чином, ефективна самостійна робота стає самостійною творчою 

діяльністю і сприяє розвитку креативного мислення студента. Оскільки однією 

з основних цілей системи вищої освіти є розвиток інтелектуальних здібностей 

студента, взаємозв’язок креативності та творчих здібностей особистості з 

наявністю і розвитком її інтелектуальних здібностей виявляється цілком 

слушним. Поєднання цілей розвитку творчих та інтелектуальних здібностей 

дозволить здійснювати ефективну підготовку майбутніх фахівців з такими 

якостями, які сприяють зростанню професіоналізму і досягненню високих 

результатів у сфері майбутньої зайнятості. 

У навчально-методичному посібнику для підвищення ефективності 

самостійної роботи студентів прийнятті такі піктограми: 

 

– питання для самостійного вивчення; 

 
– питання для самоконтролю; 

 

– рекомендована література. 
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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

лекції практ. лаб. інд с.р. 
Тема 1. Актуальні проблеми 

розробки та впровадження 

інноваційних проектів в 

Україні 

11 2 2 − 2 5 

Тема 2. Основи науковедення 

під час  проведення 

інноваційних розробок 

9 2 − − 2 5 

Тема 3. Організація науково-

дослідних робіт під час 

виконання  інноваційних 

проектів  

11 2 − − 2 7 

Тема 4. Методи проведення 

наукових досліджень 
15 2 4 − 2 7 

Тема 5. Інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень 

15 2 4 − 4 5 

Тема 6. Проведення 

експериментальних досліджень 

та обробка одержаних 

результатів 

11 2 2 − 2 5 

Тема 7. Раціональна 

організація  процесу наукового 

дослідження 

11 2 2 − 2 5 

Тема 8. Оформлення 

результатів інноваційних 

розробок  

11 2 2 − 2 5 

Тема 9. Магістерська робота: 

виконання та захист  
11 2 2 − 2 5 

Усього годин  105 18 18 − 20 49 
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2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

Шановний студенте! Самостійна робота є дуже важливим видом 

навчальної роботи. На аудиторні заняття виділяється дуже обмежена 

кількість годин, і тільки систематична робота з підручниками, навчальними 

посібниками, методичними вказівками дає можливість Вам своєчасно та 

докладно опанувати навчальну дисципліну, виконати реферат та контрольну 

роботу та успішно здати залік. Набуті знання необхідні будуть Вам у 

подальшій практичній діяльності. Гарні результати навчання залежать від 

правильної організації самостійної роботи. 

З метою кращого засвоєння матеріалу навчальної дисципліни кафедра 

устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва рекомендує такий 

алгоритм роботи при виконанні самостійної роботи над вивченням навчальної 

дисципліни. 

1. Придбати основні методичні розробки з навчальної дисципліни, які 

розроблені на кафедрі і уважно ознайомитись з робочою програмою. 

2. Вивчити матеріал, який передбачений робочою програмою, скласти 

конспект за кожною темою дисципліни. При цьому слід користуватись 

рекомендаціями для самостійного вивчення дисципліни та рекомендованою 

літературою. Самоконтроль за якістю вивчення матеріалу корисно здійснювати, 

відповідаючи на питання для перевірки знань та тести. 

3. Виконати реферат за обраною темою. 

4. Підготуватися до написання контрольної роботи в аудиторії. 

5. При виникненні складностей у вивченні матеріалів навчальної 

дисципліни слід звернутись на кафедру для консультацій або онлайн-

консультацій. Графік консультацій знаходиться в деканаті факультету 

обладнання та технічного сервісу та на кафедрі устаткування харчової і 

готельної індустрії ім. М.І. Беляєва. 

Робота з освоєння матеріалу навчальної дисципліни повинна бути 

регулярною, послідовною протягом усього міжсесійного періоду. При вивченні 
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навчальної дисципліни слід рухатись від засвоєння загальних принципів до 

детального розбирання сутності окремих процесів, понять, виявляти зв’язок 

між новим матеріалом і раніш засвоєним, використовувати одержані знання для 

написання реферату, для підготовки к практичним заняттям  або іншої 

індивідуальної роботи. 

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується дотримуватись порядку, 

алгоритм якого наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Порядок самостійної роботи над навчальною дисципліною 

Розглянути робочу програму навчальної дисципліни 

Вивчити матеріал курсу, додержуючись методичних вказівок 

Скласти календарний план вивчення курсу з урахуванням графіку 

виконання практичних та контрольних  робіт 

Уважно ознайомитись з методичними вказівками щодо виконання 

практичних робіт 

Для самоконтролю дати відповіді на запитання  

Виконати контрольну роботу 

Виконати реферат 

Дати відповіді на тести 
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3. ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ ТЕМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Актуальні проблеми розробки та впровадження 

інноваційних проектів в Україні 

Тенденції інноваційного розвитку в Україні. Проблеми, які стримують 

розвиток інноваційних проектів. Оцінювання ефективності впровадження 

інноваційних проектів та їх показники. Розвиток банківського кредитування 

інноваційних проектів. Зовнішнє фінансування впровадження закінчених 

інноваційних розробок. 

 

Розвиток сучасної економіки характеризується інтенсифікацією процесів 

глобалізації, посиленням економічної інтеграції та стає все більш залежним від 

ефективного впровадження інноваційних розробок на ринку, які є одним із 

рушійних факторів сталого розвитку країни. Багаторічний досвід розвинених 

країн світу свідчить, що широке застосування інноваційних розробок, 

функціонування наукоємного ринку займає важливе місце у підвищенні 

конкурентоспроможності  національної економіки. Країни, в яких частка витрат 

на виконання досліджень і розробок (research and development, R&D) у ВВП 

значна (Фінляндія – 3,87%; Швеція – 3,42%, Данія – 3,06%; Німеччина – 2,82%, 

Австрія – 2,76%, Франція – 2,26% у 2012 р. за попередніми даними [9]), 

характеризуються якіснішим рівнем життя, а показник ВВП на душу населення 

становить не менше ніж 40 тис. дол. США на рік (Данія – 56202 дол. США; 

Швеція – 55158 дол. США; Австрія – 47083 дол. США; Фінляндія – 46098 дол. 

США, Німеччина – 41513 дол. США [10]). В Україні частка витрат на R&D у 

ВВП у 2016 році становила менше 1% (0,75%), а ВВП на душу населення – 

3877 дол. США [1]. Незважаючи на високий ресурсний і науковий потенціал 

України, показники темпів упровадження інноваційних розробок та якість 

інноваційних процесів залишаються надзвичайно низькими. Підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки вимагає більш наукоємного 
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підходу до впровадження перспективних із ринкової точки зору інноваційних 

розробок. Дослідження особливостей, проблем, ефективності впровадження 

інноваційних розробок на промисловому ринку України є актуальним 

питанням. Вирішення такого завдання необхідне для успішної реалізації 

державної програми щодо забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки. Таким чином, інноваційний розвиток галузей економіки, що 

спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній та 

конкурентоспроможній продукції, яка допомагає реалізувати державну 

політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення 

нових робочих місць, стає все більш важливим і викликає необхідність 

формування концептуальних засад упровадження інноваційних розробок [8]. 

 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Розробити проект прикладного дослідження 

 
Питання для самоконтролю 

1. Яке визначення дається поняттю «інвестиції»? 

2. У чому полягає економічна сутність інвестицій? 

3. Для яких цілей здійснюється класифікація інвестицій? 

4. За якими напрямками класифікуються інвестиції? 

5. На рішення яких завдань спрямована інвестиційна діяльність? 

6. У чому полягає сутність поняття «інвестиційна діяльність»? 

7. Що входить у поняття «суб’єкт» й «об’єкт» інвестиційного процесу? 

8. Які альтернативні напрями інвестування коштів є в підприємства й 

у чому полягає їхня суть? 

9. Якими є основні передумови ефективності реалізації інвестиційної 

діяльності підприємства в сучасних умовах? 

 
  



11 
 

Тема 2. Основи науко ведення 

під час проведенні  інноваційних розробок 

Наукові проблеми та  проблемні ситуації, які стоять перед 

машинобудуванням у сфері створення нової техніки для підприємств торгівлі 

та харчування. Стан і напрями розвитку науки у сфері машинобудування. 

Поняття науки, наукового дослідження, завдання дослідження 

інноваційних розробок, об’єкта дослідження. Рівні досліджень: емпіричний та 

теоретичний. Поняття методологія наукових досліджень. 

Наука як сфера людської діяльності. Функції науки. Зміст науки  

системи знань. Суспільна роль науки у практичному використанні та 

впровадження інноваційних розробок. Функції науки  пізнавальна, культурно-

виховна, практико-діяльницька. Аналіз різноманітних пізнавальних ситуацій. 

Класифікація наук: природні, суспільні та технічні науки. Фундаментальні та 

прикладні дослідження. 

Структура науки як системи знань. Наукові закони, їх особливості, 

область дії, наукові категорії, принципи, теорії. 

Основні галузі наук згідно з класифікацією. Організація науки і підготовки 

кадрів. Науковий ступінь і наукові звання на Україні. 

Студентська наукова робота та її місце в навчальному процесі. Мета та 

завдання студентської наукової роботи. Види та форми дослідної роботи 

студентів. 

 

Проблема – положення, умова, питання, об’єкт, який створює 

невизначеність, скруту, спонукає до дії і пов’язаний з надмірністю або 

нестачею спеціаліста, знань, ресурсів, регламенту (впорядкованості, алгоритму, 

програми), спонукає до дії або обмежує його. Проблема – це риторичне 

питання, яке дослідник задає природі, але відповідати на нього має він сам.  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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Філософське трактування поняття «проблема» наступне: «проблема» 

об’єктивно виникає в ході розвитку пізнання питання або комплекс питань, 

вирішення яких представляє істотний практичний або теоретичний інтерес.  

Сутність проблеми для людини така, що вимагає аналізу, оцінки, 

формування ідеї, концепції для пошуку відповіді (вирішення проблеми) з 

перевіркою і підтвердженням досвідом. Проблемою переважно називається 

питання, що не має однозначного рішення (ступінь невизначеності). 

Невизначеністю проблема відрізняється від завдання. Сукупність можливих 

питань, взаємопов’язаних з об’єктом розгляду, називається проблематикою. 

Якщо проблема позначена і сформульована у вигляді ідеї, концепції, то це 

значить, що можна приступати до постановки задачі щодо її вирішення. У 

західній культурі проблема – це завдання, яке вимагає вирішення.  

Наукова проблема – це усвідомлення, формулювання концепції про 

незнання. Чим складніший об’єкт розгляду (чим складніше обрана тема), тим 

більше неоднозначних, невизначених питань (проблем) він буде вміщати, і тим 

складніше для формулювання завдання і для пошуку рішень будуть проблеми. 

Проблематика наукового твору повинна вміщати класифікацію і розстановку 

пріоритетів у напрямі.  

Постановка проблеми – початок будь-якого дослідження. Проблеми 

породжуються мінливістю світу і духовною активністю людей. Проблема 

наукового пізнання – теоретичне або фактичне питання, що вимагає дозволу. 

Під науковою проблемою розуміють сукупність складних задач, у яких 

сформульовані основні теоретичні й практичні питання, що вимагають 

вивчення, дослідження і реалізації наукових проблем. Наприклад, проблема 

генної регуляції корисних властивостей рослин. 

Рішення виникаючих проблем вимагає участі в дослідженнях великої 

кількості або навіть декількох колективів учених з різними науковими 

спеціальностями. Це дає можливість проведення досліджень у різних наукових 

напрямках, для забезпечення всебічного вивчення тієї або іншої проблеми. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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Проблема може бути глобальною, національною, регіональною, галузевою 

і міжгалузевою. Наприклад, проблема охорони природи є глобальною. 

Для рішення основних науково-технічних проблем розробляються 

координаційні плани, які повинні виконуватися науковими установами країни.  

Основою же наукового напряму є спеціальна наука, що входить у будь-яку 

наукову галузь. 

Тема наукового дослідження є складовою частиною проблеми, що 

розглядає окреме її питання, частину. 

Наука – теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність, одна 

з форм суспільної свідомості. В ході історичного розвитку наука 

перетворюється на продуктивну силу суспільства і найважливіший соціальний 

інститут. Термін «наука» вживається також для позначення окремих галузей 

наукових знань. 

Наука є, по-перше, діяльністю по одержанню нових знань, а, по-друге, 

результатом цієї діяльності, тобто сумою отриманих знань, що утворять у 

сукупності наукову картину світу. 

Наука як виробництво знань являє собою специфічну форму діяльності як 

у сфері матеріального виробництва, так і розумовій сфері. Якщо в 

матеріальному виробництві знання лише використовуються як ідеальні засоби, 

то в науці їхнє одержання – головна й безпосередня мета (незалежно від того, у 

якому вигляді вона досягається або втілюється): теоретичний опис, схема 

технологічного процесу, експериментальні дані або формули. 

Наука й філософія як специфічні форми суспільної свідомості мають 

складний взаємозв’язок. Філософія є методологія пізнання й світоглядна 

інтерпретація його результатів. Їх поєднує прагнення до побудови знання в 

теоретичній формі, до логічного доказу висновків, тому наукові знання 

опираються на поняття, судження, висновки. 

Кожна конкретна наука використовує свою методологію і спеціальні 

методи. 
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Роль науки з кожним днем все більше зростає. Наука дедалі глибше 

перетворюється на безпосередню виробничу силу суспільства. У такому 

процесі наука не стежить за розвитком техніки, а випереджає її, визнає 

сучасний прогрес матеріального виробництва, наукове знання пронизує усі 

сфери суспільного життя, наука орієнтується, насамперед, на людину, розвиток 

її інтелекту, творчих здібностей, цілісний і всебічний розвиток. Посилюється 

взаємозв’язок між наукою, суспільством і культурою з багатьох напрямків.  

Наука як система знань – це пізнавальна діяльність, вид духовного 

виробництва і соціальний інститут. 

У процесі розвитку суспільства наука, як форма суспільної свідомості, 

набуває соціальних функцій і стає самостійною соціальною структурою. 

Визначення науки як особливого соціального інституту дозволяє з’ясувати 

не лише зв’язок з технікою, культурою та іншими сторонами суспільних явищ, 

але і виділяти історичні закономірності її розвитку, означити різноманітні 

аспекти керування нею, виділити соціологічні проблеми наукової творчості [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Визначення терміну «наука» 

 

сфера духовної діяльності, яка скерована на отримання 

істинних знань про світ (природу, суспільство, 

мислення), відкриття об’єктивних законів світу, 

передбачення тенденцій його розвитку 

 

процес творчої діяльності по отриманню нового знання 

і результат цієї діяльності у вигляді цілісної системи 

знань, сформульованих на основі певних принципів 

 

Наука –  

це 

 

соціокультурна діяльність, своєрідне суспільне явище 
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Навчання студентів у ВНЗ починає перетворюватись у навчально-

наукову працю на основі органічного поєднання навчального процесу з 

науково-дослідною роботою студентів. 

Метою науково-дослідної роботи студентів (НДРС) є розвиток і 

використання творчого потенціалу студентів для рішення проблем 

підвищення ефективної діяльності підприємств торгівлі, харчової 

промисловості і ресторанного господарства. НДРС сприяє збільшенню обсягу 

і поглибленню теоретичних знань студентів. 

Науково-дослідна робота студентів органічно пов'язана з навчальним 

процесом і є його продовженням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Головні напрями організації науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ 

 

Напрями 

організації 

НДР 

студентів 

у ВНЗ 

Підвищення якості навчального процесу за 

рахунок спільної участі студентів і викладачів 

у виконанні різних науково-дослідних робіт в 

сфері готельно-ресторанного господарства 

Участь студентів у проведенні прикладних, 

пошукових і фундаментальних наукових 

дослідженнях для подальшого впровадження в 

сферу готельно-ресторанного господарства 

Розвиток у студентів здібностей до 

самостійних обґрунтованих наукових суджень 

і висновків 

Наданням студентам можливостей у процесі 

навчання спробувати свої сили у різних 

напрямах сучасної науки 
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Сучасна наука утворює усе тісніші зв’язки з усіма соціально-

економічними, політичними, виховними і культурними інститутами [3].  

Як соціальний інститут наука містить у собі всі умови і моменти 

виробництва наукових знань, а саме: вчених з їх знаннями і здібностями, 

кваліфікацією і досвідом, з поділом і кооперацією наукової праці, наукові 

установи, експериментальне і лабораторне устаткування, методи науково-

дослідної роботи, поняття і категоріальний апарат, систему наукової 

інформації, а також усю суму знань, що виступають як попередні посилання 

або засоби (результати) наукового пізнання. 

Суть науки розкривається  в її функціях. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Функції науки 
 

Сукупність окремих, конкретних функцій науки формують основну її 

функцію – розвиток системи знань, які сприяють створенню раціональних 

суспільних відносин і використанню продуктивних сил в інтересах усіх членів 

суспільства.  

Форми існування матерії визначають існування багатьох галузей знань, які 

об’єднуються у три великі групи: природничі та технічні науки (фізика, хімія, 

біологія та інші), суспільні науки (економіка, філологія, історія та інші), наука 

про мислення (філософія, логіка, психологія та інші). Загальна класифікація 

наук установлює взаємозв’язок між трьома головними розділами наукового 

Культурно-виховна – розвиток культури, 

гуманізація виховання та формування нової людини 

 

Функції 

науки 

 

Пізнавальна – задоволення потреб людини у 

пізнанні законів природи і суспільства 

Практично-діяльницька – удосконалення 

виробництва і системи суспільних відносин 
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пізнання, кожне з яких утворює цілу систему. Для подальшої класифікації наук 

використовують методологічний, гносеологічний і логічний підходи. 

Методологічні принципи класифікації наук зумовлені природою 

відображених ними зовнішніх і внутрішніх зв’язків. За гносеологічного підходу 

принципи класифікації наук поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. 

Логічний підхід класифікації наук базується на виділені різних сторін 

загального зв’язку між ними. 

Класифікація наук має важливе практичне значення, тому що вона є 

теоретичною основою багатьох галузей діяльності. Вона сприяє вирішенню 

наступних питань:  

 формування структури наукових установ на різноманітних рівнях їх 

організації і взаємозв’язків; 

 планування і координацію досліджень у різноманітних галузях 

науки; 

 встановлення зв’язків між теоретичними, прикладними науками і 

практикою; 

 розробка навчальних планів для ВНЗ; 

 визначення змісту підручників і навчальних посібників; 

 написання зведених праць енциклопедичного характеру; 

 організація бібліотечної справи і бібліотечної класифікації та ін.  

Загальна класифікація сучасних наук встановлює взаємозв’язок між трьома 

головними розділами наукового знання: природознавством, суспільними 

(соціальними) науками і філософією, кожний з яких утворює цілу систему наук. 

Подальший розвиток країни в сучасних умовах пов’язаний виключно з 

орієнтацією на постіндустріальні тенденції громадського відтворення. Суть цих 

тенденцій – усе зростаюче використання інформації і знань, як найважливішого 

виду ресурсів, який усе більшою мірою визначає майбутнє держави. У стратегії 

економічного і соціального розвитку України на основі науки запрограмовані 
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стратегічні пріоритети цього періоду, політика економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки, завдання і 

напрями соціальної політики, економічна і екологічна безпека. Саме капітал 

знань, який містять в собі досягнення науки і техніки, може привести до так 

званого «економічного дива», тому держава зацікавлена в правильній науково-

технічній політиці, такій організації науки, яка дала б можливість ефективно 

управляти нею. 

Держава надає пріоритетну підтримку розвитку науки як визначального 

джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури 

і освіти, створює необхідні умови для реалізації інтелектуального потенціалу 

громадян у сфері науково-технічної діяльності, забезпечує використання 

досягнень вітчизняної і світової науки і техніки для вирішення соціальних, 

економічних, культурних та інших проблем. 

Верховна Рада України формує державну науково-технічну політику на 

основі щорічного звіту Уряду України.  

Верховна Рада України виконує такі функції: 

- визначає основні цілі, напрями, принципи державної науково-технічної 

політики і правові основи діяльності в науково-технічній сфері; 

- встановлює об’єми бюджетного фінансування наукових досліджень, 

відрахувань бюджетних коштів до Державного фонду фундаментальних 

досліджень, Державного інноваційного фонду і розміри державного резерву 

матеріально-технічних і сировинних ресурсів для забезпечення науково-

технічної діяльності; затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, 

перелік національних науково-технічних програм і об’єми фінансування по 

кожному з них на увесь термін виконання зі щорічним уточненням в бюджеті; 

- створює систему кредитно-фінансових, податкових і митних 

регулювальників в науково-технічній сфері. 

Загальне керівництво науковими дослідженнями здійснює Кабінет 

Міністрів України, який розглядає і затверджує у Верховній Раді основні 
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напрями розвитку науки і наукових досліджень; організовує  розробку 

національних і державних науково-технічних програм; визначає порядок їх 

фінансування; координує заходи щодо створення сучасної інфраструктури 

науково-технічної діяльності. 

Управління наукою покладене на Міністерство освіти і науки України. 

