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ВСТУП 

 

Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною 

складовою освітнього процесу й здійснюється з метою інтеграції наукової, 

навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти. Закон України 

«Про вищу освіту» визначає основні завдання наукової діяльності у вищих 

навчальних закладах, до яких належать: органічна єдність змісту освіти й 

програм наукової діяльності; створення стандартів вищої освіти, підручників і 

навчальних посібників з урахуванням досягнень науки й техніки; упровадження 

результатів наукових досліджень у практику; безпосередня участь суб’єктів 

навчально-виховного процесу в науково-дослідницьких роботах, що 

проводяться у вищому навчальному закладі; організація наукових, науково-

практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів 

науково-дослідницьких, курсових, магістерських та інших робіт учасників 

навчально-виховного процесу.  

Науково-дослідницька діяльність у вищих навчальних закладах України 

здійснюється на основі діючих Законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», статутів університетів та 

інших вищих навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації.  

Успішність наукової діяльності неможлива без знання її методології, 

теорії, технології, методів та організації. Ці знання потрібні студентам, 

аспірантам, докторантам, співробітникам наукових підрозділів факультетів – 

усім тим, хто бере участь у навчальному й науковому процесі.  

Мета вивчення дисципліни полягає як у висвітленні теоретичних засад 

науково-дослідницької діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій 

щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідницьких, 

дисертаційних та інших робіт. 
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Завдання – сформувати систему знань теоретичного та практичного 

характеру, які стосуються вивчення:  

- особливостей предмету методології наукового дослідження;  

- функцій методології науки;  

- класифікацій методів наукового дослідження;  

- технології наукового дослідження;  

- методології створення наукових повідомлень 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- основні теоретичні поняття курсу, що дозволить їм зрозуміти сутність 

процесу наукового дослідження;  

- основні закономірності, які потрібно враховувати при організації 

наукового дослідження, інтерпритації даних;  

- логіку наукового дослідження;  

- методологію написання наукових повідомлень;  

уміти: 

- формулювати наукові проблеми;  

- підбирати адекватні методи наукового дослідження з метою вирішення 

дослідницьких завдань;  

- формулювати робочі гіпотези та визначати дослідницькі завдання;  

- визначати діагностичні виміри досліджуваних явищ. 

Конспект лекцій складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з курсу «Методологія та організація наукових досліджень» 

для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «магістр». 
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лекція № 1 

Тема. Наука як продуктивна сила суспільства 

План 

1. Виникнення та еволюція науки.  

2. Основні періоди розвитку науки і техніки.  

3. Наукова революція: етапи, структура, результати.  

4. Особливості науки і техніки доби глобалізації 

 

1. Виникнення та еволюція науки. 

Наука – це особлива форма людської діяльності, яка склалася історично і 

має своїм результатом цілеспрямовано відібрані факти, гіпотези, теорії, закони 

й методи дослідження. 

Наука має дві важливих складові: систему наукових знань і систему 

наукової діяльності. Система наукових знань складається з таких основних 

елементів, як теорія, закони, гіпотези, поняття й наукові методи. Наукова 

діяльність – інтелектуальна творча діяльність, що спрямована на здобуття й 

використання нових знань.  

Так виникла історично перша форма науки – наука античного світу, або 

протонаука, предмет вивчення якої була вся природа в цілому. У цей період 

з’являються першо основи хімії, необхідні для видобування металів з руд, 

фарбування тканин. Потреби у відліку часу, орієнтування на Сонце, Місяць, 

визначення порядку зміни сезонних явищ заклали підґрунтя для астрономії. 

Дещо раніше виникли основи математики, які включали в себе водночас 

елементи арифметикий геометрії. 

Первісна (антична) наука ще не поділялася на окремі галузі ймала риси 

протонауки, що була дуже близькою до філософії. У V ст. до н. д. з 

натурфілософської системи античної науки в самостійну галузь пізнання 
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починає виділятися математика, яка поділялася на арифметику й геометрію. 

Усередині IV ст. до н. д. виокремлюється астрономія. 