Міністерство освіти і науки України визначає головні заходи щодо підвищення 

ефективності наукових досліджень і впровадження їх результатів в народне 

господарство, забезпечує науково-технічною інформацією, координує розробку 

міжгалузевих проблем, організовує науково-технічну співпрацю із 

закордонними науково-дослідними установами. При вирішенні наукових 

питань Міністерство освіти і науки спирається на думку наукової 

громадськості. З цією метою створюються наукові ради, які виконують роль 

науково-консультаційних органів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Організаційна структура науки в Україні 
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наук, Академії медичних, педагогічних і правових наук України, а також 

галузевих академій: Української екологічної академії наук, Української академії 

архітектури, Академії інженерних наук України, Академії наук вищої школи 

України, Української академії економічної кібернетики, Міжнародної академії 

комп’ютерних наук і систем, Міжнародної академії  біоенерготехнологій. 

Провідне місце в наукових дослідженнях займає Національна Академія 

наук України (НАНУ). НАНУ очолює і координує фундаментальні дослідження 

в різних галузях науки. До її складу входять науково-дослідні інститути, 

лабораторії, музеї, астрономічна обсерваторія, ботанічний і акліматизаційний 

сади, біологічна станція, друкарня і бібліотека. Заснована Академія наук 

України ще в листопаді 1918 року. За статутом вона повинна була розробляти 

більше 60 наукових напрямів у трьох відділах. Перший відділ – це історія 

українського народу, писемності, мистецтва, історія української церкви, 

загальне мовознавство, мова і література, слов’янська історія, історія 

всесвітньої літератури, філософія тощо. Другий відділ об’єднував математику, 

механіку, астрономію, фізику,  хімію  геологію, ботаніку, зоологію, географію 

та інші, та називався фізико-математичним. Третій відділ об’єднував два 

підвідділи: юридичних наук (філософія права, слов'янське законодавство, 

державне, адміністративне і міжнародне право, церковне право, кримінологія, 

цивільне право та ін.) і економічних наук (теоретична економіка, соціологія, 

економіка промисловості, сільського господарства, економіка підприємства, 

бухгалтерський облік, аудит, статистика, фінанси, кредит, банки і грошовий 

обіг, демографія та ін.). 

Нині перелік галузей наук значно розширився і змінився, а Національна 

Академія наук організаційно включає п’ять наукових центрів: Південний, 

Донецький, Придніпровський, Північний, Північно-східний. Кожен центр має 

відділи, які відповідають основним галузям досліджень в певному регіоні. Так, 

Придніпровський науковий центр розробляє проблеми екології; Західний – 

концепцію здійснення земельної реформи, створення комп'ютеризованого 



21 
 

інформаційного банку земельних ресурсів; Донецький – комплексну програму 

економічного і соціального розвитку Донбасу; Південний – проблеми 

раціонального водокористування, еколого-економічне обґрунтування 

будівництва другої черги Дунайсько-дністровською зрошуваної системи; 

Північно-східний – виконує значний об’єм експертних робіт з технічного 

переозброєння підприємств та інше. Кожен науковий центр має у своєму складі 

науково-дослідні інститути або їх відділення. 

Галузева наука є другою сферою організації науки в Україні. Вона включає 

самостійні наукові організації, які підлеглі органам державного і галузевого 

управління (міністерствам і відомствам), і самостійні науково-дослідні 

інститути, конструкторські бюро, науково-виробничі об’єднання. Галузеві 

науково-дослідні установи працюють на певну галузь і найбільш наближені до 

проблем її розвитку. Вони підпорядковані наступним міністерствам: 

Міністерству палива і енергетики, Державного комітету промислової політики, 

Міністерству охорони здоров’я, Міністерству інфраструктури, Міністерству 

аграрної політики та продовольства, Державному комітету будівництва, 

архітектури і житлової політики, іншим міністерствам і відомствам. 

Наука ВНЗ (третій сектор) представлена вищими навчальними закладами, 

які мають спеціальні підрозділи (проблемні і галузеві лабораторії, науково-

дослідні частини і тому подібне), а також виконують науково-технічні роботи 

на кафедрах. 

Заводська наука (четвертий сектор) включає як самостійні науково-

дослідні підрозділи, що входять до складу виробничих об’єднань, так і 

конструкторські, технологічні та інші технічні служби, підрозділи в структурі 

підприємств, які не являються юридичними особами. 

Позавідомча наука (підприємницький сектор) об’єднує недержавні наукові 

організації, створені останнім часом, як правило, у формі малих підприємств 

різних організаційно-правових форм. До цієї сфери можна віднести створені 

комерційними структурами потужні наукові організації, у тому числі із 
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залученням іноземного капіталу. Сюди ж потрібно віднести малі інноваційні 

(венчурні) підприємства, приватні консультаційні центри. Розвиток 

організаційних форм у сфері прикладної (галузевий) науки в сучасних умовах 

породив нові організаційні структури – інкубатори, технопарки, технополіси. 

Інкубатор спеціалізується на створенні сприятливих умов для створення і 

ведення ефективної діяльності малих інноваційних (венчурних) фірм, зайнятих 

реалізацією оригінальних науково-технічних ідей. Це досягається за допомогою 

надання малим інноваційним фірмам матеріальних (передусім, наукового 

устаткування і приміщень), інформаційних, консультаційних та інших 

необхідних послуг. 

Технопарк – це компактно розташований комплекс, який може включати 

наукові установи, вищі навчальні заклади і підприємства промисловості. 

Технополіс схожий на технопарк, має форму невеликого містечка 

(населеного пункту), в якому розташовані наукові і науково-виробничі 

комплекси. Це свого роду конгломерат із сотень розміщених на одній території 

дослідницьких установ, промислових фірм (переважно малих), організацій, що 

впроваджують наукові розробки, і які об’єднані зацікавленістю в появі нових 

ідей та їх швидкої комерціалізації. Об’єднання дрібних фірм створює 

інфраструктуру, яка достатня для великих нововведень. Основною ланкою 

технополісу є переважно великий університет – генератор фундаментальних 

знань, які виступають основою інновацій. Технопарки, як організаційні форми 

науково-технічної діяльності, створені в США, країнах Західної Європи. У 

Японії сформовано 19 технополісів, у яких накопичений потужний потенціал 

для розробки досконалих технологій в пріоритетних галузях науки. Україна 

почала впровадження цих прогресивних і ефективних форм наукової 

діяльності. 

У 2012 році наукові дослідження і розробки в Україні виконували 1490 

організацій. При цьому 20,6% їх належали до академічної науки (їх частка 

зменшилася порівняно з 1991 року на 1,0%), 63,0% − до галузевої науки (їх 
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питома вага зросла порівняно з 1991 роком на 3,2%), 10,7% − до науки ВНЗ (їх 

частка зменшилася на 0,2%), 5,7% − до заводської науки (їх питома вага 

скоротилася на 2,0%). 

Переважна кількість організацій, що виконували наукові і науково-технічні 

роботи, знаходиться в державній (70,5%) і колективній (28,3%) власності, в 

приватній власності лише 0,3%. 58,8% усіх організацій здійснювали наукові 

дослідження в галузі технічних наук, 12,5% − у сфері сільськогосподарських 

наук, 5,0% − в медицині, 3,4% − в економічних науках. 

В процесі формування університетської освіти виробилась система 

наукових ступенів і звань, яку прийняли усі університети світу. Наукові ступені 

запроваджено ще в середньовічних університетах і в першу чергу науковий 

(вчений)  ступінь доктора наук (в класичних університетах це ступені доктора 

філософії, доктора права, доктора медицини, доктора теології). 

Підготовка наукових кадрів іде, головним чином, у вузах країни.  Вузи, 

що мають 4 ступень акредитації, готовлять магістрів (магістрів-науковців і 

магістрів для практичної діяльності). 

Науковими ступенями в Україні є: 

- доктор філософії PhD; 

- доктор наук. 

Основні форми підготовки наукових кадрів – аспірантура і докторантура (з 

відривом або без відриву від виробництва). Однак можлива самостійна 

підготовка дисертацій і подання їх до захисту.  

Вченими  званнями є: 

 академік і член-кореспондент АН; 

 дійсний академік і член-кореспондент галузевих академій; 

 професор, доцент, старший і молодший наукові співробітники. 
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Питання для самостійного вивчення 

1. Філософські проблеми наукового пізнання. 

2. Історія науки та основні етапи її розвитку. 

3. Система підготовки наукових кадрів в Україні. 

4. Система підготовки наукових кадрів в країнах Західної Європи. 

 

 

Рекомендована література:  

[2, с. 5–4]; [3];[4, с. 17–34]; [6, с. 17–20]. 

 

 
Питання для самоконтролю 

1. Наукові проблеми та проблемні ситуації, які стоять перед 

спеціалістами галузі машинобудування. 

2. Якими є форми і методи науково-дослідної роботи студентів? 

3. Головні напрями науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ. 

4. Які функції виконує наука? 

5. Яким чином класифікують науки і які питання вони вирішують? 

6. Назвати суб’єкти наукової діяльності в Україні та надати стислу їх 

характеристику. 

7. Охарактеризувати наукову проблему. Чи міститься вирішення 

проблеми в існуючому знанні? 
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Тема 3. Організація науково-дослідних робіт під час виконання 

інноваційних проектів  

Наука. Наукова діяльність. Науково-технічна діяльність. Науково-

педагогічна діяльність. Науково-технічні дослідження. Мета науково-

технічного дослідження. Фундаментальні та прикладні науки. Елементи 

наукового дослідження: суб’єкт, засоби та об’єкт. Поняття наукової 

проблеми. Типи проблем. Формулювання проблеми. Поняття теми дослідження 

та її формулювання. . Мета і завдання дослідження.  

 

Основним законодавчим актом, що регулює наукову діяльність в 

Україні, є Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [20]. 

Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і 

розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-

технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави в технічному 

розвитку. 

Державна науково-технічна політика є складовою соціально-економічної 

політики України і визначає основні цілі, напрями, принципи, форми і методи 

діяльності держави в науково-технічній сфері.  

Наука – це сфера дослідницької діяльності, що спрямована на 

виробництво нових знань про природу, суспільство і процеси мислення.  

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована 

на одержання і використання нових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання і використання нових знань в усіх галузях техніки і 

технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та 

проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-

технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і 

науково-технічних знань до стадії їх практичного використання. 
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Науково-педагогічна діяльність – педагогічна діяльність у вищих 

навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III–IV рівнів 

акредитації, пов’язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю. 

Науково-організаційна діяльність – діяльність, що спрямована на 

методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності.  

Основні цілі, напрями, принципи, форми і методи діяльності держави в 

науково-технічній сфері визначає державна науково-технічна політика, яка є 

складовою соціально-економічної політики України.  

Під науково-технічним дослідженням розуміють наукове дослідження, 

проведене в області техніки. В цьому випадку під технікою маються на увазі 

об’єкти, які раніше не існували в природі, але створені людиною для 

задоволення її певних потреб. 

Науково-технічне дослідження спрямоване на створення або 

вдосконалення технічних об’єктів. Останні залежно від ступеня новизни і 

підрозділяються на: принципово нову техніку, у якій новим, нетрадиційним є 

принцип дії технічного пристрою або застосований технологічний процес; нову 

техніку, що використовує відомий принцип дії, але на принципово новій 

елементній, енергетичній або на інформаційній основі; техніку поточного рівня, 

що відрізняється від існуючої внаслідок непринципового поліпшення 

конструкції, технології, поліпшення умов праці тощо.  

Мета науково-технічного дослідження обумовлена потребами різних 

галузей промисловості й внаслідок цього вони досить різноманітні. Найбільш 

часто зустрічаються такі:  

 створення або перевірка теорії про роботу об’єкта дослідження 

(системи, машини, процесу);  

 перевірка первісної гіпотези про функціонування досліджуваного 

об'єкта; 

 одержання вихідної інформації, необхідної для розробки 

нетрадиційних (або нових) технічних пристроїв або технологічних процесів;  
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 збір інформації про роботу існуючих технічних пристроїв або 

технологічних процесів, які використовуються для поліпшення їхнього 

функціонування (визначення оптимальних режимів, виявлення недоліків у 

роботі);  

 створення вимірювальних приладів для одержання необхідної 

інформації про роботу технічного пристрою або про протікання технологічного 

процесу. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Класифікація науково-технічних досліджень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Класифікації науки за характером спрямованості 

та відношенням до суспільної практики 
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Безпосереднім завданням прикладних наук є розробка на базі досягнень 

фундаментальних наук не лише конкретних пізнавальних, а й практичних 

проблем, пов’язаних  з активною цілеспрямованою діяльністю людей. 

У кожному процесі наукового дослідження обов’язково потрібні такі 

елементи: суб’єкт, засоби та об’єкт.  

У загальному розумінні як суб’єкт науки можна визначити інститут 

науки як організацію людей, які пов’язані між собою певними відносинами для 

виконання завдань у сфері наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та 

науково-організаційної діяльності. 

Як одиничний елемент поняття «суб’єкт науки» можна представити 

вченого – особу, що проводить фундаментальні й прикладні наукові 

дослідження та отримує наукові та (або) науково-технічні результати. 

Розвиток науки і техніки пов’язаний з ускладненням методів і форм 

наукових досліджень, використанням складної апаратури. В сучасних умовах 

масштабні наукові дослідження проводяться великими колективами, і вчений є 

їх активним учасником. 

Згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є вчені, наукові працівники, 

науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, 

вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, громадські організації у 

науковій та науково-технічній діяльності. 

 

 

Рисунок 3.3 – Загальна класифікація НДР 
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Рисунок 3.4 – Класифікація НДР за видами зв’язку із суспільним виробництвом 

 

Рисунок 3.5 – Класифікація НДР за ступенем важливості досліджень 
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Рисунок 3.6 – Класифікація НДР за джерелами фінансування 
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Рисунок 3.7 – Класифікація НДР за цільовим призначенням 

 

В останні роки особливо велика увага приділяється третьому виду НДР за 

цільового призначення, а саме, науково-дослідним розробкам. 

Для них характерні 2 напрями: 

– створення принципово нової техніки, матеріалів, технологічних 

процесів; 

– удосконалення існуючої техніки, поліпшення  технологічних процесів.  

Тому лише наукові розробки безпосередньо впливають на прискорення 

науково-технічного прогресу. Вони є своєрідною перевіркою правильності  

результатів  проведених  фундаментальних  і прикладних досліджень. 

Наукова проблема – питання, що потребує наукового вирішення; завдання 

для пошуку невідомого; сукупність нових діалектично складних теоретичних 

або практичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним 

методикам у конкретній науці і потребують вирішення за допомогою наукових 

досліджень [5]. 

Теоретичні 

дослідження, 

спрямовані на 

створення нових 

принципів.  Це 

функціональні 

дослідження, що 

дозволяють більш 

глибоко  зрозуміти 

закони природи 

Прикладні 

дослідження, 

спрямовані на 

створення  нових 

методів, на основі 

яких розробляють 

нове обладнання, 

машини, матеріали, 

способи виробництва 

й організації робіт 

Науково-дослідні розробки, метою яких  є перетворення 

теоретичних і прикладних досліджень у технічні додатки. Цей 

вид НДР не вимагає одержання нових результатів, головна їх 

мета – підготувати матеріал для впровадження 

За цільового 

призначення 

НДР 

 



31 
 

Проблема у науці – це суперечлива ситуація, яка вимагає свого вирішення. 

Така ситуація найчастіше виникає в результаті відкриття нових фактів, які явно 

не вкладаються в межі колишніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з 

теорій не може пояснити щойно виявлені факти.  

Правильна постановка та чітке формулювання проблеми є не менш 

важливою, ніж її вирішення. Вибір проблеми значною мірою визначає як 

стратегію дослідження взагалі, так і напрям наукового пошуку зокрема. По суті, 

мова йде про вміння відокремити головне від другорядного, про виявлення 

того, що поки не відоме науці з предмета дослідження, про усвідомлення того, 

що ми чогось не знаємо. 

Джерелами наукових проблем є як практика, так і потреби власне науки 

(необхідність удосконалення методів наукового дослідження, уточнення 

категорійно-понятійного апарату тощо).  

Залежно від способу вирішення всі проблеми можна поділити на три типи: 

інформаційні, аналогові та гіпотетичні. 

Інформаційна проблема характерна для проблемного викладення. Ключ до 

вирішення інформаційної проблеми науковець знаходить у літературних 

джерелах. 

Аналогова проблема (аналогічні способи вирішення) характерна для групи 

практичних проблем. Поставлена проблема даного виду не завжди потребує 

нового способу вирішення (навіть за умови існування нових фактів), а 

вирішується за аналогією. 

Гіпотетичні проблеми вирішуються шляхом суджень та висновків у ході 

висування припущень, гіпотез, їх перевірки та обґрунтування. 

Будь-яка наукова робота починається з формулювання проблеми, яку 

необхідно вирішити. Це завдання передбачає виконання цілого комплексу робіт 

і реалізується в декілька етапів: 

– визначення мети (на основі вивчення планів науково-дослідних робіт; 

науково-дослідної тематики, передбаченої планами галузевих міністерств, 
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відомств, академій наук; тем-завдань, замовлень на проведення досліджень; 

цільових комплексних, галузевих і регіональних науково-технічних програм 

тощо); 

– постановка проблеми (на основі вивчення літературних джерел, 

ознайомлення з тими питаннями, які вже вирішені, ознайомлення з науковими 

роботами, які дають уявлення про галузь дослідження); 

– розроблення структури проблеми (її конкретизація на основі уточнення 

мети дослідження; уточнення змісту проблеми; виділення підпроблем; 

визначення конкретних завдань; вибору методів дослідження); 

– визначення актуальності проблеми.  

У прикладному дослідженні замість формулювання проблеми можна 

скласти список конкретних запитань, на які необхідно одержати відповіді. 

У сформульованій проблемі вже міститься мета дослідження, яка в процесі 

дослідження може розвиватися, збагачуватися, але її сутність залишається тією 

ж, поки проблема не буде вирішена.  

Одночасно з формулюванням проблеми визначається головний напрям 

дослідження, його основна ідея. Основна ідея є важливою категорією, що 

визначає, за яким напрямом буде будуватися дослідження проблеми і як буде 

сформульована гіпотеза, тобто наукове припущення, що висувається для 

пояснення явищ дійсності (процесів) або причин, які зумовлюють даний 

наслідок, і потребує перевірки досвідом та теоретичного обґрунтування [5]. 

Поняття теми дослідження та її формулювання. Оскільки наукова 

проблема є сукупністю складних теоретичних або практичних питань, то в 

процесі наукового дослідження проблему поділяють на складові компоненти – 

теми. 

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

дослідження. 

Тема – це не просто назва наукової роботи, а намічений результат 

дослідження, який спрямований на вирішення конкретного питання. Це 
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відображення наукової проблеми в її характерних рисах, тому формулювання 

теми уточнює проблему, окреслює межі дослідження, конкретизує основний 

задум. Разом з цим тема є основною планово-обліковою одиницею при 

організації наукових досліджень. 

За напрямами теми поділяють на теоретичні, методологічні та 

організаційні. 

Теоретичні теми передбачають дослідження окремих концепцій теорії 

відповідної науки, які стосуються її наукових законів. 

Методологічні теми стосуються елементів методів конкретних наук, що 

застосовуються у процесі вивчення їх об’єктів. 

Організаційні теми включають організацію досліджень за конкретними 

науковими напрямами і застосування одержаних результатів у практичній 

діяльності. 

За причиною виникнення розрізняють три види тем: теми, які виникають 

у результаті розвитку проблем, над якими працює даний науковий колектив; 

ініціативні теми; «теми на замовлення». 

Процес формування теми дослідження включає такі етапи: 

– вибір теми; 

– обґрунтування, уточнення теми; 

– конкретизація теми; 

– формулювання назви теми; 

– затвердження теми. 

При обґрунтуванні (уточненні) і конкретизації теми необхідно враховувати 

такі критерії: актуальність теми; ефективність розроблення, її новизна і 

перспективність; наявність теоретичної бази; відповідність теми спрямованості 

наукової роботи відповідного закладу (установи); здійсненність розроблення в 

умовах конкретного дослідження.  
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Під актуальністю теми розуміється її значущість, тобто необхідність та 

невідкладність її розгляду для потреб розвитку економіки держави, галузі, 

підприємства.  

Головним критерієм актуальності теми виступає можливість забезпечення 

найбільшого ефекту. 

На стадії формування теми наукового дослідження визначають її назву – 

змістовний заголовок. Назву наукової роботи формулюють за допомогою 

такого правила: в назві теми наукової роботи повинна бути відображена 

спрямованість (проблема) дослідження (мета або укрупнене завдання), галузь 

використання, об’єкт дослідження, предмет дослідження. 

Визначення предмета та об’єкта дослідження. У методології наукових 

досліджень розрізняють поняття «об’єкт» і «предмет» пізнання. 

Об’єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна 

діяльність дослідника, процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію, 

обрану для дослідження. Відповідно це та сукупність зв’язків, відносин та 

властивостей, яка існує об’єктивно в теорії та практиці та виступає джерелом 

необхідної для дослідника інформації. 

Як об’єкт пізнання визначаються лише ті зв’язки, відносини, властивості 

реального об’єкта, які включені до процесу пізнання. Будь-який об’єкт 

дослідження – це певна сукупність властивостей та відносин, яка існує 

незалежно від дослідника, але ним відображається. 

Предмет пізнання – досліджувані з певною метою властивості об’єкта. 

При визначенні предмета і об’єкта дослідження необхідно з’ясувати: 

предмет і об’єкт дослідження є новими чи традиційними. Відповідно, можливі 

такі комбінації новизни предмета і об’єкта дослідження: 

– новий предмет – новий об’єкт; 

– новий предмет – традиційний об’єкт; 

– традиційний предмет – новий об’єкт; 

– традиційний предмет – традиційний об’єкт. 
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Об’єкт та предмет пізнання – це не одне й те саме, хоча нерідко їх 

неправомірно ототожнюють. Визначаючи об’єкт дослідження, необхідно 

відповісти на запитання: що розглядається? А предмет означає аспект розгляду, 

дає уявлення про те, як розглядається об’єкт саме в даному дослідженні, цим 

дослідником.  

Співвідношення об’єкта та предмета дослідження можна коротко 

охарактеризувати так: об’єкт об’єктивний, а предмет суб’єктивний (до речі, 

предмет англійською – subject).  

Незважаючи на очевидність наведених вище міркувань, як показує 

практика, розпізнавання цих категорій дається зі складністю. Найбільш 

поширеним непорозумінням, що фактично ліквідовує різницю між цими 

поняттями, є уява про предмет дослідження як визначення якоїсь ділянки або 

частини об’єкта, що вибраний для дослідження: «об’єкт ширше (це загальне), а 

предмет вужче (це часткове)». Але різниця між цими поняттями не зводиться 

до розмірів того чи іншого. Предмет – не частина, відрізана від об’єкта, а 

спосіб, аспект його вивчення. Об’єкт розглядається весь, цілісно. Предмет 

дослідження – все те, що знаходиться в межах об’єкта дослідження у 

визначеному аспекті розгляду [5]. 

Науковець повинен чітко визначити предмет і об’єкт дослідження. З 

предмета дослідження випливають його мета та завдання.  

Мета і завдання дослідження. Виходячи з назви наукової роботи, 

визначеного об’єкта та предмета, формулюється мета дослідження, що 

характеризує, яку найбільш важливу проблему або завдання має намір 

вирішити дослідник. 

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, який зумовлює 

загальну спрямованість і логіку дослідження (теоретичного або прикладного).  

Мета визначається відповіддю на запитання: «Для чого проводиться 

дослідження?». Чітке формулювання конкретної мети – одна з найважливіших 

методологічних вимог до програми наукового дослідження. Мета дослідження 
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полягає у вирішенні наукової проблеми шляхом удосконалення вибраної сфери 

діяльності конкретного об’єкта. Поставленої мети треба обов’язково досягти, 

на завершальному етапі досліджень необхідно перевірити, чи відповідають 

висновки поставленій меті. Мета формулюється лаконічно, вона повинна точно 

виражати те основне, що намагається зробити дослідник. 

Мета конкретизується та розвивається у завданнях дослідження. Завдання 

дослідження визначають для того, щоб більш конкретно реалізувати його мету. 

Завдання наукового дослідження, як правило, полягають у такому:  

– вирішення теоретичних питань, які пов’язані з проблемою дослідження 

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

розроблення нових критеріїв і показників; розроблення принципів, умов і 

факторів застосування окремих методик і методів); 

– виявлення, уточнення, поглиблення, методологічне обґрунтування 

суттєвості, природи, структури об’єкта, що вивчається; виявлення тенденцій і 

закономірностей процесів; аналіз реального стану предмета дослідження, 

динаміки, внутрішніх протиріч розвитку; 

– виявлення шляхів та засобів удосконалення явища, процесу, що 

досліджується (практичні аспекти роботи); обґрунтування системи заходів, 

необхідних для вирішення прикладних завдань; 

– експериментальна перевірка розроблених пропозицій щодо розв’язання 

проблеми, підготовка методичних рекомендацій для їх використання на 

практиці. 

Завдання повинні розглядатись як основні етапи наукового дослідження. 

Частіше за все формулювання таких завдань здійснюється у вигляді певного 

набору підпитань. Наприклад, «виявити…», «розробити…», «експериментально 

перевірити…» тощо. 

Формулювання мети і визначення завдань наукового дослідження – один з 

найважливіших творчих етапів розв’язання проблеми. Мета і завдання 

дослідження повинні бути чітко викладені, передбачати розроблення нових 
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напрямів розвитку або удосконалення існуючої методології чи створення нових 

методик. 

Процес виконання теоретичних і прикладних НДР включає шість етапів. 

1-й етап – формулювання теми. На цьому етапі необхідно загальне 

ознайомлення із проблемою, за якою має бути виконано дослідження, 

складання короткого плану дослідження, технічного завдання, календарного 

плану виконання роботи, попереднє визначення очікуваного економічного 

ефекту. 

2-й етап – формулювання мети та завдань дослідження. На цьому етапі 

проводять підбір і складання списків літератури, вивчення джерел літератури, 

аналіз, зіставлення, критика інформації, що проробляється, її узагальнення й 

висвітлення стану питання за темою. Формулювання методичних висновків по 

огляду інформації, мети й завдань дослідження. 

3-й етап – теоретичні дослідження. Вивчення фізичної сутності 

досліджуваних об’єктів і процесів. Формулювання гіпотези й вибір, 

обґрунтування фізичної моделі з наступною її матеріалізацією. 

4-й етап – експериментальні дослідження. Розробка мети й задач 

експерименту. Вибір засобів вимірів, створення макетів, стендів, установок і 

інших засобів експерименту. Проведення експерименту в лабораторії і на 

виробництві. Обробка результатів досліджень. 

5-й етап – аналіз і оформлення отриманих результатів роботи. Загальний 

аналіз отриманих результатів. Зіставлення експериментів з теорією. Аналіз 

розбіжностей (за необхідності додаткові експерименти). Формулювання 

наукових і виробничих висновків, складання звіту про роботу. Рецензування. 

Оформлення наукового добутку. 

6-й етап – впровадження й визначення ефективності від впровадження 

результатів НДР. 
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Питання для самостійного вивчення 

1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» − основний 

законодавчий акт, що регулює наукову діяльність в Україні. 

2.  Специфічні наукові проблеми для галузі. 

3. Сформулювати тему наукового дослідження, його мету. 

4. Методи пошуку ідей. 

 

 

Рекомендована література:  

[1, с. 5–4]; [2]; [3, с. 178–188]; [5, с. 25–33]. 

 

 
Питання для самоконтролю 

1. Мета та завдання науково-дослідної роботи. 

2. Класифікація науково-дослідної роботи. 

3. Етапи та стадії виконання науково-дослідної роботи. 

4. Що таке наукова діяльність? 

5. Що таке науково-технічна діяльність, її форми? 

6. В чому відмінність фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень? 

7. Класифікація НДР за видами зв’язку НДР із суспільним виробництвом. 

8. Класифікація НДР за ступеням важливості досліджень для народного 

господарства. 

9. Класифікація НДР залежно від джерел фінансування. 

10. Класифікація НДР за цільовим призначенням. 

11. Як поділяються проблеми залежно від способу вирішення? 

12. Охарактеризувати поняття наукової проблеми. 

13. Поняття теми дослідження та її формулювання.  

14. Що є об’єктом дослідження, а що предметом дослідження? 

15. Основні етапи виконання науково-дослідної роботи. 
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Тема 4. Методи проведення наукових досліджень 

Методи дослідження: всезагальні, загальнонаукові, конкретно-наукові. 

Процедури системного дослідження. Порівняння та вимірювання, пряме та 

непряме вимірювання. Індукція та дедукція, повна та неповна індукція, головне 

завдання індукції. Аналіз та синтез, види аналізу, єдність аналізу та синтезу.  

Наукові ідеї та гіпотези, абстракція та узагальнення, аналогія та 

метафора. Розвиток науки як зміна парадигм. Вимоги, яким відповідає наукова 

гіпотеза. Класифікація типів абстракції та узагальнення. 

Моделювання як основний засіб дослідження і уявлення технологічних 

систем. Методи моделювання. Суть планування експерименту за етапами. 

Дослідження на моделях та їх переваги. Класифікація та види технологічних 

систем. Системний підхід у наукових дослідженнях. 

 

 

Рисунок 4.1 – Визначення поняття «метод» 

 

Методи дослідження класифікуються деякими методологами за різними 

ознаками: за рівнем пізнання – емпіричні й теоретичні; за точністю припущень 

– детерміністичні й стохастичні або ймовірнісно-статистичні; за функціями, які 

вони здійснюють у пізнанні, – методи систематизації, пояснення й 

прогнозування; від конкретної області дослідження – фізичні, біологічні, 

соціальні, технічні й т.п.  

З ширшого погляду методи дослідження поділяють на загальнонаукові 

(тобто вони можуть бути методами емпіричного і теоретичного дослідження) і 

спеціальні, які застосовуються в конкретній галузі науки. У будь-якому 

Метод 

Сукупність правил і норм, які регламентують діяльність 

дослідника в процесі дослідження явищ, що визначає 

підхід до явища, планомірний шлях наукового пізнання і 

встановлення істини, тобто проведення наукового 

дослідження 
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дослідженні звичайно ж суміщаються і загальнонаукові, і спеціальні методи 

дослідження.  

Загальнонаукові методи дослідження поділяють на три великі групи: 

методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимір, 

експеримент, моніторинг); методи теоретичного дослідження (сходження від 

абстрактного до конкретного, ідеалізація, уявний експеримент, формалізація,  

аксіоматичний метод або дедуктивно-аксіоматичний); загальні методи, які 

використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівні досліджень 

(абстрагування й конкретизація, аналіз, синтез,  індукція, дедукція, абдукція, 

моделювання, аналогія, історичний і логічний методи, метод графів).  

Аналіз, синтез, моделювання та інші методи раніше вважалися методами 

тільки теоретичного дослідження. Але в останні роки ці методи обслуговують й 

емпіричні, і теоретичні дослідження, але з різним ступенем глибини.  

Крім загальнонаукових методів дослідження, в методології наук 

виділяються і конкретно-наукові або спеціальні методи. До них належать: 

морфологічний аналіз, синектика, метод Монте-Карло, метод найменших 

квадратів, тестування, моніторинг тощо. 

 

 

Рисунок 4.1 – Класифікація методів дослідження 

  

Методи 

дослідження 

 

Всезагальні (матеріалістична діалектика) 

Загальнонаукові  

(методи емпіричного і теоретичного 
дослідження) 

Конкретно-наукові або спеціальні (методи 

дослідження конкретних наук) 
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Рисунок 4.3 – Класифікація загальнонаукових методів дослідження 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Приклади конкретно-наукових, або спеціальних, методів 

 

Методи емпіричного дослідження. Особливістю методів емпіричного 

дослідження є пізнання явищ, фактів та взаємозв’язків і відношень завдяки  

безпосередньому зв’язуванню їх параметрів. 

Методи теоретичного дослідження потрібні для визначення проблем, 

формулювання гіпотез і для оцінки зібраних фактів. Теоретичні методи 

пов’язані з вивченням літератури: праць класиків, загальних і спеціальних 

робіт, історичних документів, періодичного друку тощо. 

 

 

Загальнонаукові 

методи 

дослідження 

Методи емпіричного дослідження (спостереження,  

порівняння, вимір, експеримент, моніторинг) 

Методи теоретичного дослідження (сходження від 

абстрактного до конкретного, ідеалізація, уявний 

експеримент, формалізація,  аксіоматичний метод 

або дедуктивно-аксіоматичний) 

Загальні методи, використовувані як на 
емпіричному, так і на теоретичному рівні 

дослідження (абстрагування й конкретизація, аналіз, 

синтез,  індукція, дедукція, абдукція, моделювання, 

аналогія, історичний і логічний методи, метод 
графів) 

Морфологічний аналіз, синектика, метод 

Монте-Карло, метод найменших квадратів, 

тестування, моніторинг і тощо 

 

Конкретно-наукові, 

або спеціальні, 

методи 
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Рисунок 4.5 – Визначення методів емпіричного дослідження 

Операція, за допомогою якої визначається 

відношення однієї (вимірюваної) величини іншій 

однорідній їй величині, прийнятої за одиницю. 

Розрізняють прямий і непрямий виміри. У першому 

випадку результат одержують безпосередньо з 

вимірювань (наприклад, вимірювання довжини 

лінійкою, маси за допомогою гирь і вагів) 

 

Вимір 

Операція мислення, за допомогою якої 

класифікується, упорядковується й оцінюється зміст 

дійсності. При порівнянні роблять попарне 

зіставлення об’єктів з метою виявлення їхніх 

відносин, східних або відмінних ознак. При цьому 

істотні умови порівняння – ознаки, які визначають 

можливі відносини між предметами. Цей прийом 

використається на першому етапі встановлення 

істини 

 

Порівняння 

 

Експеримент 

Метод пізнання дійсності завдяки науково-

організованому досліду, апробація знання 

досліджуваних явищ у контрольованих або 

штучностворенних умовах з метою вивчення їх без 

супутніх обставин. Це такий метод дослідження, 

коли дослідник активно і цілеспрямовано впливає 

на нього шляхом створення штучних умов чи 

застосування звичайних умов, необхідних для 

виявлення відповідних властивостей 

 

Моніторинг 
Відстежування динаміки розвитку певної якості, що 

формується 

 

Спостереження 

Метод пізнання дійсності, який ґрунтується на 

безпосередньому сприйнятті процесів, явищ, об’єктів 

за допомогою органів чуття, без втручання в їх 

перебіг дослідника (наприклад, безпосередній зв’язок 

студентів під час проходження виробничої практики) 
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Рисунок 4.6 – Визначення методів теоретичного дослідження 

 

Сходження від 

абстрактного до 

конкретного 

Ідеалізація 

Уявний 

експеримент 

Формалізація 

Аксіоматичний  

або дедуктивно-

аксіоматичний 

Це одна з форм наукового пізнання 

відтворенням дійсності у мисленні. Мислення 

бере свій початок від конкретного в дійсності до 
абстрактного в мисленні і від нього – до 

конкретного в мисленні  

Мислене  конструювання об’єктів, яких немає в 

дійсності або які практично нездійсненні 

Теоретична модель реальної експериментальної 

ситуації, але, на відміну від реального 

експерименту, дослідник оперує не реальними 

предметами і умовами, а їх уявними образами. 

Цей метод, як правило, використовується на етапі 

планування й усвідомлення експериментальної 

роботи. Результатом застосування методу уявного 

експерименту може стати створення моделі чи 

структури явища, що вивчається  

Метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом 

відображення їхньої структури в знаковій формі 

за допомогою штучних мов, наприклад, мовою 

математики 

Засіб побудування наукової теорії, при якому 

без доведення приймаються деякі твердження 

(аксіоми), а потім використовуються для 

доведення інших тверджень (теорем) за 

логічними правилами 
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Загальні методи – це методи, які використовують як на емпіричному, так і 

на теоретичному рівнях дослідження. 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Визначення загальних методів дослідження 

Процедура уявного або реального розкладання 

предмета або явища на складові частини з метою 

його вивчення 

Аналіз 

Операція мислення, що полягає в переході від 

знання окремих фактів і від менш загального 

знання до більше загального знання. Процес 

індукції починається з порівняння і аналізу 

даних спостережень і експериментів. У міру 

розширення множини цих даних може 

виявитися регулярна повторюваність якої-

небудь властивості відносини, що проходить. 

Спостережувана в досвідах багаторазовість 

повторення при відсутності виключень вселяє 

впевненість в універсальності явища й 

приводить до індуктивного узагальнення – 

припущення, що саме так буде обстояти справа 

й у всіх подібних випадках 

Індукція 

Операція мислення, що полягає в тому, що нові 

знання виводяться на підставі знань більше 

загального характеру, отриманих раніше шляхом 

узагальнення, спостережень, досвідів, практичної 

діяльності, тобто за допомогою індукції. При 

застосуванні дедуктивного методу приватні 

положення виводяться із загальних 

закономірностей, аксіом тощо 

Дедукція 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7, аркуш 2 

Аналогія 

Узагальнення 

З’єднання різних елементів, сторін об’єкта в єдине 

ціле, що здійснюється як у практичній діяльності, 

так і процесі пізнання. Емпіричні дані дослідження 

того або іншого об’єкта синтезуються при їхньому 

узагальненні 

Синтез 

Абстракція 

Метод наукового дослідження, який полягає в тому, 

що при вивченні деякого об’єкта відволікаються від 

його несуттєвих для даної ситуації сторін, ознак, що 

дозволяє спрощувати картину досліджуваного явища 

й розглядати його в «чистому» вигляді 

Аналогією в широкому понятті називають подібність 

деяких явищ по якихось ознаках. Це є особливе 

відношення, що зв’язує два або більшу кількість 

предметів, ситуацій, процесів, заснованих на 

порівнянні предметів переважно однієї природи 

 

Форма приросту знання шляхом уявного переходу від 

часткового до загального, якому звичайно відповідає 

перехід на більше високий щабель абстракції. 

Прикладом узагальнення є перехід від спостереження 

за сукупностями індивідуалізованих об’єктів до уявної 

їхньої розбивки на класи рівних сукупностей і далі до 

поняття натурального числа. Узагальнення – один з 

найважливіших засобів наукового пізнання, що 

дозволяє виводити загальні принципи і закони з 

хаосу їхніх явищ, уніфікувати й ототожнювати в 

єдиній формулі множини речей і подій (наприклад, 

студенти викладають результати дослідження у 

вигляді статті або магістерської роботи)  
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Рисунок 4.7, аркуш 3 

 

Одним із основних, універсальних методів емпіричного дослідження є 

моделювання. 

Моделювання – непрямий, опосередкований метод наукового дослідження 

об’єктів пізнання, який ґрунтується на застосуванні моделі як засобу 

дослідження. Цей метод застосовується коли безпосереднє вивчення об’єктів 

неможливе, ускладнене чи недоцільне. Суть моделювання полягає в заміщенні 

досліджуваного об’єкта  іншим, спеціально для цього створеним.  Під моделлю 

розуміють уявну або матеріально реалізовану систему, яка, 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, аналогові, імітаційні, які достатньо адекватні 

досліджуваному явищу, процесу. 

Моделювання широко використовується в різних сферах людської 

діяльності як засіб отримання інформації про поведінку об’єктів та визначення 

законів їх функціонування. Воно займає проміжне місце між аналітичними 

дослідженнями та натурними експериментами. 

Об’єктом моделювання у сфері готельно-ресторанного господарства може 

бути діяльність будь-якого підприємства (готель, ресторан). Саме модель є 

Відіграє важливу роль у побудові уявного образу 

й моделі реальності шляхом уподібнення нового, 

невідомого або складного об’єкта (явища) вже 

знайомому або більш простому. Незвичайність, 

новизна і своєрідність установок дослідника 

обумовлюють процеси побудови образів, 

моделей, абстракцій, конструкцій 

 

Метафора 



47 
 

інструментом пізнання практики роботи підприємства, а також надає 

можливість відображення виробничо-фінансової діяльності на перспективу [4]. 

 

Рисунок 4.8 – Визначення процесу моделювання 

 

 

Рисунок 4.9 – Класифікація моделювання 

 

Види моделювання 

Абстрактне моделювання 

Імітаційне моделювання 

 

Фізичне 

моделювання 

Моделювання за 

аналогією 

Дослідження об’єктів пізнання на їхніх моделях, 

побудова і вивчення моделей реально існуючих 

предметів, явищ і об’єктів, що конструюються. 

Модель у широкому змісті – це образ будь-

якого об'єкту або системи об’єктів, що є 

оригіналом. Модель ізоморфна (подібна, 

аналогічна) з натурою (оригіналом), 

узагальненням якої вона є. Вона відтворює 

найбільш характерні ознаки досліджуваного 

об'єкту, вибір яких визначається метою 

дослідження 

 

Моделювання  
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Питання для самостійного вивчення 

1. Обрати опубліковану в фаховому журналі наукову працю і зробити 

аналіз методів і прийомів дослідження, які використовував автор.  

2. Сутність методу моделювання. 

 

 

Рекомендована література:  

[1, с. 54–78]; [3, с. 38–45]; [5, с. 105–120]. 

 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрити зміст понять «методологія» та «метод». Назвіть та 

наведіть коротку характеристику загальнонаукових методів, які 

використовуються на емпіричному та теоретичному рівнях дослідження. 

2. На які групи класифікуються методи наукового дослідження? 

3. Якими є найбільш характерні методи емпіричного дослідження? 

4. Якими є методи теоретичного дослідження? 

5. Що розуміють під індуктивним та дедуктивним методами 

дослідження? 

6. Характерні методи дослідження у туристично-готельній галузі. 

7. Види моделювання та їх характеристика. 

8. Конкретно-наукові або спеціальні методи дослідження, які 

притаманні дослідженням готельно-ресторанного сектору. 
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Тема 5.  Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Загальна характеристика інформації. Наукова інформація. Функції 

інформації. Види джерел інформації. Друковані джерела інформації: навчальні 

матеріали; наукові матеріали; нормативні матеріали; статистичні 

матеріали; інші матеріали (науково-популярні, рекламні, патентно-ліцензійні, 

довідкові, бібліографічні, виробничі). 

Первинні джерела інформації. Вторинні джерела інформації.  

Інформаційне забезпечення. Комунікаційне забезпечення. Методика 

пошуку необхідної інформації.  