Новий переворот у системі культури відбувається в добу Відродження, 

що охоплює XIV – початок XVII століть. У добу Відродження була проведена 

основна інтелектуальна робота, що підготувала виникнення класичного 

природознавства. В епоху середньовіччя визначальним відношенням до світу 

було відношення людини до Бога як вищої цінності.  

Інтелектуали нового типу гуртуються навколо нових культурних центрів. 

Ними стають академії, що утворюються в XV столітті, та друкарні. Двома 

видатними здобутками цієї епохи були зрозумілий виклад «системи небес», у 

центрі якої розміщується Сонце (система М. Коперника), та перша детальна 

анатомія людського тіла, наведенав працях А. Везалія. Обидві праці були 

опубліковані 1543 року. 

Наука в сучасних її формах почала складатись у XVII-XVIII ст. і в силу 

головної закономірності свого розвитку перетворилася в нашу епоху на 

безпосередню продуктивну силу, яка суттєво й всебічно впливає на життя 

суспільства. Швидкі темпи розвитку науки у XX ст. стимулювали створення 

наукознавства, яке вивчає закономірності функціонування й розвитку науки, 

структуру та динаміку наукової діяльності, економіку й організацію наукових 

досліджень, форми взаємодії з іншими сферами матеріального та духовного 

життя суспільства. 

2. Основні періоди розвитку науки і техніки.  

Науково-технічний прогрес як загально історична закономірність виник в 

період першої промислової революції, склався як масове явище в другій 

половині ХІХ ст. і лише у ХХ ст. вся техніка почала розвиватися на науковій 

основі. Незалежно одне від одного, практично не стикаючись на протязі 

тисячоліть розвиток абстрактного знання і практичного досвіду, науки і техніки 

став єдиним процесом науково-технічного прогресу. В цьому сенсі рубіж XVIII 

– XIX ст. був вирішальним у розвитку людства, його виробничих сил. 
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Перша промислова революція визначила розвиток науки і техніки на 

протязі всього ХІХ ст., із її коріння виросла сучасна науково-технічна 

революція. Два сторіччя, які пройшли з того часу, були періодом експансії 

науки у всі сфери людського життя, на протязі яких зберігались і розвивались 

головні риси науково-технічного прогресу – створення і удосконалення техніки 

на основі наукового пізнання та її розповсюдження у всі галузі праці і сфери 

життя. 

Розглядаючи епоху становлення науково-технічного прогресу, необхідно 

розкрити причини з’єднання науки і техніки, зміни важкого удосконалення 

ручної техніки бурхливим розвитком машин. 

Якщо для донауково-технічної епохи розвитку виробничих сил були 

характерні: - панування ручної праці у всіх сферах виробництва; - 

удосконалення техніки виробництва лише на основі накопичення практичного 

досвіду; - зародковий розвиток науки переважно як соціокультурного явища; то 

в машинну (науково-технічну) епоху розвитку продуктивних сил придбало 

якісно нові ознаки: - поступова зміна ручної праці машинною у всіх сферах 

виробництва і видах діяльності; - перехід до удосконалення техніки на науковій 

основі і перетворення науки в безпосередньо виробничу силу. 

Першими досягненнями науки, що означало переворот в техніці 

виробництва, була парова машина, яку її сучасники не випадково назвали 

«філософською», тобто науковою. Парова машина Дж. Уотта не тільки 

використовувала досвід попередників (Т. Севері і Т. Ньюкомена), але була 

плодом наукової думки – розвитку пневматики, що привело у ХVII ст. до 

поняття фізичної природи пустоти та теорії теплоємкості. Це було перше 

технічне досягнення в історії людства, яке не могло бути одержане емпірично. 

3. Наукова революція: етапи, структура, результати. 

Умовно можуть бути виділені три етапи становлення науки. Перший, 

зв’язаний, насамперед, з діяльністю Г. Галілея – формування нової наукової 

парадигми; другий – з Р. Декартом – формування теоретико-методологічних 

основ нової науки; і третій – «головним» героєм якого був И. Ньютон, – повне 
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завершення нової наукової парадигми – початок сучасної науки. І хоча не всі 

згодні з визначенням «наукова революція», уперше уведеним в 1939 р.  