Пошук інформації в бібліотеці. Бібліотека, бібліотечний фонд, 

бібліотечний каталог (алфавітний, систематичний, предметний). 

Комп’ютерні технології пошуку інформації. Порядок обробки та групування 

інформації. Способи фіксації інформації: анотація, резюме, тези, реферат, 

цитата, конспект, покажчики. 

 

Інформатика – наукова дисципліна, яка вивчає структуру та загальні  

властивості семантичної (смислової) інформації, а також закономірності 

інформаційної комунікації. 

Під «семантичною»  розуміється інформація, що виражена на природній 

мові і яка має смисл, доступний для логічного сприйняття.  

Прискорення соціально-економічного розвитку країни багато в чому 

залежить від своєчасного забезпечення підприємств, установ і організацій 

науково-технічною інформацією, а також від ефективного її використання у 

науково-дослідному, проектно-конструкторському, виробничому секторах. 

Термін «інформатика» може використовуватись як для визначення 

відповідної наукової дисципліни, так і для пов’язаної з нею галузі діяльності.  

Методи інформатики успішно застосовуються для створення ефективних 

інформаційних систем і є основою для автоматизації наукових досліджень та 

проектування різних виробничих процесів. 
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Забезпечення наукових досліджень зручною для сприйняття  інформацією 

є важливим завданням на сучасному рівні. Інформатика, як галузь діяльності, 

покликана забезпечити збирання, обробку, зберігання, ефективний пошук і 

передавання інформації за допомогою найсучасніших методів та засобів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Особливості понять 

«інформаційна технологія» та «інформаційна система» 

 

У широкому сенсі слово технологія – це спосіб освоєння людиною 

матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, яка 

включає три компоненти: інформаційну (наукові принципи та обґрунтування), 

матеріальну (знаряддя праці) та соціальну (фахівці, які мають професійні 

навики). Ця тріада становить сутність сучасного розуміння поняття технології. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Визначення поняття «інформаційні ресурси» 

Інформаційна 

технологія   

Сукупність конкретних технічних і програмних 

засобів, за допомогою яких ми виконуємо 

різноманітні операції з обробки інформації в усіх 

сферах нашого життя і діяльності. Іноді 

інформаційну технологію називають комп’ютерною 

технологією або прикладною інформатикою  

 

Інформаційна 

система  

Взаємозв’язана сукупність засобів, методів і 

персоналу, яка використовується для збереження, 

обробки та видачі інформації з метою вирішення 

конкретного завдання  

Інформаційні 

ресурси 

Сукупність інформаційних матеріалів – документів і 

масивів інформації у формі публікацій, наукових 

звітів, електронних записів, баз даних тощо, а також 

різноманітні пошукові системи, що забезпечують 

доступ до них 
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Структурною одиницею інформаційного ресурсу є науковий документ, 

тобто матеріальний об’єкт, який містить науково-технічну інформацію і 

призначений для її збереження і використання. Сукупність інформаційних 

ресурсів, пов’язаних між собою темою, становить систему інформаційного 

забезпечення наукового дослідження у будь-якій галузі [5].  

Така система включає три основні компоненти:  

– інформацію як сукупність відомостей, їх види та джерела, форми 

представлення;  

– органи інформаційного забезпечення, які відповідають за збереження та 

поширення інформації;  

– інструменти, що забезпечують доступ до інформації. 

Лише чітко усвідомивши роль кожної з означених складових у 

дослідницькому процесі в цілому та розв’язанні конкретної наукової проблеми, 

зокрема, дослідник може розраховувати на повноту та об’єктивність 

висвітлення об’єкта свого дослідження.  

 Наукові видання та їх класифікація. У процесі підготовки та проведення 

будь-якого дослідження першим і головним етапом є накопичення наукової 

інформації, бібліографічний пошук наукової інформації, вивчення документів, 

основних джерел теми, складання огляду літератури, вибір аспектів 

дослідження. 

Таким чином, дослідження розпочинається з аналізу інформаційних 

матеріалів з обраної теми.  

Структурною одиницею інформаційного ресурсу є науковий документ, 

тобто матеріальний об’єкт, який містить науково-технічну інформацію і 

призначений для її збереження і використання. Сукупність інформаційних 

ресурсів, пов’язаних між собою темою, становить систему інформаційного 

забезпечення наукового дослідження у будь-якій галузі [5].  

Документи, що є джерелами інформації у науковому дослідженні, 

поділяються на первинні і вторинні.  
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Рисунок 5.3 – Визначення поняття «первинні документи» 

 

У первинних документах розкриваються безпосередні результати 

наукових досліджень і розробок, нові наукові відомості або нове осмислення 

відомих ідей і фактів. Більшість документів, що функціонують у суспільстві – 

первинні.  

Носіями первинної інформації є книги (підручники, посібники, 

монографії),  періодичні друковані видання (журнали, наукові збірки, 

бюлетені), оптичні компакт-диски (СD-RОМ), а також неопубліковані 

матеріали: депоновані рукописи, дисертації,  наукові звіти, матеріали нарад, 

доповіді з різних напрямів наукових досліджень та ін.  

Поряд з первинними документами існують бібліографічні, реферативні, 

оглядово-аналітичні документи, які називають вторинними або 

інформаційними.  

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Визначення поняття «вторинні документи» 

 

Вторинні (інформаційні) документи містять систематизовані відомості про 

первинні документи (опубліковані чи неопубліковані) або результат аналізу і 

синтезу даних, що містяться у першоджерелах. У вторинних документах 

Первинні 

документи 

Результати наукової, виробничої, творчої 

діяльності, відображають факти, що їх 

отримано в процесі проведених досліджень. 

Первинні документи створюють автори – 

науковці, письменники, журналісти, 

педагоги, композитори, художники тощо 

Вторинні 

документи 

Результат аналітико-синтетичної та логічної 

обробки одного чи кількох первинних 

документів з метою пристосування інформації 

до інформаційних потреб споживача 
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інформацію, що мала місце в одному чи кількох первинних документах, 

подають скорочено у відомостях про них. Підготовка вторинних документів – 

сфера професійної діяльності інформаційних посередників: бібліографів, 

каталогізаторів,  референтів, аналітиків та інших спеціалістів інформаційної 

галузі. Вторинні документи призначені для інформування про інші документи, 

чим значно полегшують дослідникам орієнтування у складі певного фонду чи у 

змісті тієї інформації, що міститься в його виданнях. Завдяки цьому у 

дослідника може відпасти потреба у зверненні до деяких первинних 

документів, що дозволить значно зекономити час. Первинні документи часто 

називають вихідними тому, що вони служать для створення документа 

похідного,  тобто вторинного [5].  

Організація роботи з науковою літературою. Ознайомлення з 

опублікованими науковими працями за темою дослідження починається після 

визначення  теми і робочого плану наукової роботи.  

Інформаційне забезпечення здійснюють бібліотеки, а основним 

інструментом, що забезпечує доступ до інформаційних ресурсів, є бібліографія. 

Основа бібліографічного інформаційного пошуку – бібліотечні каталоги та 

картотеки (основні й допоміжні). В основних каталогах опис літературних 

джерел формується за галузями знань (систематичні каталоги) та за алфавітом 

прізвищ авторів або назв книг (алфавітні каталоги). Допоміжні каталоги – це 

каталоги періодичних видань, назв творів художньої літератури та ін. Окрім 

каталогів, значний обсяг інформації містять різноманітні картотеки, головною 

серед яких є систематична картотека статей.  

У нагоді дослідникові можуть також бути й інші картотеки, такі, як 

картотека рецензій, різноманітні тематичні картотеки.  

Поряд з інформаційними виданнями, для пошуку літературних джерел 

можна використовувати інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних, 

Інтернет.  
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Здійснюючи пошук необхідної літератури у бібліотеці, варто починати 

його з перегляду систематичного каталогу (СК), у будь-якій його формі: чи 

традиційній (на паперових картках), чи електронній. З метою оптимізації 

пошукового процесу необхідно на початку звернутися до алфавітно-

предметного покажчика (АПП), що додається до систематичного каталогу, який 

зорієнтує дослідника у системі індексів його предметної галузі. 

Сформулювавши предмет свого пошуку через систему ключових термінів і 

понять та відшукавши в АПП картки з їх позначенням, дослідник отримає 

необхідні відомості щодо індексів УДК (або іншої класифікації, на підставі якої 

упорядковано фонд даної бібліотеки), за якими здійснюватиме подальший 

пошук.  

Традиційним засобом упорядкування документальних фондів є 

бібліотечно-бібліографічні класифікації. Пошук інформації здійснюється за 

допомогою інформаційно-пошукової мови – будь-якої системи класифікації 

знань (інформації). Сьогодні у наукових бібліотеках використовується 

Універсальна десяткова класифікація (УДК). УДК є міжнародною системою 

класифікації творів друку і документальних матеріалів. ЇЇ ієрархічна структура 

дозволяє детально подати зміст документальних фондів і забезпечує 

оперативний пошук інформації.  

В основі структури індексів УДК знаходиться принцип десяткових дробів, 

за яким усі галузі знань поділені на 10 основних класів, кожний клас – на 10 

розділів, а розділ – на 10 підрозділів. Кількість етапів поділу залежить від 

необхідного ступеня деталізації. Кожна нова цифра уточнює попереднє 

значення індексу. Після кожного третього знака ставиться крапка. З метою 

подальшої деталізації до основного індексу приєднуються нові цифри за 

допомогою таких символів, як крапки, дужки, дефіс, лапки тощо. Нові цифри 

уточнюють, звужують пошук інформації для будь-якої вузькоспеціалізованої 

теми.  
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Перша цифра індексу УДК – клас галузі знань, наприклад: 0 – загальний 

відділ, 1 – філософія, психологія, 3 – суспільні науки; 5 – математика та 

природничі науки; 6 – прикладні науки, медицина, техніка і т. д.  

Робота з каталогом дозволить дослідникові виявити усі книжкові видання 

та брошури, що містяться у фондах даної бібліотеки. Щоб відшукати статті з 

часописів та газет, наукових збірок, альманахів, «вісників», «наукових записок» 

тощо, необхідно звернутися до систематичної картотеки статей (СКС). 

Технологія пошуку у СКС ідентична пошуку в СК.  

Суттєву допомогу досліднику можуть надати різноманітні тематичні 

картотеки та картотека нових надходжень, а також виставки літератури, 

присвячені різноманітним подіям, персоналіям, проблемам тощо.  

Особливу частину довідково-бібліографічного апарату бібліотеки 

утворюють так звані вторинні інформаційні документи. До них належать 

бібліографічні й реферативні видання, метою яких є оперативна інформація як 

про самі публікації, так і про їх зміст. Такі документи у друкованому чи 

електронному вигляді видають інститути, служби науково-технічної інформації 

(НТІ), центри інформації, бібліотеки.  

В Україні це Книжкова палата України, Український інститут науково-

технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), Національна бібліотека 

ім. В.І. Вернадського та інші бібліотечно-інформаційні установи 

загальнодержавного або регіонального рівня.  

Серед вторинних інформаційних документів найбільшу популярність 

серед науковців набули такі їх види: бібліографічний список, бібліографічний 

покажчик, реферат, анотація, бібліографічний або аналітичний огляд, 

аналітична довідка, експрес-інформація, сигнальна інформація, бази і банки 

даних та ін. Розподіл їх на означені види пояснюється ступенем (глибиною)  

аналітико-синтетичної переробки або згортання первинної інформації. 
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Рисунок 5.5 – Особливості визначення поняття «бібліографічний список» 

 

Не завжди назва документа повно відображає його зміст, у зв’язку з цим 

дослідник не має можливості знати, наскільки представлений документ 

відповідає його інформаційному запиту. На допомогу досліднику приходить 

анотація чи реферат – вторинні документи, які, окрім бібліографічного опису 

документа, передають у стислому вигляді його зміст, наводять відомості про 

автора, час, умови створення документу тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Визначення поняття «бібліографічний опис» 

 

Вся інформація про документи здійснюється саме за допомогою 

бібліографічного опису. Він є основою для створення всіх бібліотечних 

каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків 

даних про документи. Без нього неможливо написати будь-яку дослідницьку 

роботу, рецензію, реферат, огляд літератури, послатися на якийсь твір у 

науковому, навчальному виданні тощо. Завдяки цьому бібліографічний опис 

широко використовується у бібліотечній, бібліографічній і науково-

інформаційній діяльності, у книговиданні, книжковій торгівлі, архівістиці, 

журналістиці, в науковій роботі тощо.  

Бібліографічний 

список 

Сукупність бібліографічних даних, що 

ідентифікують документ; це конкретні 

відомості про назву, автора твору, місце та 

рік видання, кількість сторінок та інші 

Бібліографічний 

опис 

Записана за певними правилами множина 

бібліографічних даних; надає уявлення про 

зміст, вид, читацьке призначення,  

актуальність документа, а також дає змогу 
його ідентифікувати – зіставити з іншими, 

відрізнити від них 
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Рисунок 5.7 – Особливості визначення поняття «бібліографічний покажчик» 

 

На відміну від бібліографічного списку, покажчик має складну структуру, 

тобто складається з декількох розділів, зміст яких присвячено тому чи іншому 

аспекту теми. Бібліографічні покажчики стають в нагоді досліднику під час 

визначення стану об’єктної галузі дослідження. Інформація в ньому 

представлена в структурованому вигляді. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Визначення поняття «анотація» 

 

Анотація стисло розкриває його зміст. За формулюванням, наведеним у 

ДСТУ 2394-94, анотація – це «стислий коментар чи пояснення щодо документа 

чи його змісту, а іноді навіть його короткий опис, що додається, як правило, у 

вигляді примітки після бібліографічного опису документа [13].  

Серед вторинних документів чільне місце посідає реферативна інформація, 

яка є загальноприйнятою формою обміну науковими досягненнями та 

спілкування вчених в усьому світі, допомагає зорієнтувати у потоці наукової 

літератури, одержати найновіші відомості щодо наукових досліджень із певних 

галузей знання.  

Бібліографічний 

покажчик 

Упорядкована сукупність бібліографічних 

описів видань, що присвячені окремій 

галузі знань, окремому напряму чи темі 

Анотація 

Коротка характеристика документа з погляду його 

змісту,  призначення, форми та інших особливостей. 

Анотація містить узагальнену характеристику 

первинного документа, вона не переказує його зміст на 

відміну від реферату, а розкриває тематику твору, його 

читацьку адресу, інші ознаки, які можуть цікавити 

користувачів 
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Рисунок 5.9 – Особливості визначення поняття «реферат» 

 

Реферат має дві основні функції: інформаційну (реферат надає інформацію 

про певний документ, позбавляє необхідності знайомитись користувача з 

повним текстом документа), пошукову (реферат використовується для пошуку 

конкретних тематичних документів). 

Різновидом реферату є автореферат. Це короткий виклад наукової праці 

самим автором. Найчастіше зустрічаються автореферати магістерської, 

кандидатської та докторської дисертацій. Автореферат дисертації – це наукове 

видання у вигляді брошури авторського тексту щодо проведеного дослідження, 

яке подається на здобуття наукового ступеня разом із дисертацією. Знайомство 

дослідника з авторефератами дисертацій є дуже важливим, оскільки вони в 

узагальненому та стислому вигляді подають інформацію про основні наукові 

результати, що їх досягнуто автором дисертації [14].  

Сьогодні дослідникам надається можливість користуватися таким новим 

інформаційним продуктом, як бази даних (БД). БД – впорядкований набір 

логічно взаємопов’язаних даних, що зберігаються та використовується спільно, 

та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів [14].  

Традиційно бази даних поділяються на документальні (бібліографічні та 

повнотекстові), фактографічні, інтегровані. Але в сучасному інформаційному  

середовищі цей розподіл умовний і частіше БД являють собою змішання різних 

типів.  

Інтегровані БД вміщують взаємопов’язану документальну та 

фактографічну інформацію або полівидову інформацію за даним профілем. Такі 

Реферат 

Документ, поданий у вигляді короткого викладу 

змісту первинного документа (всього твору або 

його частини), включаючи основні фактичні дані 

й висновки з метою ознайомлення з сутнісними 

акцентами первинного документа [14] 
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БД надають можливість представити інформаційний масив на різних рівнях 

інформаційного згортання (бібліографічні дані, реферати, фрагменти текстів, 

повні тексти документів). Комплексні, складно структуровані, 

багатофункціональні інформаційні системи дозволяють вести пошук за всіма 

ознаками об’єкта одночасно, в залежності від інформаційних потреб 

користувачів. 

Сьогодні бази даних створюють та надають у користування читачам усі 

головні бібліотеки України, обласні універсальні наукові бібліотеки та 

переважна більшість міських центральних бібліотек. Користування цими 

продуктами дає можливість дослідникові отримати найактуальнішу 

інформацію та значно підвищити рівень своєї наукової роботи.  

Інтернет – всесвітня (глобальна) інформаційна мережа, яка з’єднує 

мільйони комп’ютерів (серверів) із метою спільного використання 

інформаційних ресурсів.  

Інформація в Інтернеті організована у вигляді комп’ютерних файлів, які 

називаються веб-сторінками. Сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, 

створених конкретною особою чи організацією, утворюють веб-сайт. На 

сьогодні це основний і найбільш поширений тип інформаційних ресурсів в 

Інтернеті.  

Комп’ютерні файли можуть містити різні типи інформації: тексти, подані 

символами (літерами, цифрами, розділовими знаками тощо), графічні 

зображення (фото, малюнки, таблиці, схеми, діаграми), повідомлення 

електронної пошти, комп’ютерні програми тощо. Інформаційна служба пошуку 

необхідних даних – world wide web (WWW) – ґрунтується на гіпертекстовій 

логіці перегляду документів, за якою веб-сторінка містить посилання (лінки) на 

інші сторінки чи інформаційні ресурси.  

Для доступу до www використовується спеціальна програма – браузер. 

Щоразу,  коли здійснюється запит веб-сторінки, браузер встановлює зв’язок з 

відповідним веб-сервером, запитує копію цієї сторінки, і коли інформація 
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надходить, автоматично її відображає. З-поміж існуючих у мережі браузерів 

найпоширенішими на сьогодні є Internet Explore, Netscape Navigator, Mozilla, 

Firefox, Opera та ін.  

Порядок роботи в Інтернеті регламентують певні стандартні правила 

передачі інформації – протоколи. Найважливішими з них є сім’я протоколів 

TCP/IP. Частина з них забезпечує виконання низькорівневих мережних функцій 

для багатьох додатків, таких як робота з апаратними протоколами, підтримка 

механізму доставки пакета за адресою призначення через багато мереж і хостів, 

забезпечення достовірності й надійності з’єднань та ін. Інша частина 

протоколів призначена для виконання прикладних завдань, таких, як передача 

файлів між комп’ютерами, відправлення електронної пошти або читання 

гіпертекстової сторінки www-сервера.  

Для ідентифікації підключених до Інтернет комп’ютерів кожний із них має 

своє унікальне ім’я, представлене певним поєднанням символів. Окремі 

частини імені називаються доменами. Ім’я може мати кілька доменів, які 

відокремлюються один від одного крапками. Якщо розглядати їх зліва направо, 

кожний наступний домен на один рівень вищий за попередній. Крайня права 

частина імені називається доменом верхнього рівня. Існує два типи доменів 

верхнього рівня: трилітерні домени організацій і дволітерні домени країн. 

Наведено домени організацій верхнього рівня: крайня права частина імені (uа) 

повідомляє, що цей комп’ютер знаходиться в Україні. Наступна частина (gov) 

показує, що комп’ютер належить державній установі, а третя (org) – організації, 

com – комерційній установі. Символ www вказує, що комп’ютер виконує 

функції веб-сервера.  

Цілеспрямований пошук у величезній кількості текстових документів 

неможливий без спеціалізованих пошукових систем, які можна розділити на дві 

групи: категоричні та індексаційні.  

Основу категоричних пошукових систем складають віртуальні бібліотеки, 

тобто web-сторінки, присвячені якійсь тематиці, із стислим описом джерел 
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інформації, чи то гіперпосилань на них. Із зростанням кількості посилань на 

одній сторінці з’являється необхідність її поділу або, інакше кажучи, введення 

нових підтем або категорій. У результаті розвитку такої системи з’являється 

деревоподібна структура каталогів, підкаталогів і т. д. Іноді всередині каталогу 

за певними критеріями відбираються кращі посилання за темою.  

У будь-якому випадку такими пошуковими системами найкраще 

користуватися при початковому, «широкому» ознайомленні з необхідною 

тематикою. YAHOO – http://www.yahoo.com дотепер неперевершена 

категорична пошукова система, тому що час існування подібної структури – 

головний критерій її популярності, у тому числі й за охопленням джерел. Крім 

того, за джерело віртуальних бібліотек можна порекомендувати сервер World 

Wide Web Consortium – http://www.w3.org.  

Інший тип пошукової системи – індексаційнa. Перший дійсно ефективний 

із подібних комплексів AltaVista – http://www.altavista.com, створений 

компанією DEC, допускає аналіз усіх текстових документів із WWW і news 

group, а також можливість пошуку в них за ключовими словами, тобто за будь-

якими словами і виразами, що зустрічаються.  

Ефективною пошукову систему може зробити тільки Ваш власний запит. 

Правило полягає в тому, щоб вибрати декілька слів або готові фрази, які 

зустрічаються обов’язково в потрібному Вам тексті, і задати ключові слова 

пошуковій системі для одночасного пошуку, тобто зв’язати їх фукцією «і».  

Після одержання списку посилань треба провести їх найпростіший аналіз 

перед тим, як робити подальші кроки. Якщо на екрані наводиться початковий 

текст документа, то аналізу необхідно піддати URL гіперпосилання. Основні 

правила:  

– адреси WWW з розширенням .com, як було вже зазначено вище, 

належать комерційним організаціям, і можливість вільного надання ресурсів, 

крім цін на продукцію і мінімальне ознайомлення, дуже невелика;  



62 
 

– довгі посилання найчастіше говорять про недовговічність ресурсу й 

непростий доступ до нього.  

Основні критерії ефективності пошукової системи це:  

– повнота відображення її бази в інформаційному полі, що змінюється 

дуже швидко;  

– періодичність відновлення документів і можливість самостійного 

виявлення нових серверів;  

– багатомовність пошукових систем із урахуванням лінгвістичних 

особливостей.  

З цих причин ідеальним повинне бути сполучення категоричних та 

індексаційних систем. Серед доступних для українських користувачів таких 

систем є:  

– Яndex – www.yandex.ru;  

– Rambler – www.rambler.ru;  

– Апорт – www.aport.ru;  

– Openweb – www.openweb.ru;  

– Nigma – http://nigma.ru;  

– Google – http://www.google.com;  

– Meta – http://www.meta.net  та ін.  

Стрімко зростає кількість користувачів Інтернет. Проте, незважаючи на 

цей феномен, значення документальних джерел не знижується і потреба в них 

не зменшується. 

 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. 

2. Кодування технічної інформації та використання її у науково-

дослідному процесі. 

3. Структура і організація бібліографії. 
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Рекомендована література:  

[ 3, с. 49–66]; [5, с. 275–279]; [13, с. 6–9]; [14, с. 37–39, 176];  

[16, с. 155–166]; [17, с. 66–90].  

 

 
Питання для самоконтролю 

1. Надати характеристику інформатиці як науці. 

2. Охарактеризувати типи сучасних інформаційних продуктів. 

3. Які сучасні інформаційні технології застосовуються для одержання 

різних типів інформаційних продуктів? 

4. Назвати види наукових технічних видань і документів. 

5. Охарактеризувати структуру та функції Універсальної десяткової 

класифікації (УДК) бібліотечно-бібліографічних документів. 

6. Назвати джерела науково-технічної патентної інформації. 

7. Назвати основні методи та засоби ефективної роботи під час 

опрацювання наукової інформації. 

 

Тема 6. Проведення експериментальних досліджень та обробка  

одержаних результатів  

Суть, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень. Форми 

теоретичних досліджень: закон, теорія, наукова гіпотеза. Процедури 

теоретичного дослідження (аналіз суті процесів, явищ; формулювання 

гіпотези дослідження; побудови (розроблення) фізичної моделі; проведення 

математичного дослідження; аналіз теоретичних рішень; формулювання 

висновків).  

Методи теоретичних досліджень (закон тотожності, закон протиріччя, 

закон виключення третього та закон достатньої підстави). Математичні 

методи у дослідженнях. 
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Теоретичні дослідження відіграють велику роль у процесі пізнання 

об’єктивної дійсності, оскільки вони дозволяють глибоко проникнути у 

сутність природних явищ, створюють наукову картину світу, що постійно 

розвивається. Теоретичні дослідження є функцією мислення, яка полягає в 

тому, щоб відкривати, перевіряти, частково освоювати різні області природи, 

створювати та розвивати світобачення [5]. 

Методи теоретичних досліджень. До основних загальнонаукових методів, 

які використовуються на теоретичному рівні дослідження, можуть бути 

віднесені такі методи: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, сходження від 

абстрактного до конкретного, ідеалізації та формалізації, системний підхід. 

При розробленні теорій поряд з цими методами використовуються й інші 

методи. Так, значну роль при побудові будь-яких теорій відіграють, 

наприклад, логічні закони, що мають нормативний характер. До цих законів 

відносять: закон тотожності, закон протиріччя, закон виключення третього 

та закон достатньої підстави.  

Закон тотожності визначає, що предмет думки в межах одного 

міркування повинен лишатися незмінним. Цей закон потребує, щоб у 

повідомленні всі поняття і судження мали однозначний характер, виключали 

багатозначність і невизначеність [5]. 

Згідно із законом протиріччя не можуть бути одночасно істинними два 

висновки, один з яких щось стверджує, а другий заперечує те саме.  Основою 

закону протиріччя є якісна визначеність речей і явищ, відносна стійкість їх 

властивостей. Свідоме використання цього закону допомагає виявити і 

ліквідувати протиріччя в поясненні фактів і явищ, виробити критичне 

ставлення до будь-якого роду неточностей і непослідовностей в отриманій 

інформації [5].  

Закон виключення третього стверджує, що з двох суперечливих суджень 

одне помилкове, а друге істинне.  
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Вимогу доказовості наукових висновків, обґрунтованості суджень 

виражає закон достатньої підстави, який формулюється таким чином: будь-

яка слушна думка дає достатньо підстав для свого обґрунтування. 

Спеціальними принципами побудови теорій слугують також принципи 

формування аксіоматичних теорій (тобто теорій, які побудовані на деякій 

множині тверджень, що приймаються без доведень, – аксіом, а всі інші знання 

виводяться з них відповідно до певних логічних правил), що базуються на 

критеріях несуперечності, повноти та незалежності систем аксіом та гіпотез [5]. 

 Використання математичних методів у дослідженнях. Вирішення 

наукових завдань за допомогою математичних методів здійснюється шляхом 

математичного формулювання завдання (розроблення математичної моделі), 

вибору методу дослідження одержаної математичної моделі, аналізу 

одержаного математичного результату.  

Математичне формулювання завдання, як правило, подається у вигляді 

чисел, геометричних образів, функцій, систем рівнянь тощо.  

Математична модель є системою математичних співвідношень – формул, 

функцій, рівнянь, систем рівнянь, що описують ті або інші сторони об’єкта, 

який вивчається, явища, процесу. 

Першим етапом математичного моделювання є постановка завдання, 

визначення об’єкта та цілей дослідження, визначення критеріїв (ознак) 

вивчення об’єктів та управління ними. 

Наступним етапом моделювання є вибір типу математичної моделі. 

Звичайно послідовно будується кілька моделей. Порівняння результатів їх 

дослідження з реальністю дозволяє встановити найкращу з них. 

Процес вибору математичної моделі об’єкта закінчується етапом її 

попереднього контролю. При цьому здійснюються такі види контролю: 

розмірностей, порядків, характеру залежностей, екстремальних ситуацій, 

граничних умов, математичної замкненості, фізичного сенсу, стійкості моделі. 

Після математичного формулювання завдання (розроблення математичної 

моделі) здійснюють етап вибору методу дослідження одержаної 
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математичної моделі. Вибір методу дослідження математичної моделі 

безпосередньо пов’язаний з такими поняттями, як зовнішня та внутрішня 

правдоподібність. 

Під зовнішньою правдоподібністю дослідження математичної моделі 

розуміється очікуваний ступінь адекватності математичної моделі реальному 

об’єкту стосовно якостей, які цікавлять дослідника. 

Під внутрішньою правдоподібністю дослідження математичної моделі 

розуміється очікуваний ступінь точності рішення одержаних рівнянь, які 

прийняті за математичну модель, об’єкт [5]. 

Суть, мета, функції наукового експерименту, експеримент як метод 

емпіричного дослідження. Проведення експериментальних досліджень 

передбачає здійснення низки пізнавальних операцій: визначення цілей 

експерименту на основі існуючих теоретичних концепцій з урахуванням потреб 

практики та розвитку самої науки; теоретичне обґрунтування умов 

експерименту; розроблення основних принципів, створення технічних засобів 

для проведення експерименту; спостереження, вимірювання та фіксація 

виявлених у ході експерименту властивостей, зв’язків, тенденцій розвитку 

досліджуваного об’єкта; статистична обробка результатів експерименту; 

попередня класифікація та порівняння статистичних даних.  

Експеримент є найбільш важливою складовою частиною науково-

технічного дослідження.   Експеримент широко застосовують в природничих 

науках, де він відіграє значну роль у пізнанні та управлінні суспільними 

процесами.  

 

 
 

 

 
 -.  

  

 

 
 

Рисунок 6.1 – Визначення поняття «експеримент» 

Експеримент 

Метод емпіричного дослідження, що базується на 

активному та цілеспрямованому втручанні суб’єкта у 

процес наукового пізнання явищ та предметів реальної 

дійсності шляхом створення умов, що контролюються 

та управляються, які дозволяють встановлювати 

визначені якості та закономірні зв’язки в об’єкті, що 

досліджується, та багатократно їх відтворювати [15] 
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Основною метою експерименту є виявлення властивостей досліджуваних 

об’єктів, підтвердження наукових гіпотез і на цій основі більш широке та 

поглиблене вивчення теми наукового дослідження. Проведення 

експериментальних досліджень передбачає здійснення низки пізнавальних 

операцій [15]:  

– визначення цілей експерименту на основі існуючих теоретичних 

концепцій з урахуванням потреб практики та розвитку самої науки;  

– теоретичне обґрунтування умов експерименту;  

– розроблення основних принципів, створення технічних засобів для 

проведення експерименту;  

– спостереження, вимірювання та фіксація виявлених у ході 

експерименту властивостей, зв’язків, тенденцій розвитку досліджуваного 

об’єкта; 

– статистична обробка результатів експерименту; 

– попередня класифікація та порівняння статистичних даних.  

Сутність методики наукових досліджень. Ефективність наукових 

досліджень потребує обґрунтування вибору методів дослідження, розкриття 

способів їх взаємозв’язку як певної системи, визначення послідовності 

застосування процедур, тобто методики  наукового досліджень. 

Розробка методики орієнтована на вивчення наукових явищ через 

накопичення наукових фактів, їх висвітлення і пояснення. Науковий факт – це 

теоретичне поняття, одиниця вірогідного знання про явища, які неодноразово 

перевірені та доведені за допомогою засобів наукового дослідження. Поява 

фактів, які не вкладаються у межі існуючих знань, викликає необхідність 

перегляду існуючих теорій або знань, викликає необхідність перегляду 

існуючих теорій або створення нових. Ця суперечність знаходить своє 

розв’язання шляхом побудови гіпотези та її підтвердження, що й становить 

суть розвитку теоретичного знання.  
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Рисунок 6.2 – Класифікація експериментів 
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Природничі, наукові, 

виробничі, педагогічні, 
соціологічні, економічні 

За призначенням об’єкта 
експерименту 

За характером зовнішніх впливів 
на об’єкт дослідження 

За характером об’єктів та явищ, що 
вивчаються в експерименті 

Речовинні, енергетичні, 

інформаційні 

Технологічні, 

соціометричні 

За структурою об’єктів та явищ, 

що вивчаються в експерименті 
Прості та складні 

 

За способом формування умов 

проведення експерименту 

За організацією проведення 
експерименту 

Природні та штучні 

 

Лабораторні, натурні, 
польові, виробничі, 

відкриті або закриті 

 За характером взаємодії засобу 

експериментального дослідження 

з об’єктом дослідження 
Звичайні та модельні 

За типом моделей, що 

досліджуються в експерименті 
Матеріальні та розумові 

 

За величинами, що контролюються  

в експерименті 
Пасивні та активні 

За числом факторів, що 

варіюються в експерименті 

Однофакторні та 

багатофакторні 

 

За метою дослідження 

Перетворюючі, 

констатуючі, контролюючі, 

пошукові, вирішальні 
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Рисунок 6.3 – Класифікаційна характеристика видів експериментів 

Речовинний 

експеримент 

Передбачає вивчення впливу різних речовинних 

факторів на стан об’єкта дослідження  

Енергетичний 

експеримент 

Використовується для вивчення впливу різних видів 

енергії (електромагнітної, механічної, теплової тощо) 

на об’єкт дослідження 

Інформаційний 

експеримент 
Використовується для вивчення впливу інформації на 

об’єкт дослідження 

Технологічний 

експеримент 

Спрямований на вивчення елементів технологічного 

процесу (продукції, обладнання, діяльності робітників 

тощо) або процесу в цілому 

Соціометричний 

експеримент 

Використовується для вимірювання існуючих 

міжособистісних соціально-психологічних відносин у 

малих групах з метою їх подальшої зміни 

Простий 

експеримент 

Складний 

експеримент 

Використовується для вивчення простих об’єктів, які 

мають у своєму складі невелику кількість 

взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів, що 

виконують прості функції 

Вивчаються явища або об’єкти з розгалуженою 

структурою та великою кількістю взаємозв’язаних та 

взаємодіючих елементів, що виконують складні 

функції 

Природні 

експерименти 

Штучні 

експерименти 

Характерні для біологічних, соціальних, 

педагогічних, психологічних наук в обставинах, 

наприклад, виробництва, побуту тощо 

Широко використовуються в багатьох природничо-

наукових або технічних дослідженнях 
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Рисунок 6.3, аркуш 2 

Включає експериментатора, об’єкт або предмет 

експериментального дослідження та засоби, за 

допомогою яких проводиться експеримент 

Модельний 

експеримент 

Звичайний 

експеримент 

Базується на використанні об’єкта дослідження, 

моделі і умов, в яких він вивчається 

Матеріальний 

експеримент 

У матеріальному експерименті використовуються 

матеріальні об’єкти дослідження 

Розумовий 

експеримент 

Розумова діяльність суб’єкта, у процесі якої в його 

уяві відтворюється структура реального 

експерименту 

 

Пасивний 

експеримент 

Активний 

експеримент 

Передбачає вимірювання тільки вибраних показників 

(параметрів, змінних) в результаті спостереження за 

об’єктом без втручання в його функціонування 

Пов’язаний з вибором спеціальних вхідних сигналів 

(факторів) та контролює вхід та вихід системи, що 

досліджується 

Однофакторний 

експеримент 

Багатофакторний 

експеримент 

Передбачає виділення необхідних факторів; 

стабілізацію факторів, що заважають; почергове 

варіювання факторів, що цікавлять дослідника 

Варіюються всі змінні відразу, і кожний ефект 

оцінюється за результатами всіх дослідів, що були 

проведені в даній серії досліджень 

Лабораторні 

експерименти 

Натурні 

експерименти 

Проводять з використанням типових приладів, 

спеціальних моделюючих установок, стендів, обладнання 

Проводяться в природних умовах та на реальних 

об’єктах. Залежно від місця проведення натурні 

експерименти поділяютьна виробничі, польові полігонні 

Відкриті та 

закриті 

експерименти 

У відкритому експерименті його завдання відкрито 

пояснюються тим, хто досліджується, у закритому – для 

одержання об’єктивних даних завдання експерименту 

приховуються 
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Рисунок 6.3, аркуш 3 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Поняття «методика наукових досліджень» 

 

В методиці описується весь процес проведення експерименту: 

послідовність вимірів і спостережень, докладність опису кожної операції. 

Перетворюючий  

експеримент 

Констатуючий 

експеримент 

Включає активну зміну структури та функцій об’єкта 

дослідження у відповідності до висунутої гіпотези, 

формування нових зв’язків та відносин між 

компонентами об’єкта або між досліджуваним 

об’єктом та іншими об’єктами 

Використовується для перевірки відповідних 

передбачень. У процесі такого експерименту 

констатується наявність визначеного зв’язку між 

впливом на об’єкт дослідження та результатом 

Контролюючий 

експеримент 

Пошуковий 

експеримент 

Зводиться до контролю за результатами зовнішніх 

впливів на об’єкт дослідження з урахуванням його 

стану, характеру впливу та ефекту, що очікується 

Необхідний в тому випадку, якщо виникають 

труднощі в класифікації всіх факторів, що 

впливають на явище, яке вивчається внаслідок 

відсутності достатньої кількості попередніх даних 

Вирішальний 

експеримент Ставиться для перевірки справедливості основних 

положень фундаментальних теорій у тому випадку, 

коли дві або декілька гіпотез однаково 

узгоджуються з багатьма явищами 

Сукупність засобів, умов, пов’язаних у систему логікою 

процесу досягнення потрібного результату. Методика 

включає стратегію отримання нового наукового знання, 

її окремих кроків і, в цілому, визначає програму 

дослідження, його конкретні завдання 

Методика 

наукових 

досліджень 
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Отже, методика повинна ґрунтуватися на таких наукових положеннях, які 

визначають напрям дослідження та шляхи його реалізації, відповідають об’єкту 

наукового пошуку, що дає можливість вирізнити ті його сторони й якості, 

вивчення яких є метою дослідження. 

Тому важливою вимогою до вибору методів є передбачення можливості 

якісного і кількісного аналізу експериментальних даних, способів їх 

взаємозв’язків. Доцільно також кожний результат добувати не одним, а 

кількома методами, які доповнюють та корегують один одного. Таким чином 

підвищується надійність дослідження, стає можливим уникнення небажаних 

помилок, впливу випадкових неврахованих факторів. 

У визначені методики необхідно запобігати впливу на результати 

дослідження самого експериментатора. Його особистісні якості, неусвідомлені 

поривання побачити ті зміни в об’єкті, яких він очікує, можуть призвести до 

викривлення педагогічної ситуації та невірної трактовки дослідницьких даних. 

Наприклад, відомі випадки, коли у процесі вивчення порівняльної ефективності 

методів навчання кращі результати були отримані при використанні тих з них, 

які прийшлися більше до вподоби окремим експериментаторам 

експериментального дослідження.  

Етапи підготовки та проведення наукового експерименту. Для 

проведення науково-технічного дослідження необхідно виконати наступні 

кроки. 

Правильне розроблення методики експерименту дає можливість отримати 

достовірні результати. 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Поняття «методика» 

 

  

Методика 

Сукупність фізичних операцій, які представлені 

у вигляді визначеній послідовності дій 

експериментатора для досягнення поставленої 

мети дослідження 
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Рисунок 6.6 – Етапи підготовки та проведення наукового експерименту 

 

Перед початком експерименту необхідно скласти його план, який включає 

наступні етапи: 

- визначити мету, завдання та обґрунтування об’єму експерименту; 

- вибір факторів, які змінюються в процесі проведення експерименту; 

- визначити кількість дослідів та послідовність зміни факторів; 

- вибір кроку зміни факторів, визначення інтервалів між 

експериментальними точками, які будуть отримані; 

Розробка гіпотези, яка підлягає перевірці, та методики експериментальних 

робіт 

Визначення способів та прийомів впливу на об’єкт дослідження 

 

 

 

 

Забезпечення необхідних умов проведення експериментальних досліджень 

 

 

 

 

Розробка шляхів і прийомів фіксування процесу і результатів 

експерименту 

Підготовка необхідних засобів для проведення експерименту (прилади, 

експериментальні установки, моделі) 

Забезпечення експерименту необхідним обслуговуванням 
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- обґрунтування вибору засобів для вимірювання; 

- вибір способів оброблення та аналізу експериментальних даних. 

Обробка експериментальних досліджень. Будь-який експеримент повинен 

закінчуватися обробкою отриманих даних і поданням результатів у вигляді 

таблиць, графіків, формул, статистичних оцінок, а також у вигляді словесних 

описів. 

Статистичні оцінки можуть подавати інформацію про всю сукупність 

даних і про мінливість окремих елементів цієї сукупності, а також про 

адекватність причинно-наслідкових співвідношень. Ці оцінки дозволяють 

знайти ймовірність появи події (наприклад, певного значення погрішності) у 

майбутньому на основі минулого досвіду. Вираження результатів експерименту 

в словесній формі вважається малоефективним способом. Однак на початкових 

етапах дослідження й особливо при розшукових роботах така форма подання 

результатів поширена досить широко. 

Після обробки результатів експерименту виробляється перевірка і (якщо 

буде потреба) корекція первісної гіпотези. Потім оцінюються і пояснюються 

розбіжності між результатами первісної розробки дослідження і його 

експериментальної частини. 

Етап закінчується формулюванням нових фактів і законів, теоретичних і 

практичних виводів, пояснень і наукових пророкувань. 

 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Методика математико-статистичної обробки експериментальних 

даних (методом Ст’юдента). 

2. Скласти план дослідження за тематикою своїх наукових 

досліджень. 
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Рекомендована література:  

[1, с. 121–138]; [15, с. 55–59]; [16, с. 99–105]; [17, с. 142–154]; 

[18, с. 57–66]. 

 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дати визначення поняття «науковий експеримент». 

2. Навести класифікацію експериментів. 

3. Опишіть послідовність проведення експериментальних досліджень. 

4. Назвіть основні засобі, які необхідні для виконання експериментальних 

досліджень. 

5. Оцінка результатів експериментів. 

6. Якими є загальні принципи проведення дослідження? 

7. Класифікація наукових експериментів. 

 

 

Тема 7. Раціональна організація  процесу наукового дослідження 

Організація науково-дослідного процесу. Організація роботи наукового 

колективу. Принципи раціональної організації праці дослідника. Етапи науково-

технічного дослідження. Планування і проведення робіт.  

 

В процесі наукової діяльності отримуються нові знання, формулюються 

нові теорії, технологічні процеси, впроваджуються нові форми організації 

праці, нові методики. 