Основи нового типу світогляду, нової науки були закладені Галілеєм. Він 

почав створювати її як математичне й досвідчене природознавство. Галілей 

розробив динаміку – науку про рух тіл під дією прикладених сил. Він 

сформулював перші закони вільного падіння тіл, дав строге формулювання 

понять швидкості й прискорення, усвідомив вирішальне значення властивості 

руху тіл, у майбутньому названого інерцією. Дуже коштовна була висловлена 

їм ідея відносності руху. Закони механіки Галілея разом з його астрономічними 

відкриттями підводили фізичну базу під теорію Коперника.  

Цей переворот у різному ступені охоплює всі галузі природознавства. 

Починається процес швидкої диференціації наук, причому для природознавства 

в цілому характерний аналітичний підхід до природи. Досягнення нової, 

стихійно-матеріалістичної у своїй основі науки, що порвала з теологією й 

витиснула бога з області природи в мрячну сферу метафізики – науки, що 

вірила лише в досвід і людський розум,  були величезні. Науково-технічний 

прогрес в умовах перемоги й твердження капіталізму. Розглянутий тут перший 

період нової історії характеризується насамперед створенням великого 

машинного виробництва й відповідної йому машинної техніки. Машини, 

введення яких знаменував початок промислового перевороту (раніше всього в 

Англії, з 60-х рр. XVIII в.), заміняли робітника, що виконував «...роботу у 

власному розумінні слова».  Після створення універсальної парової машини 

Дж. Уаттом на початку 80-х рр. XVIII в. і вирішальних зрушень в області 

металургії й металообробки в кінці XVIII – початку XIX в наступає «епоха 

пари, заліза й вугілля». Але найважливішою тенденцією в техніці стала робота 

зі створення електрогенераторів і електродвигунів. Більші успіхи були 

досягнуті й в області хімічної промисловості. Ці тенденції в першу чергу 

проявлялися в машинобудуванні, хімічній промисловості, паперовому 

виробництві й деяких інших галузях.  

4. Особливості науки і техніки доби глобалізації. 
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Глобалізація охоплює всі ланки науково-технічної сфери – науку, техніку, 

технології. Вона спостерігається в області розвитку науки і технологій на 

різних рівнях – міжнародному, державному та внутрішньодержавному. 

Її вплив проявляється: - в швидкості збільшення знань і їх трансляції в 

інновації; - в обсягах фінансування науково-інноваційного сектора і структурі 

цього фінансування; - в правовому регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності; - в появі нових форм організації наукової праці та 

інноваційних розробок, способі комунікацій в науці; - в зміні характеру і 

способах підготовки наукових кадрів, змісту наукової праці; - в особливостях 

поділу і кооперації наукової праці, в тому числі міжнародного науково-

інноваційного співробітництва і т.д. 

Можна виділити наступні основні тенденції розвитку науково-технічної 

сфери:  

- великі дослідницькі проекти об’єднують вчених з різних країн (пошук 

поновлюваних джерел енергії, великий адронний коллайдер, нанотехнології 

тощо);  

- все більш збільшується державне фінансування і підтримка 

фундаментальної науки;  

- грантова система фінансування досліджень;  

- академічна мобільність вчених;  - інтеграція науки і освіти (дослідницькі 

університети), інтеграція науки і виробництва (науково-впроваджувальні 

території);  

- формування інтеграційного ланцюжка: наука – освіта-виробництво;  

- створення наукової основи для переходу до шостого технологічного 

укладу, в основі якого розвиток нанотехнології;  

- наука виконує функцію свого роду локомотива інноваційної сфери.  