Наукова робота – це творча діяльність, продуктом якої є нові ідеї, 

відомості, докази, переконання. Дослідники повинні знати специфіку наукової 

творчості в цілому і конкретної галузі зокрема. 

Наукове дослідження може виконуватись одним виконавцем або 

колективом. При цьому праця наукового працівника носить специфічний 
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характер, і його продуктивність залежить від раціональної організації праці 

виконавця. 

Організація проведення наукових досліджень передбачає упорядкованість, 

взаємодію окремих виконавців, які пов’язані загальним науковим 

дослідженням. Умовами ефективної роботи наукового колективу є [5]: 

- згуртованість, сумісність працівників; 

- сприятливий психологічний клімат у колективі; 

- колективізм у роботі; 

- дотриманість наукових традицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Принципи раціональної організації праці дослідника 

 

Сутність творчого підходу полягає у тому, що на всіх етапах проведення 

наукового процесу дослідник повинен самостійно розібратись і вирішувати 

головні питання дослідження. 

Кожен науковий працівник повинен знати що він має робити кожного дня 

в процесі наукового дослідження. Плановість забезпечує ефективне 

використання наукового потенціалу з урахуванням його творчих можливостей. 

Принципи 

раціональної 

організації праці 

дослідника 

Творчий підхід до роботи 

Планомірність виконання науково-дослідної 

роботи 

Самоорганізація роботи дослідника 

Динамічність у роботі 

Колективність у виконанні роботи 
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Самоорганізація – комплекс заходів, що проводяться науковим 

працівником для забезпечення виконання мети дослідження. 

Важливим елементом самоорганізації є систематичність, динамічність і 

послідовність  у роботі. 

Колективізм у роботі є важливим принципом раціональної організації 

праці. Для дослідника особливо корисно обговорення результатів роботи  з 

керівником, з товаришами. 

Науково-дослідний процес взагалі має бути раціонально організований, 

зумовлений цільовою функцією, тобто всі елементи системи упорядковані, 

приведені у системний взаємозв’язок. Така упорядкованість наукового 

колективу досягається науковою організацією праці. 

Етапи наукового дослідження можуть змінюватись в залежності від мети 

дослідження, деякі етапи можуть бути відсутніми. 

Формування дослідницької групи. Формування дослідницької групи, до якої 

зазвичай входять керівники, виконавці й консультанти, є найважливішим 

чинником досліджень. При формуванні дослідницької групи визначають 

кількісний склад, ступінь підготовки наукових кадрів і обов’язково враховують 

бажання працівників. 

Керівник наукового колективу повинен не тільки бути 

висококваліфікованим ученим, але й мати особливий талант для керівництва 

колективом. Керівник, як вчений-організатор, повинен уміти: передбачати, 

розпоряджатися, організовувати, координувати й контролювати. Уміння 

організувати дослідницьку роботу полягає в тому, щоб зробити правильний 

розподіл праці в колективі, визначити кожному виконавцеві таке місце, на 

якому найбільш повно розкриються його творчі можливості. 

Поява деяких результатів дослідження може привести до необхідності 

змінити початковий план, розподіл сил та ін., що вимагає від керівника 

безперервного здійснення координації робіт.  
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Рисунок 7.2 – Етапи науково-технічного дослідження 

 

Контроль за виконанням робіт не повинен зводитися лише до простої 

фіксації результатів. Тут необхідними є активна допомога і особиста участь 

керівника у роботі. Виконавці (науковці) повинні:  

 мати відповідну кваліфікацію (це враховується при підборі й 

розміщенні кадрів);  

 уміти працювати, тобто бути здатними підготуватися до рішення 

нового питання, до підвищення своєї кваліфікації; 

 мати достатню працьовитість, наполегливість, цілеспрямованість, 

здатність злагоджено працювати у колективі.  

 

Етапи 

науково-

технічного 

дослідження 

 

Формування дослідницької групи 

Інформаційний пошук і складання методики 

дослідження 

Попередня розробка дослідження 

Підготовка і проведення експериментальної 

частини дослідження 

Обробка даних експерименту, аналіз і 

узагальнення результатів 

Оформлення результатів 

Впровадження закінчених розробок у 

промисловість 
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Для мотивації у виконавця вирішення поставленого завдання потрібні 

відповідна творча обстановка у колективі, визначення керівником ролі 

виконавця, колегіальне рішення питань, матеріальні заохочення. Керівник 

повинен пам’ятати, що підлеглий – насамперед людина, а потім уже 

виконавець.  

Інформаційний пошук і складання методики дослідження. На цьому етапі 

насамперед проводиться збір та аналіз інформації, що стосується умов і 

методики розв’язання завдань даного класу. Зібрану інформацію зручніше 

оформляти у вигляді картотеки.  

 

Рисунок 7.3 – Види картотек 

 

Джерела інформації, представлені у вигляді наукових статей, звітів, 

рефератів, анотацій патентів та ін., потім піддаються всебічного аналізу для 

готування реферату про стан питання в досліджуваній сфері. 

Помітимо, що якщо мета досліджень – розробка способу одержання чого-

небудь або створення певного пристрою (конструкції), тому обов’язковим 

етапом є проведення патентного пошуку для забезпечення патентної чистоти 

досліджень. Патентне пророблення здобуває усе більш важливе значення у 

зв’язку з розширенням закордонних зв’язків нашої країни в науково-технічній 

області. 

Наступним етапом є складання попереднього плану дослідження, що 

сприяє його проведенню найбільш економічним способом і при максимальній 

ефективності. 

Види картотек 

Картотека 

джерел 

Картотека рефератів і 

анотацій 

Картотека 

конспектів 
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Результати, викладені в рефераті й отримані в процесі попереднього 

планування, оформляються у вигляді методики, у якій, крім того, визначаються 

способи проведення досліджень (співвідношення теоретичного й емпіричного 

дослідження), дається опис передбачуваної експериментальної установки й 

необхідної вимірювальної апаратури, встановлюються обсяг експериментальної 

частини й методи обробки результатів експериментів та ін. Варто мати на увазі, 

що методика повинна містити конкретні дані про умови проведення 

експерименту, вимірювані величини, діапазонів їхньої зміни, обмеженнях. 

Необхідно підкреслити, що в процесі виконання дослідження ті або інші 

розділи методики можуть доповнюватися й уточнюватися залежно від 

приватних результатів і конкретних умов. 

Попередня розробка дослідження. Тому що науково-технічні дослідження 

відносяться до прикладних, на даному етапі насамперед визначаються 

фундаментальні закономірності, яким підкоряється досліджуваний процес або 

явище. На цьому етапі обґрунтовується й формулюється попередня (робоча) 

гіпотеза, а так само здійснюється її інформаційний і логіко-математичний 

розвиток з одержанням виводів, співвідношень, формул.  

Якщо об’єкт дослідження досить складний і ефективну математичну 

модель процесів, що відбуваються в ньому, одержати не вдається, основну 

увагу варто звернути на методи проведення емпіричного дослідження, 

максимально використавши інформаційну модель процесу як найбільш близьку 

до фізичної природи досліджуваного явища. 

У результаті аналізу робочої моделі необхідно виявити вплив різних 

факторів на функціонування об’єкта, визначити конкретні процеси й 

характеристики, які має бути досліджені експериментальним шляхом. Етап 

закінчується видачею технічного завдання на проектування експериментальної 

установки, на базі якої здійснюється розробка самого проекту. 

Підготовка й проведення експериментальної частини дослідження. 

Спочатку реалізується проект експериментальної установки, тобто установка 
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виготовляється, монтується і налагоджується. Далі установка оснащується 

необхідною вимірювальною апаратурою. При цьому умови вимірів, перелік 

вимірюваних величин, місця установки приладів і їхні характеристики 

(погрішність, швидкодія й ін.) повинні відповідати методиці досліджень. 

У випадку проведення натурного експерименту в промислових умовах 

необхідно урахувати ускладнення та обмеження, властиві промисловим 

вимірам, оцінити вплив перешкод, відзначити специфіку технічних засобів 

виміру, застосовуваних у промисловості. 

Одночасно з підготовкою експериментальної установки оформлюється 

конкретний план експерименту, де вказується, які величини в процесі 

експерименту повинні мати постійні значення, а які будуть змінюватися. 

Встановлюються діапазони зміни змінних. Крім того, уточнюється, які виміри й 

у яких умовах має бути зроблені, яка послідовність вимірів, їхня показність. 

Етап закінчується оформленням результатів експерименту у вигляді 

протоколу експериментального дослідження. Якщо в процесі експерименту 

мали місце будь-які відхилення від умов, передбачених у методиці, то це 

обов’язково відзначається в протоколі. 

У процесі організації наукових досліджень у трудовому колективі потрібно 

дотримуватись таких принципів: пропорційність, паралельність, прямоточність, 

безперервність, ритмічність, організація управління.  

Формула визначення показника перспективності теми досліджень: 
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де  Е0  – очікуваний економічний ефект; 

Зн – витрати на НДР; 

Рр – імовірність ризику ( на основі наукового прогнозування). 

Чим вище Ке , тим перспективнішою є тема. 
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Рисунок 7.4 – Принципи, які необхідно дотримуватися досліднику 

під час організації наукових досліджень 

  

Пропорційність 

Полягає в дотриманні правильного співвідношення 

інформаційного забезпечення дослідників, що дає 

всебічне і якісне дослідження об’єктів у терміни, 

передбачені графіком і програмою робіт 

Паралельність 

Забезпечення одночасного виконання дослідних 

процедур, не пов’язаних між собою причинно-

наслідковими зв’язками, що скорочує час на 

виконання всього дослідження 

Прямоточність Не допускання дублювання дослідних процедур 

різними виконавцями 

Безперервність 
Зумовлює потребу організації дослідного процесу в 

часі і просторі 

Ритмічність 
Забезпечується рівномірним виконанням науково-

дослідного процесу 

Організаці 

управління 

Передбачає взаємне погодження в часі всіх операцій 

наукового дослідження та завантаженість всіх 

виконавців 



83 
 

Креативний підхід щодо виконання наукової роботи означає, що на всіх 

етапах дослідження науковець прагне пояснити факти, явища, предмети, знайти 

щось нове в науці, вивчити і узагальнити наявні знання, критично їх осмислити 

і сформулювати нові наукові концепції, теорії, принципи [5]. 

Головною формою виховання творчих здібностей є самостійне проведення 

наукової роботи. В процесі її виконання з’ясовується, чи є у виконавця наукове 

покликання. Наукове покликання треба цілеспрямовано виховувати. Важливою 

умовою є уміння науковця самоорганізовуватись до виконання певної роботи, 

зокрема: 

- обладнати своє робоче місце із забезпеченням оптимальних умов праці; 

- дотримуватись дисципліни праці, режиму роботи лабораторії; 

- послідовно, протягом життя накопичувати знання з певного напряму 

науки, не розпорошувати увагу на різні галузі і напрями; 

- дотримуватись єдиної методики і технологій при виконанні завдань. 

Важливою умовою цілеспрямованої діяльності науковця є плановість у 

роботі. Кожен працівник складає індивідуальний план на ту частину роботи, 

яка визначена йому робочим планом. При цьому треба враховувати 

взаємозв’язок робіт, які виконуються іншими працівниками, визначаються 

очікувані результати їх реалізації, терміни виконання робіт. 

На основі робочого плану розробляється графік виконання роботи з 

урахуванням конкретних виконавців. В ньому вказуються терміни завершення 

робіт по кожному етапу, терміни впровадження та відповідальні виконавці. 

Розумова праця є найскладнішою, оскільки вона вимагає активізації уваги, 

процесів мислення, емоційної напруги та підвищення чутливості і залежить не 

тільки від інтелекту працівника, а й від організації робочого міста і робочого 

дня. Зручне обладнання необхідними організаційними засобами та 

інструментами робочого місця створює умови затишку і творчої наснаги. 

Продуктивність розумової праці значною мірою залежить від умов праці, 

фізіологічно-психологічного комфорту, відповідності робочого місця 
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ергономічним, санітарно-гігієнічним вимогам. При організації робочого місця 

необхідно врахувати вплив таких чинників, як шум, розмови, освітлення і 

кольорове оформлення стін, меблів. На робочому столі не повинно бути нічого 

зайвого. Ідеально, коли на столі лежать тільки ті документи, які потрібні в 

даний момент. 

Гарне освітлення дозволяє виконувати всю роботу, не докладаючи зусиль, 

створює добрий настрій, посилює сприйняття матеріалу. Звичайно, перевагу 

має природне освітлення, але частіше використовується штучне. Оптимальна 

температура приміщення має бути в межах +18…+20
 
°С. 

Впродовж дня працездатність дослідника змінюється. Найбільш плідним є 

так званий ранковий пояс (8…15 годин), причому максимальна працездатність 

припадає на 10…13 годин, потім післяобідній (16…19 годин) і вечірній 

інтервали (20…22 годин). Ступінь уваги і запам’ятовування змінюється в бік 

зменшення та уповільнення наприкінці кожного поясу. Тому найбільш складну 

роботу необхідно виконувати на початку кожного поясу. 

Досліднику, особливо початківцю, необхідно встановити самоконтроль не 

лише за обсягом виконуваної роботи, а й за її новизною. Наприкінці робочого 

дня необхідно проаналізувати, що зроблено за день, які нові наукові знання 

винайдено, з якими теоріями, концепціями, аксіомами, гіпотезами ознайомлено 

тощо. Необхідно пам’ятати, що наукова праця не піддається часової 

регламентації. Часто буває, що необхідне розв’язання проблеми відбувається 

поза робочим часом. 

Для забезпечення стійкості розумової праці необхідно чергувати її з 

виробничими паузами. Перерви слід робити через 1,5…2 години роботи, а через 

3…4 години – відпочинок на 0,5…1 годину. Відпочинок може бути активним і 

пасивним. Головне, щоб відпочивала центральна нервова система і органи 

чуттів. Високопродуктивній розумовій праці сприяє фізична культура і спорт, 

ранкова гімнастика, фізпаузи впродовж робочого дня, прогулянки перед сном 

тощо.  
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До важливих заходів на робочому місці належать також виробнича 

естетика, культура праці. 

Отже, можна зазначити, що ефективність розумової праці залежить від 

таких чинників: 

- внутрішніх (інтелектуальних здібностей і особистих якостей, волі, стану 

здоров’я, осмислення досягнень, працелюбності, багатознання); 

- зовнішніх (організації робочого місця, режиму праці та відпочинку, 

стану зовнішнього середовища); 

- особистої організації праці, ініціативи, внутрішнього творчого горіння; 

- критичного осмислення досягнень науки і техніки в досліджуваній 

проблемі. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1.  Скласти індивідуальний план роботи за темою свого наукового 

дослідження. 

 

Рекомендована література:  

[1, с. 236–245]; [5, с. 57–85]; [16, с. 195–205]; [19, с. 66–76];  

[18, с. 35–48]. 

 
Питання для самоконтролю 

 

1. Якими рисами повинен володіти молодий науковець? 

2. Якими є умови формування наукового колективу? 

3. Наукова організація праці співробітників? 

4. Що впливає на успішну наукову діяльність? 

5. Яким повинне бути робоче місце науковця? 

6. Які принципи характерні для організації наукових досліджень? 

7. Назвіть особливі ознаки наукової діяльності. 

8. Дати характеристику креативного науковця. 

9. Що є головними цінностями наукової діяльності. 
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Тема 8. Оформлення результатів інноваційних розробок  

Структура науково-дослідної роботи: титульний аркуш, список 

виконавців, реферат, зміст, перелік умовних позначень, вступ, основна 

частина, висновки та пропозиції, перелік використаних джерел, додатки. Звіт, 

загальні вимоги до звіту, структура звіту. Правила оформленні реферату, 

статті, монографії, дисертації.  

Упровадження інноваційних розробок у промисловість. Етапи 

впровадження інноваційних розробок, способи впровадження. Оформлення 

впровадження й розрахунок економічної ефективності. 

Підготовка наукових матеріалів до друку. 

 

Динаміка розвитку суспільства висуває нові вимоги до змісту й обсягу 

різних видів діяльності студентів під час їхнього навчання у вищому 

навчальному закладі. Науково-дослідна робота студентів частіше розглядається 

як відокремлена від інших напрямків діяльності студентів. Беручи до уваги 

потенціал науково-дослідної роботи в формуванні особистості майбутнього 

фахівця відповідно до вимог сучасного ринку праці та суспільства, головним 

завданням повинно стати розповсюдження впливу науково-дослідної роботи як 

механізму розвитку та реалізації творчого потенціалу на кожного студента.  

Тематику наукового дослідження студент узгоджує з керівником науково-

дослідної роботи. Тематика затверджується кафедрою і відповідає темі 

наукового дослідження, що проводиться кафедрою. Назва звіту з наукового 

дослідження повинна бути, по можливості, короткою, відповідати спеціальності 

та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету наукового 

дослідження, його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід  

додати невеликій (4–6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати 

ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що 

починаються зі слів «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», 

«Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» тощо, в яких не 
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відбито достатньою мірою суть проблеми. При написанні наукового звіту 

студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив 

матеріал або окремі результати. У разі використання запозиченого матеріалу 

без посилання на автора та джерело науковий звіт знімається з розгляду 

незалежно від стадії проходження. У дослідженні необхідно стисло, логічно й 

аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних 

слів, бездоказових тверджень, тавтології.  

Науковий звіт оформлюється відповідно до державного стандарту України 

ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення».   

Науково-дослідна робота спрямована на підвищення рівня підготовки  

студентів. Участь у цій роботі є обов’язковою для кожного студента будь-якої 

форми навчання. Планування науково-дослідної роботи здійснюється у вигляді 

індивідуального завдання. Зміст індивідуального завдання, порядок його 

виконання, методи дослідження погоджуються з керівником. Завдання можуть 

бути пов’язані не тільки з виконанням дипломних робіт, а й з науково-

дослідницькою роботою кафедри, підготовкою доповідей на студентську 

наукову конференцію, дослідження окремих питань на замовлення 

торговельних підприємств.  

Найкращі роботи, які містять новизну у вирішенні завдань, 

рекомендуються кафедрою на конкурс студентських наукових робіт різного 

рівня, використовуються у навчальному процесі, друкуються у збірниках праць 

університету та інше.  

Науковий звіт повинен містити наступні розділи: 

- титульний аркуш; 

- список виконавців; 

- реферат;  

- зміст; 



88 
 

- вступ;  

- основна частина (розділи, підрозділи, пункти, підпункти, висновки по 

кожному розділу); 

- висновки (загальні за результатами дослідження); 

- список використаних джерел; 

- додатки (за результатами дослідження). 

Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим, 

інформативним і містити відомості, які дозволяють висловити рішення про 

доцільність читання всього звіту. Реферат повинен бути розміщений 

безпосередньо після списку виконавців, починаючи з нової сторінки. Реферат 

повинен містити:  

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань; 

- текст реферату надається у такій послідовності: об’єкт дослідження, 

мета роботи, методи дослідження, результати та їх новизна, основні економічні, 

соціальні чи педагогічні показники, ступінь впровадження; взаємозв'язок з 

іншими роботами, рекомендації щодо використання результатів роботи, галузь 

застосування, економічна та соціальна ефективність, значущість роботи та 

висновки, прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження; 

- перелік ключових слів (5–15 слів, словосполучень в називному 

відмінку друкуються через кому).  

Зміст подається на початку наукового звіту. Він містить найменування і 

номер початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони 

мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаної літератури тощо. 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її 

значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження зокрема, актуальність теми, об’єкт та 
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предмет дослідження, мета і завдання дослідження, гіпотеза, методи 

дослідження, наукова новизна, практичне та теоретичне значення одержаних 

результатів, експериментальна база дослідження, апробація результатів 

наукового дослідження, публікації за темою дослідження).  

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують 

актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи 

виробництва, особливо на користь України.  

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо 

кількома реченнями висловити головну сутність проблеми або наукового 

завдання. 

Об’єкт дослідження. Це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для вивчення.  

Предмет дослідження. Міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована увага дослідника, оскільки предмет 

дослідження визначає тему наукового дослідження, винесену на титульний 

аркуш як її назва. 

Мета і завдання дослідження. Не слід формулювати мету як 

«Вивчення...», «Дослідження...», оскільки ці слова вказують на засіб мети, а не 

на саму мету. Формулювати завдання, які необхідно вирішити для досягнення 

мети, потрібно якомога ретельніші, оскільки описання їх вирішення становить 

зміст розділів роботи. Це звичайно роблять у формі перерахунку (вивчити, 

списати, встановити, виявити, вивести залежність тощо).  

В основу наукового дослідження обов’язково повинна бути покладена 

гіпотеза, тобто обґрунтовано припускається, за яких умов буде досягнута мета.  
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Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження 

для досягнення поставленої у роботі мети. Перерахувати їх потрібно не 

відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме 

досліджується тим чи іншим методом, зокрема, аналіз першоджерел, 

порівняння та класифікація теоретичних і експериментальних даних, метод 

поперечних зрізів, психодіагностичні методи, метод математичної статистики 

тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію 

нових наукових положень (рішень), запропонованих науковцем особисто. 

Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, 

описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого 

розвитку). 

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є 

теоретичною основою (фундаментом) вирішеної у звіті наукової проблеми 

(наукового завдання).  

Практичне значення одержаних результатів. У науковому звіті, що має 

теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання 

результатів дослідження або рекомендації щодо практичного їх використання, а 

у науковому звіті, що має прикладне значення – відомості про практичне 

застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати. 

Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати 

інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштаби 

використання.  

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів 

досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм 

реалізації та реквізитів відповідних документів.  

Експериментальна база дослідження. Детальний опис бази, на якій 

проводилось дослідження.  
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Апробація результатів наукового дослідження. Вказується, на яких 

наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати 

досліджень, викладених у науковому звіті.  

Публікації. Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах 

опубліковано результати наукового дослідження.  

Основна частина. Основна частина наукового звіту складається з розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. У 

кінці кожного розділу формуються висновки зі стислим викладенням наведених 

у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. У розділах основної частини подають:  

- огляд літератури за темою та вибір напрямів досліджень; 

- виклад загальної методики й основних методів досліджень; 

- експериментальну частину та методику досліджень; 

- відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні 

дослідження; 

- аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

В огляді літератури окреслюються основні етапи розвитку наукової думки 

за проблемою. Стисло й критично висвітлюючи роботи попередників, 

необхідно назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити 

місце у вирішенні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме 

стосовно необхідності проведення досліджень у даному напрямі. Загальний 

обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної 

частини наукового звіту. 

 У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, 

наводять методи вирішення завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють 

загальну методику проведення наукових досліджень. У теоретичних роботах 

розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, а в 
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експериментальних – принципи дії та характеристики розробленої апаратури, 

оцінки похибок вимірювання.  

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати 

власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у 

розроблення проблеми. Автор повинен давати оцінку повноти вирішення 

поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів 

(характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами 

вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових 

досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення 

подальших досліджень.  

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній 

науковцем.  

Висновки.  Викладають найважливіші наукові та практичні результати, 

одержані у роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової 

проблеми (завдання), її значення для науки та практики. Далі формулюють 

висновки та рекомендації щодо наукового і практичного використання 

здобутих результатів. У першому пункті висновків стисло оцінюють стан 

питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої наукової 

проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими 

розв’язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних 

показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, 

викласти рекомендації щодо їх використання.   

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування та 

рекомендований при написанні наукового звіту), в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.   

Додатки. Для повноти сприйняття наукової роботи до додатків за 

необхідності доцільно вносити допоміжний матеріал:  
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- проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- протоколи та акти випробувань, впровадження, розрахунки 

економічного ефекту; 

- інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач 

на ЕОМ, розроблених у науковій роботі. 

Результати науково-дослідної роботи оформлюють 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 слухачами. Це висуває певні 

вимоги до логіки їх побудови, форми, стилю і мови. 

Наукова публікація (в перекладі з латинського – publicato – 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; 
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– 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; 

– забезпечення первинною науковою інформацією суспільства, 

повідомлення про появу нового наукового знання, передача його у загальне 

користування. 

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). 
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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: 

– 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. 

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 формату паперового аркуша 

60x90 см; 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 титульного аркуша. 

Статті наукового характеру друкуються переважно в збірниках або 

журналах. Науковий журнал – журнал, що містить статті та матеріали 
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досліджень теоретичного або прикладного характеру і призначений переважно 

для фахівців певної галузі науки. 

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 анотованих в наукових журналах, 

брошури, інформаційні картки на нові матеріали, що внесені до державного 

банку данних, 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.  

Певні 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 40000 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. 
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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. 

Наукова монографія, наукова стаття, теза доповіді 

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 та 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, 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 такі вимоги: 

– обсяг – не менше ніж 10 обліково-видавничих аркушів; 

– наявність рецензій двох докторів наук, за відповідною спеціальністю; 

– наявність рекомендації Вченої ради науково-дослідної установи або 

вищого навчального закладу; 
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– тираж не менше 300 примірників; 

– наявність міжнародного стандартного номера ISBN. 

Традиційно склалась композиційна структура наукової монографії: 

титульний аркуш, анотація, перелік умовних позначень (за необхідністю) 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 6 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 наступну структуру: 

– вступ (постановка наукової проблеми, актуальність, зв’язок з 

найважливішими завданнями, що 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 питань, яким присвячена 

стаття (0,5–2 сторінки машинописного тексту); 
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– 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 складає 0,5–0,6 сторінки. 

Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст 

висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна 

значущість та перспективи (1/3 сторінки). 

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; 

– 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; 

– цитати в статті використовуються дуже рідко (можна в дужках зробити 

посилання на ученого, який вперше дослідив проблему); 
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– 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 диском) 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 thesis – положення, твердження) – це стисло, 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 сторінок 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 таких 

вимог: 

– у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали 

та доповнюють відомостями про нього; 

– 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.  
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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. 

Реферат, доповідь, виступ, книги 

Вже з першого року навчання у вузі студенти повинні вміти підготувати 

реферат, виступ на семінарі, доповідь на науково-практичну конференцію. 

Яких же вимог слід дотримуватись при їх підготовці та оформленні? 

Реферат (лат, referre – доповідати, повідомляти) – це 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 висновки, 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 елементами імпровізації. 

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 наступний: 

– Вступ; 
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– Розділ І. Історія та теорія питання; 

– Розділ II. Вирішення проблеми в сучасних умовах; 

– Висновки; 

– Література; 

– Додатки (за потреби). 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливість і значущість в 

конкретній галузі науки або практики. 

У розділі І наводяться основні теоретичні та 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 складає 20–24 сторінки. 

Досить поширеною формою оприлюднення результатів наукового 

дослідження є доповіді та повідомлення. 
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Доповідь – це документ, у якому викладаються  певні питання, даються 

висновки, пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та 

обговорення. 

Розрізняють такі види доповідей: 

– звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час); 

– поточні (інформація про хід роботи); 

– за темою 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. 

Порівняно з науковою публікацією публічна доповідь має свої 

особливості. Є два методи написання доповіді. 

1. 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. 

2. 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). 
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Повідомлення, виступ можуть бути обсягом 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. 

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: 

– 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 в 
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матеріалах книги (предметний, іменний покажчики), додатки, які мають 

безпосереднє значення до теми книги. 

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. 
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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 підготовки до друку, 

про більшість з них уже йшла мова в попередніх розділах навчального 

посібника.  

Форми звітності при науковому дослідженні 

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 
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організовується обговорення проблеми на кафедрі, на семінарі, симпозіумах 

спеціалістів, науково-практичних конференціях. 

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, відбувається 

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, вони 

сприймають інформацію, беруть участь в обговоренні. 

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 є 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 

характерними і перспективними для розвитку інфраструктури України. Вони 

сприяють розширенню міжнародних контактів, взаєморозумінню між 
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народами, створюють необхідні передумови успішного розвитку вітчизняної 

індустрії туризму та додатковому надходженню коштів до державної скарбниці. 

Упровадження закінчених розробок у промисловість 

Цей етап є завершальним у науково-технічному дослідженні. У цьому 

випадку під впровадженням розуміється передача промисловості (галузевому 

науково-дослідному інституту, конструкторському бюро, проектному 

інституту, виробничому об’єднанню або підприємству) наукової продукції. 

Остання може бути у формі звіту про науково-технічне дослідження, 

рекомендацій, інструкцій, методики (розрахунків, вимірів, випробувань), 

алгоритмів і програм обчислень, технічного завдання на розробку нового 

процесу (пристрою, системи), розробки режимів і регламентів та ін. 

Процес впровадження наукової продукції у виробництво звичайно 

складається із двох етапів – дослідно-промислового і серійного впровадження. 

Під час першого етапу здійснюється перевірка пропонованих розробок у 

промислових умовах, при якій досвідчені зразки технічних пристроїв, систем, 

технологічного устаткування піддають різним випробуванням. Результати 

випробувань оформляють у вигляді протоколу, до якого додають акти з 

оцінкою конструктивних, технологічних, експлуатаційних, енергетичних, 

економічних і інших особливостей випробуваних зразків. На даному етапі 

участь авторів науково-технічного дослідження у впровадженні є обов’язковою. 

Виходячи з результатів дослідно-промислових випробувань, 

розробляються рекомендації з удосконалювання дослідного зразка, 

виробляється коректування технічної документації. Лише після цього розробка 

передається в серійне виробництво, а потім впроваджується в промисловість. 

На другому етапі впровадження науково-технічні підрозділи можуть робити, 

якщо буде потреба, науково-технічну допомогу. 

Розрізняють роздільний і комплексний способи впровадження. При 

першому з них науково-технічне дослідження виконує організація, що 
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становить пропозицію для впровадження. На основі цієї пропозиції проектно-

конструкторська організація розробляє технічну документацію на дослідний 

зразок або дослідну серію. Виготовлення, монтаж, налагодження й 

випробування дослідного зразка в промислових умовах здійснюються 

замовником. У випадку позитивних результатів виробляється передача 

дослідного зразка в постійну експлуатацію, після чого можливо серійне 

виробництво. Тут всі етапи від розробок до впровадження виконуються 

роздільно, послідовно й незалежно друг від друга. Тривалість впровадження 

при цьому (найпоширенішому) способі максимальна. 

Прискорити впровадження науково-технічних розробок можна при 

комплексній організації робіт, коли науково-дослідні організації поєднуються із 

проектними й конструкторськими підрозділами. Такому об’єднанню надається 

експериментальне виробництво, а впровадженням звичайно займаються 

спеціально створені відділи. При цьому способі впровадження всім комплексом 

робіт керує один центр, якість науково-виробничої продукції підвищується, а 

строки впровадження скорочуються. 

Упровадження наукових розробок у промисловість завершується 

оформленням акту впровадження і розрахунку економічної ефективності.  

Упровадження результатів наукових досліджень 

Результативність дослідження значною мірою визначається ступенем 

реалізації його результатів, тобто впровадженням. Упровадження завершених 

наукових досліджень – заключний етап НДР. 

Упровадження – це передача замовнику НДР наукової продукції (звіти, 

інструкції, методики, технічні умови, технічний проект тощо) у зручній для 

реалізації формі, що забезпечує техніко-економічний ефект. 

Необхідно відмітити, що НДР перетворюється в продукт лише з моменту її 

споживання замовником. Отже, впровадження завершених наукових 

досліджень полягає в передачі наукових результатів у практичне використання. 
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Основними результатами наукових досліджень є такі: 

– теоретичні результати (визначення/уточнення термінології, виявлення 

властивостей об’єктів, що досліджувались, закономірностей їх взаємодії з 

іншими явищами тощо); 

– методологічні або методичні результати (розроблення методик обліку, 

аналізу, контролю, оцінки об’єктів, що досліджувались, а також методики з 

організації та управління тощо); 

– прикладні (практичні) результати (застосування розроблених 

класифікацій, методик, алгоритмів тощо в процесі обліку, аналізу, контролю, 

оцінки, організації, управління діяльністю окремої організації, підприємства, 

групи підприємств, галузі тощо). 

Основними рівнями впровадження результатів наукових досліджень є 

такі: державний (прийняття результатів наукових досліджень державними 

органами влади – Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України 

тощо); регіональний (прийняття результатів наукових досліджень 

регіональними структурами); галузевий (прийняття результатів наукових 

досліджень галузевими структурами); окреме підприємство (упровадження 

результатів у практику роботи конкретного підприємства); навчальний процес 

(використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі – при 

формуванні навчальних програм, планів, написанні лекцій, навчальних 

посібників, підручників тощо). 

Упровадження наукових досліджень у практику роботи підприємств, як 

правило, складається з двох стадій: дослідно-виробничого впровадження та 

серійного впровадження (упровадження досягнень науки, нової техніки, нової 

технології). 

Як би ретельно не проводились НДР у науково-дослідних організаціях, 

вони не можуть урахувати різні, часто випадкові фактори, що діють в умовах 
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виробництва. Тому наукове розроблення на першій стадії впровадження 

потребує дослідної перевірки у виробничих умовах.  

Після дослідно-виробничого впровадження нові матеріали, конструкції, 

технології, рекомендації, методики впроваджують у серійне виробництво як 

елементи нової техніки. На цьому, другому, етапі науково-дослідні організації 

не беруть участі у впровадженні. Вони можуть на прохання організації, що 

проводить впровадження, надавати консультації або незначну науково-технічну 

допомогу. 

Після впровадження досягнень науки у виробництво складають 

пояснювальну записку, до якої додають акти впровадження та експлуатаційних 

випробувань, розрахунок економічної ефективності, довідки про річний обсяг 

впровадження для включення економії, що буде отримана, в план зниження 

собівартості, протокол часткової участі організацій у розробленні та 

впровадженні, розрахунок фонду заробітної плати та інші документи.  

Упровадження результатів НДР фінансують організації, які його 

здійснюють. 

Ефективність наукових досліджень 

Наука є найефективнішою сферою капіталовкладень. У світовій практиці 

заведено вважати, що прибуток від капіталовкладень у науку є набагато 

більшим, ніж прибуток у інших галузях економіки. За даними закордонних 

спеціалістів, на один долар витрат на науку прибуток на рік становить  

4–7 доларів і більше. В Україні на 1 грн, що була витрачена на НДР та ДКР, 

прибуток також є досить великим і становить в середньому 3–8 грн.  

Проте про ефективність досліджень можна судити лише після їх успішного 

завершення та впровадження, тобто тоді, коли вони починають давати віддачу 

для національної економіки. Велику роль відіграє фактор часу. Тому час 

розроблення прикладних тем, по можливості, повинен бути найкоротшим. 

Найкращий термін – до трьох років. Для більшості досліджень ймовірність 

отримання ефекту в народному господарстві перевищує 80%. 



112 
 

У найзагальнішому випадку під ефектом розуміють результат зіставлення 

нового стану явища після досягнення продиктованих потребами суб’єкта цілей 

з якістю його початкового стану. Результатом НДР є досягнення наукового, 

науково-технічного, економічного, фінансово-економічного, соціального та 

екологічного ефектів.  

Науковий ефект характеризується приростом кількості і якості інформації 

або суми знань у певній галузі науки. 

Науково-технічний ефект пов’язаний з аналогічним приростом науково-

технічної інформації і характеризує можливість використання результатів 

виконаних досліджень в інших науково-дослідних роботах (НДР) і дослідно-

конструкторських розробках (ДКР), спрямованих на створення нової продукції 

або технології. 

Економічний ефект відображає результат перевищення доходів від 

впровадження результатів НДР над витратами на їх здійснення. 

Фінансово-економічний ефект разом з економічним ефектом передбачає 

поліпшення кінцевого стану організації щодо її фінансової стійкості, 

ліквідності, платоспроможності (поліпшення структури активів і пасивів, 

підвищення здатності розраховуватися за зобов’язаннями, приріст власного 

капіталу). 

Соціальний ефект відображає поліпшення якості життя людей, що 

адекватно зростанню доходів працівників, забезпеченню їх зайнятості, 

підвищенню кваліфікації, поліпшенню умов праці, скороченню травматизму і 

кількості випадків професійних захворювань, поліпшенню соціальної 

захищеності. 

Екологічний ефект означає зниження антропогенного впливу на 

навколишнє природне середовище у результаті впровадження НДР. 

Ефективність досліджень – це характеристика сукупності отриманих 

наукових, економічних і соціальних результатів. Зіставлення отриманих 
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результатів з витратами на їх досягнення характеризує ефективність 

дослідження в цілому. 

Критеріями ефективності наукових досліджень є такі: 

– наукова значущість виконаної роботи; 

– обсяг наукової продукції, який вимірюється загальною або середньою 

кількістю публікацій, що припадають на одного наукового співробітника, 

виконаних і захищених дисертаційних робіт, завершених тем або зданих звітів 

тощо; 

– економія суспільних витрат. 

Під економічною ефективністю наукових досліджень у цілому розуміють 

зниження витрат суспільної та живої праці на виробництво продукції в галузі, 

де впроваджені закінчені науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські 

розробки (НДР та ДКР).  

Критеріями ефективності праці окремих науковців є такі: публікаційний 

(сумарна кількість друкованих публікацій, їх загальний обсяг у друкованих 

аркушах, кількість монографій, підручників, навчальних посібників); 

економічний (показник продуктивності праці – вироблення в тис. грн 

кошторисної вартості НДР); новизни розробок (кількість авторських свідоцтв та 

патентів на винаходи); цитованості робіт (кількість посилань на друковані 

праці вченого) тощо. За такими критеріями оцінки роботи науковців можна 

нормувати їх працю, окремо планувати завдання кожного працівника.  

Ефективність роботи науково-дослідної групи або організації оцінюють 

за кількома критеріями: середньорічним виробітком НДР (ДКР); кількістю 

впроваджених тем; економічною ефективністю від впровадження НДР (ДКР); 

загальним економічним ефектом; кількістю одержаних авторських свідоцтв 

та патентів на винаходи; кількістю проданих ліцензій або валютною 

виручкою. 

Середньорічний виробіток НДР (ДКР) Квироб визначають за формулою 
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;
Р

В
K кошт

вироб       (1) 

де Вкошт – загальна кошторисна вартість НДР та ДКР, тис. грн; 

Р – середньоспискова чисельність робітників основного та підсобного 

персоналу відділу, кафедри, лабораторії, НДІ, осіб. 

Критерій упровадження Кв закінчених тем дорівнює 

;
m

m
K

впр

впр       (2) 

де mвпр - кількість закінчених НДР, одиниць; 

m – загальна кількість НДР, одиниць. 

Економічну ефективність Кеф визначають за формулою 

;
B

E
K еф 

      (3) 

де  Е – ефект від упровадження теми, тис. грн; 

В – витрати на виконання та впровадження теми, тис. грн. 

Економічний ефект від упровадження – основний показник ефективності 

наукових досліджень. Ефект від упровадження розраховують за весь період, 

починаючи від часу розроблення теми до одержання віддачі. Звичайно час 

такого періоду становить кілька років. 

Рівень новизни прикладних досліджень та розробок характеризується 

критерієм новизни Кнов, тобто числом завершених робіт, за якими одержані 

авторські свідоцтва та патенти на винаходи. Критерій новизни вимірюється 

абсолютним числом авторських свідоцтв і патентів. Разом з тим більш 

об’єктивними є відносні показники, наприклад, кількість авторських свідоцтв і 

патентів, що віднесена до визначеної кількості робітників даного колективу (до 

100 або до 1000) або до числа тем, що розробляються колективом, і за якими 

потрібно оформлювати авторські свідоцтва та патенти. 

Якщо колектив НДІ виконав розробки та здійснено їх продаж за кордон, то 

ефективність таких розробок можна оцінити за кількістю проданих за кордон 

ліцензій або показником, що характеризує валютну виручку Квал продажу 
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,



В

Д
K вал       (4) 

де   Д – величина валютного доходу, тис. грн; 

∑В – сумарні витрати на проведення НДР та ДКР, на оформлення та продаж 

ліцензій, на виконання міждержавних ліцензійних відносин тощо. 

Чим вищі показники Квироб, Кв, Кеф, Кнов, Квал, тим ефективніша НДР 

колективу. 

Економічний ефект від упровадження НДР розраховується за типовими 

методиками розрахунку ефекту від впровадження нововведень. Вирізняють три 

види економічного ефекту: попередній, очікуваний та фактичний. 

Попередній економічний ефект встановлюють при обґрунтуванні теми 

наукового дослідження та включення її до плану робіт. Розраховують його за 

орієнтовними, укрупненими показниками з урахуванням обсягу впровадження 

результатів досліджень. 

Очікуваний економічний ефект розраховують у процесі виконання НДР. 

Його умовно відносять (прогнозують) до визначеного періоду (року) 

впровадження НДР у виробництво. Очікуваний ефект розраховують не тільки 

на один рік, але і на більш тривалі періоди (інтегральний результат). 

Орієнтовно такий період становить до 10 років від початку впровадження – для 

нових матеріалів та до 5 років – для конструкцій, приладів, технологічних 

процесів. Очікуваний економічний ефект розраховують організації, які 

виконують наукові розробки. 

Фактичний економічний ефект визначається після впровадження наукових 

розробок у виробництво, але не раніше, ніж через 1 рік. Розрахунок його 

виконують за фактичними витратами на наукові дослідження та впровадження 

з урахуванням конкретних вартісних показників даної галузі (підприємства), де 

були впроваджені наукові розробки. Фактичний економічний ефект 

розраховують  підприємства, на яких здійснюється впровадження результатів 

НДР.  
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Фактичний економічний ефект є найбільш достовірним критерієм 

економічної ефективності виконання НДР. 

 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Написати зміст науково-дослідної роботи студента. 

2. Написати реферат за результатами наукового дослідження. 

3. Написати тези доповіді на студентську науково-практичну 

конференцію. 

 

 

Рекомендована література:  

[1, с. 5–4]; [2]; [3, с. 122–138, 247–254]. 

 
Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке наукова публікація та її основні види? 

2. Монографія: поняття, алгоритм написання. 

3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення. 

4. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуші? 

5. Які відмінності між дисертацією і монографією? 

6. Тези доповіді, алгоритм тези. 

7. Які методичні прийоми використовуються при підготовці публікації? 

8. Реферат, алгоритм його підготовки. 

9. Які існують вимоги до написання рецензії? 

10. Доповідь, види та вимоги до підготовки. 

11. Вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників. 

12. Якою є структура звіту про НДР? 

13. Які форми звітності з наукових дослідженнях? 

14. Форми впровадження результатів наукового дослідження. 
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Тема 9. Магістерська робота: виконання та захист 

Поняття, загальна характеристика магістерської роботи. Основні етапи 

підготовки до написання магістерської роботи. Структура та технічне 

оформлення магістерської роботи. Порядок організації виконання та захисту 

магістерської роботи. 

 

У структурі сучасної освіти в Україні ступінь магістра йде по науковому 

рівню за ступенем бакалавра і передує ступеню кандидата наук (доктора 

філософії). Цей ступінь є не вченим, а академічним, тому що він відображає 

освітній рівень випускника вищої школи і свідчить про наявність у нього вмінь 

і навичок, притаманних початковому науковому робітнику. 

Магістр – це освітній рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра 

(спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння інноваційного 

характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для 

вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки. 

Підготовка магістрів проводиться за відповідними спеціальностями 

«Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями», в кількості визначеній держзамовленням або за 

кошти юридичних або фізичних осіб. 

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які 

орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної 

діяльності, для роботи в галузі наукомістких технологій. Магістерську 

підготовку можна проводити за спеціальностями університету, акредитованими 

за 4 рівнем за наявності ліцензії на підготовку магістрів. Магістерська 

підготовка може бути організована на кафедрах, які мають висококваліфіковані 

науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науково-дослідну 

матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з 

актуальних наукових і народногосподарських проблем. 
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Підготовка магістрів проводиться за денною формою навчання або без 

відриву від виробництва. 

Навчання в магістратурі осіб, які мають повну вищу освіту (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста), здійснюється за контрактом з повним 

відшкодуванням витрат на навчання. 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має освітню та 

науково-дослідну складові. Освітня компонента магістерської програми 

призначена для формування більш цілісного, поглибленого бачення  

професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримується, 

максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній 

галузі. Поряд зі спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти 

повинна входити економічна, гуманітарна, в тому числі й педагогічна 

підготовка. 

Науково-дослідна частина магістерських програм повинна бути пов’язана з 

науковою проблематикою кафедри (базового НДІ) та спрямована на 

формування навичок проведення наукових досліджень в конкретній галузі 

знань. 

Навчальний план магістерської підготовки повинен бути взаємопов’язаний 

з навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів. При цьому слід 

мати на увазі концептуальні вимоги до рівнів професійної підготовки 

бакалавра, спеціаліста і магістра, що випливають з призначення фахівця 

кожного освітнього рівня. На бакалаврському рівні професійні знання націлені 

на вивчення предметної галузі (об’єктів професійної діяльності). На 

інженерному рівні вивчаються методи створення нових виробів і технологій.  

Магістерська підготовка полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні 

знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових 

досліджень та отримання знань. Основними формами навчальної роботи в 

магістратурі є: 

– оглядові, проблемні лекції; 
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– індивідуальні навчальні заняття; 

– науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних 

дисциплін і досліджень, що проводяться; 

– самостійна робота, в тому числі проведення досліджень за 

затвердженою темою і підготовка атестаційної роботи. 

Формами звітності магістрантів про виконання навчального плану є: 

– складання іспитів і заліків; 

– доповіді на науково-навчальних семінарах; 

– підготовка і захист рефератів і звітів про виконання наукових 

досліджень. 

Вибір теми кваліфікаційної магістерської роботи і складання робочого 

плану. Під темою роботи прийнято розуміти те головне, про що в ній 

говориться. Теми  магістерських  кваліфікаційних  робіт визначаються  вищим  

навчальним закладом. Студенту-магістранту надається право вибору теми 

магістерської роботі аж до пропозиції своєї тематики з необхідним 

обґрунтуванням доцільності розробки.  

Тема магістерської кваліфікаційної роботи повинна визначатися і 

закріплюватися на початку магістерської підготовки. Вона частіше всього 

вибирається із списку рекомендованого відповідними профілюючими 

кафедрами навчального закладу і пов’язується з напрямами госпдоговірних і 

держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри. 

Особливо велике значення має планування творчого процесу студента-

магістранта, якщо вперше приступає до написання серйозного наукового твору, 

яким є випускна кваліфікаційна робота магістра. Планування його роботи 

починається зі складання робочого плану, який являє собою своєрідну наглядну 

схему передбачуваних досліджень. Такий план використовується на перших 

стадіях роботи, дозволяючи ескізно представити проблему, що вивчають, у 

різних варіантах, що значно полегшує науковому керівнику оцінювати загальну 

композицію і рубрикацію майбутньої роботи. Переважно план  складається з 
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переліку досліджень за даної теми, що зв’язані внутрішньою логікою і 

дозволяють судити про їх доречність і значимість 

Магістранту після складання плану необхідно уяснити черговість і логічну 

послідовність намічених робіт. Планові завдання можуть виконуватися залежно 

від наявності можливостей, і порядок їх виконання може мінятися, однак з 

умовою, що за певний період роботи вони всі будуть виконані. 

У складанні робочого плану приймає участь науковий керівник. Він також 

веде з потенційним автором і іншу роботу, а саме: 

– рекомендує необхідну літературу, довідникові, статистичні, архівні 

матеріали та інші джерела з теми; 

– проводить систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації; 

– оцінює зміст виконаної роботи як по частинах, так і в цілому; 

– дає згоду на представлення випускної роботи до захисту.  

Таким чином науковий керівник  надає наукову і методичну допомогу, 

систематично контролює виконання роботи, вносить певні корективи, дає 

рекомендації про доцільність прийняття того чи іншого рішення, а також 

заключення про готовність роботи в цілому. 

Підсумкова атестація. Підсумкова атестація проводиться у вигляді 

прилюдного захисту магістерської атестаційної роботи перед державною 

екзаменаційною комісією. 

Виконання атестаційної роботи є заключним етапом магістерської 

підготовки і має на меті: 

– систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних 

знань за відповідним напрямком вищої освіти і формування навичок 

застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових і науково-

технічних задач; 

– розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння 

методикою теоретичних, експериментальних та науково-практичних 

досліджень, використаних під час виконання атестаційної роботи; 
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– набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, набуття 

досвіду їх прилюдного захисту. 

Атестаційна робота є важливішим підсумком магістерської підготовки, у 

зв’язку з чим зміст роботи та рівень її захисту ураховуються як один з основних 

критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної 

програми. 

За всі відомості, викладені в атестаційній роботі, порядок використання 

фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість 

і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе 

відповідальність безпосередньо магістр – автор атестаційної роботи. 

Оформлення атестаційної магістерської роботи повинно відповідати 

вимогам до звітів про НДР (ДСТУ 3008-95 Державний стандарт України. 

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).  

Ілюстративний матеріал для захисту атестаційної роботи може бути 

виконаний у вигляді пакетів, креслень і подаватися за допомогою 

комп’ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою 

повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.  

До захисту атестаційних робіт допускаються студенти, які виконали 

магістерську програму підготовки, отримали відгук наукового керівника, 

відгуки рецензента та підпис завідувача кафедри про допуск до захисту. Списки 

студентів, допущених до захисту атестаційних робіт, передаються в ДЕК до 

початку її роботи. На захист подається атестаційна робота з необхідним для 

захисту комплектом ілюстративного матеріалу, відгуком керівника і рецензією. 

Вимоги до змісту атестаційних робіт. Атестаційна робота магістра являє 

собою кваліфікаційну наукову роботу, яка виконується студентом самостійно 

під керівництвом наукового керівника. Атестаційна робота магістра 

виконується на базі теоретичних знань і практичних  навичок, отриманих 

студентом на протязі усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної 

роботи, пов’язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих 
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задач прикладного характеру, що визначаються специфікою відповідного 

напрямку вищої освіти. 

Атестаційна робота магістра повинна бути результатом закінченого 

наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор 

володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно 

вирішувати наукові задачі, які мають теоретичне і практичне значення. 

Зміст атестаційної роботи магістра передбачає: 

– формулювання наукової, науково-технічної задачі, аналіз стану рішень 

проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування 

цілей дослідження; 

– самостійний аналіз методів досліджень, які застосовуються під час 

рішення науково-дослідної задачі, розробку нової методики дослідження або 

його апаратурного забезпечення; 

– науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який 

використовується у процесі дослідження; 

– отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або 

науково-методичне значення; 

– апробація отриманих результатів і висновків у вигляді патентів (заявка 

на патенти), доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського 

рівня) або підготовлених публікацій в наукових журналах і збірниках з 

обов’язковими результатами їх рецензування. 

У процесі підготовки і захисту атестаційної роботи магістрант повинен 

продемонструвати: 

– здатність творчо мислити; 

– уміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних 

інформаційних технологій; 

– формулювати мету досліджень; 

– складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження; 
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– володіти методами і методиками досліджень, які використовувались у 

процесі роботи; 

– здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки 

висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати; 

– уміння оцінити можливості використання отриманих результатів в 

науковій та практичній діяльності; 

– володіння сучасними інформаційними технологіями здійснення 

досліджень та оформлення атестаційної роботи. 

Магістерська атестаційна робота повинна виконуватись переважно за 

одним із трьох напрямків. 

Технологічний напрям. 

Об’єктом дослідження є новий або існуючий технологічний процес 

механічної обробки або складання виробів машинобудування. Результатами 

такої магістерської атестаційної роботи може бути: 

– установлення раціональних або оптимальних діапазонів зміни 

параметрів технологічних процесів і обладнання; 

– підвищення ефективності технологічних процесів, зокрема, підвищення 

надійності і продуктивності, зменшення матеріало-, трудо- та енергоємності; 

– розробка методів управління, зокрема автоматичного, процесами 

харчових виробництв. 

Конструкторський напрям. 

Об’єктом дослідження є нове або існуюче технологічне обладнання, 

оснащення, пристрої або стенди для реалізації технологічних процесів 

виготовлення харчових продуктів. Результатами такої магістерської 

атестаційної роботи можуть бути: 

– установлення раціональних або оптимальних конструктивних 

параметрів об’єкта дослідження; 

– розробка методів або методик розрахунку характеристик об'єкту 

дослідження; 
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– розробка та дослідження обладнання, оснащення, пристроїв або стендів 

для реалізації технологічних процесів, наукових досліджень або навчального 

процесу. 

Розробка САПР (або його елементів). 

Об’єктом дослідження є математична модель технологічного процесу, 

обладнання, оснащення, пристрою або стенду для реалізації технологічних 

процесів харчових виробництв. Результатами такої магістерської атестаційної 

роботи можуть бути: 

– реалізація та випробування роботи системи автоматизованого 

проектування (його елементів) технологічного спрямування; 

– розробка програмно-математичного забезпечення модулів систем 

автоматизованого програмованого технологічного обладнання; 

– розробка програмно-математичного забезпечення моделей для 

багатокритеріальної оптимізації та багатофакторного математичного 

моделювання об’єкта дослідження. 

Вимоги до структури атестаційних робіт. Атестаційна робота 

складається з вступної, основної частин та додатків. 

Вступна частина містить такі структурні елементи: обкладинку і 

титульний аркуш (оформляється згідно зі зразком, див. додаток А), реферат, 

зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів. 

Реферат, обсягом 200–500 слів українською та іноземною мовою повинен 

відображати інформацію, яку подано в атестаційній роботі, у такій 

послідовності: 

– відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, кількість 

джерел за переліком посилань; 

– мета роботи; 

– методи дослідження і апаратура; 

– результати роботи та їх новизна; 

– рекомендації з використання результатів роботи; 
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– значущість роботи та висновки; 

– припущення про можливі напрями розвитку або продовження 

досліджень, що були виконані; 

– перелік 5–15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для 

розкриття суті роботи, які друкуються прописними літерами у називному 

відмінку в рядок, через коми. 

Зміст, який подається на наступному після реферату аркуші, повинен 

включати: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, 

якщо вони мають заголовки), основної частини роботи; висновки; рекомендації, 

перелік посилань; найменування додатків із зазначенням сторінок цих 

матеріалів. 

Перелік умовних позначень подається після змісту з нового аркуша, він 

повинен включати пояснення всіх застосованих в роботі малорозповсюджених 

умовних позначень, символів, скорочень і термінів. 

У вступі (орієнтовний обсяг 2–4 стор.), який починається з нової сторінки, 

викладається:  

– оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і 

зарубіжної науково-технічної літератури та патентного пошуку із зазначенням 

практично вирішених задач, існуючих пробілів знань в даній предметній галузі, 

провідних фірм і провідних вчених та спеціалістів у даній галузі; 

– світові тенденції вирішення поставлених завдань; 

– актуальність роботи; 

– мета роботи і галузь застосування результатів; 

– взаємозв’язок з іншими науковими роботами. 

В основній частині роботи (орієнтовний обсяг 60–80 стор.) необхідно 

викласти відомості про предмет (об’єкт) дослідження, які необхідні та достатні 

для розкриття суті даної роботи. При цьому основна увага приділяється новизні 

роботи. 

Основна частина повинна, як правило, містити: 
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– обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів 

дослідження поставлених задач; 

– розробку методик досліджень, опис експериментального обладнання, 

аналіз похибок експериментів; 

– розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються в 

роботі; 

– постановку задачі моделювання, обґрунтування припущень і розробку 

базової моделі, аналіз адекватності моделей, що були розроблені; 

– розробку алгоритмів і методик проведення моделювання; 

– формулювання результатів теоретичних і експериментальних 

досліджень; 

– аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору 

достовірності, наукової та практичної цінності. 

Висновки (орієнтовний обсяг 1–3 стор.) розміщуються на окремому аркуші. 

У висновках наводять оцінку отриманих результатів роботи з урахуванням 

світових тенденцій рішення поставленої задачі; передбачувані галузі 

використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, науково-

технічну і соціальну значущість роботи. Текст висновків можна розділити на 

підпункти. На підставі отриманих висновків в роботі можуть надаватися 

рекомендації (орієнтовний обсяг 1–3 стор.). Рекомендації розпочинаються з 

нової сторінки. Вони визначають необхідні, на думку автора, подальші 

дослідження проблеми; подають пропозиції щодо ефективного використання 

результатів дослідження. 

Перелік посилань на літературні джерела наводиться з нового аркуша. 

Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та у 

відповідності до стандартів у бібліотечній та видавничій справах. 

До додатків можуть бути включені: 

– додаткові ілюстрації або таблиці; 
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– матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна 

включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, 

розрахунки; протоколи випробувань; копії технічного завдання, програми 

робіт, договору; інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм 

та ін.); 

– опис нової літератури і приладів, що використовуються під час 

проведення експерименту. 

Вимоги до оформлення атестаційної роботи. Атестаційна робота повинна 

бути виконана на українській мові комп’ютерним або машинописним 

(змішаним) способом у відповідності до стандарту на виконання документів з 

використанням комп’ютерних засобів друку. 

Робота оформляється на аркушах формату А4 (210x297 мм) через 1,5 

інтервали із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці з висотою знаків не 

менше 1,8 мм. Розміри поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. 

Окремі слова та формули, які вписуються до надрукованого тексту, 

повинні бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густоту, 

власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні-

обов’язково). 

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВИСНОВКИ», 

«РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх 

найменування є заголовками структурних елементів. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів необхідно 

розміщувати на середині рядка і друкувати прописними літерами без крапки 

наприкінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з 

абзацу (5 знаків). Відстань між заголовком та наступним або попереднім 

текстом повинна бути не менша двох рядків. Не можна розміщувати заголовок 

в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок 

тексту. 
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Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими 

цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового 

номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д. Номер пункту 

складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) і порядкового 

номера пункту, розділених крапками і т. п. 

Сторінки нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку 

сторінок, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. Титульний аркуш 

теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять. 

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні 

бути посилання в роботі. На всі запозичені ілюстрації також повинні бути 

посилання. Всі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в 

основній частині атестаційної роботи або в додатках. 

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати 

вимогам стандартів ЄСКД та ЄСПД. 

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та 

називаються «Рисунок» або «Рис.», що разом з назвою ілюстрації (у разі 

необхідності) розміщуються під рисунком, наприклад, «Рис. 3.2. – Схема 

розміщення» (другий рисунок третього розділу). 

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Таблицю 

слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, 

або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. 

Нумерують таблиці згідно з вимогами 4.6. «Таблиця» розміщують зліва над 

таблицею. 

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині рядка, з полями зверху та знизу не менше одного рядка.  

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера, розділених крапкою. Номер проставляється в дужках на рівні формули 

в крайньому правому положенні на рядку. 
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Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити 

безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, що у формулі. Перший 

рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 

Додатки потрібно розміщувати у порядку появи посилань на них у тексті. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки позначають 

посередині рядка прописними літерами (А, Б, В, ...). Наприклад, «Додаток А». 

Далі, симетрично тексту, друкується заголовок Додатка. Додатки повинні мати 

спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. У разі необхідності 

текст додатку можна поділити на розділи, підрозділи і пункти у відповідності 

до п. 5.4. (наприклад, Г.5.1.3. додатка Г). Ілюстрації, таблиці, формули та 

рівняння необхідно  нумерувати в межах кожного додатка (наприклад, рисунок 

Е.З. таблиця А.1, (Б.2) – друга формула Додатка Б і т. д.). Якщо додаток являє 

собою документ, який має самостійне значення і оформляється згідно з 

вимогами до документу даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на 

якому посередині друкують 

«ДОДАТОК_______________» та його найменування. Сторінки копії 

документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту, 

незважаючи на власну нумерацію сторінок документа. 

 Орієнтовний зміст магістерської атестаційної роботи. У відповідності 

до вказаного вище наводимо орієнтовний зміст магістерських атестаційних 

робіт з трьох напрямів. 

 

Орієнтовний зміст атестаційної магістерської роботи технологічного 

спрямування 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

РЕФЕРАТ  

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

ВСТУП 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ, 

ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНОГО НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

(15–20 стор.) 

1.1. Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних 

технологічних і конструктивних рішень. 

1.2. Вибір і обґрунтування теоретичних і експериментальних методів та 

методик досліджень, аналіз похибок експериментів. 

1.3. Обґрунтування актуальності досліджень, формулювання мети та 

задач роботи. 

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ АБО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ (20–30 стор.) 

2.1. Постановка задачі математичного моделювання, визначення факторів 

та критеріїв якості для моделей, обґрунтування припущень, розрахункових 

схем і одержання базової сукупності рівнянь (базових математичних моделей). 

2.2. Розробка алгоритму і методики проведення математичного 

моделювання (чисельного експерименту). 

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (20–30 стор.) 

3.1. Аналіз результатів теоретичних та (або) експериментальних 

досліджень технологічних процесів та їх елементів. 

3.2. Одержання та обґрунтування основних науково-технічних 

результатів досліджень, їх аналіз з точки зору достовірності, наукової та 

практичної цінності. 

ВИСНОВКИ  

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

ДОДАТКИ 
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Орієнтовний зміст атестаційної магістерської роботи 

конструкторського спрямування 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

РЕФЕРАТ 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ, 

ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНОГО НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

(15–20 стор.) 

1.1. Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних 

технологічних і конструктивних рішень. 

1.2. Вибір і обґрунтування методів і методик вдосконалення об’єкта 

дослідження. 

1.3. Обґрунтування актуальності дослідження, формулювання мети та 

задач роботи. 

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ОБ’ЄКТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ, СТВОРЕННЯ ЙОГО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ  

(20–30 стор.) 

2.1. Постановка задачі пошуку нових технічних рішень, визначення 

потрібних технічних параметрів, розробка і опис схем технічних рішень. 

2.2. Формулювання нових технічних рішень та опис роботи.  

2.3. Розробка математичної моделі об’єкта дослідження та комп’ютерної 

програми для її реалізації. 

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА (АБО) ЕКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (20–30 стор.) 

3.1. Аналіз результатів теоретичних досліджень математичної моделі. 

3.2. Аналіз результатів експериментальних досліджень дослідного зразка. 
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3.3. Одержання та обґрунтування основних науково-технічних 

результатів досліджень, їх аналіз з точки зору достовірності, наукової та 

практичної цінності. 

ВИСНОВКИ  

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ  

ДОДАТКИ 

 

Орієнтовний зміст атестаційної магістерської роботи, що призначена 

для розробки САПР (елементів САПР) 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

РЕФЕРАТ 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ, 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНОГО НАПРЯМКУ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУВАННЯ (15–20 стор.) 

1.1. Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних 

технологічних і конструктивних рішень. 

1.2. Вибір і обґрунтування математичних методів і методик дослідження. 

1.3. Обґрунтування актуальності дослідження, формулювання мети та 

задач роботи. 

РОЗДІЛ. 2. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ АБО ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ (20–30 стор.). 

2.1. Постановка задачі математичного моделювання об’єкта дослідження, 

визначення виходів системи, обґрунтування припущень розробки та 

розрахункових схем, одержання базової сукупності рівнянь. 

2.2. Розробка алгоритму роботи САПР. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ САПР (20–30 стор.). 

3.1. Опис програмних модулів САПР.  

3.2. Перевірка працездатності системи та її окремих модулів.  

3.3. Одержання та обґрунтування основних науково-технічних 

результатів досліджень, їх аналіз з точки зору достовірності, наукової та 

практичної цінності. 

ВИСНОВКИ  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

ДОДАТКИ 
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