Підтримуючи необхідне для інновацій соціокультурний простір, наукове 

співтовариство створює життєву атмосферу національної інноваційної системи 

(НІС). У наукомістких галузях високі темпи науково-технічного прогресу. За 

останні 15-20 років розвинені країни накопичили значний досвід організації 
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інноваційної діяльності. Виникли різні форми впровадження наукових розробок 

у виробництво (адже самі по собі технології нікому не потрібні, якщо немає їх 

практичного використання: технологічна кооперація, міждержавні 

технологічний трансферт, територіальні науково-промислові комплекси). 

 

Лекція № 2 

Тема. Правові засади науково-дослідної роботи 

План 

1. Нормативно-правові акти з питань науково-дослідної діяльності.  

2. Правовий статус суб’єктів наукової діяльності.  

3. Інтелектуальна власність та її гарантії. 

4.  Право на відкриття і винахід. 

 

1. Нормативно-правові акти з питань науково-дослідної 

діяльності: 

- Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 

- Закон України «Про вищу освіту» (окремі розділи, що стосуються 

наукової діяльності) Розділ IX Підготовка наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; 

- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; 

- Закон України «Про науково-технічну інформацію»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної цільової науково-технічної та соціальної програми» «Наука в 

університеттах» на 2003-2012 рр.; 

- Рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

«Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI столітті»; 

- Положення Національної Академії Наук України «Основні 

принципи організації та діяльності науково-дослідного інституту Національної 

Академії Наук України»; 
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2. Правовий статус суб’єктів наукової діяльності.  

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 (далі - громадські  

Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності. 

Вчений має право: - обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-

технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та 

загальнолюдських цінностей; - об’єднуватися з іншими вченими в постійні або 

тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-

технічної діяльності; - брати участь у конкурсах на виконання наукових 

досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України 

та інших джерел відповідно до законодавства України; - здобувати визнання 

авторства на наукові і науково-технічні результати своєї діяльності; - 

публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншим 

способом, у порядку, встановленому законодавством України; -  брати участь у 

конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних 

працівників; - отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію; - 

здобувати державне і громадське визнання через присудження наукових 

ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розвиток науки, 

технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у 

виробництво та за підготовку наукових кадрів. 

Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-

педагогічної діяльності зобов’язаний: - не завдавати шкоди здоров’ю людини, її 

життю та довкіллю; - додержуватися етичних норм наукового співтовариства, 

поважати право на інтелектуальну власність. 

Такод до суб’єктів відносять: - наукового працівника; - наукову установу; 

- державні наукові установи; - Керівника наукової установи та інші. 

3. Інтелектуальна власність та її гарантії. 



13 

Інтелектуальна власність – це власність на будь-які результати творчої 

діяльності людей, що відповідають встановленим чинним законодавством 

вимогам. 

Отже, щоб визнати результат об’єктом Інтелектуальної власності, він 

повинен мати творчий характер і відповідати встановленим вимогам закону. 

При цьому слід підкреслити, що власністю має визнаватися будь-який витвір 

людини, будь-який результат творчості, навіть, якщо він не відповідає вимогам 

закону. Але такий результат не підпадає піл правову охорону і держава не 

зможе забезпечити надійний захист такого результату. Особливість 

інтелектуальної власності полягає в тому, що всі результати інтелектуальної 

діяльності людини для одержання правової охорони мають бути належним 

чином оформлені або об’єктивовані. Така формалізація, між іншим, властива і 

деяким рухомим і нерухомим речам. 

У спеціальній літературі до цього часу доцільну діяльність людини 

поділяли на два види: матеріальне виробництво і духовне. В процесі 

матеріального виробництва виробляються знаряддя праці, сировина, матеріали, 

готові вироби тощо. Результатом другого виду виробництва є твори науки, 

літератури, мистецтва і т. д. Звідси робиться висновок, що творчість — це 

сфера духовного виробництва, яке наділено певними якостями інтелектуальної 

діяльності людини. 

4. Право на відкриття і винахід. 

Майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, що 

виникають у зв’язку із створенням і використанням винаходу, корисної моделі, 

промислового зразку, знаку для товарів і послуг, регулюються законами 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (3687-12), «Про 

охорону прав на промислові зразки» (3688-12), «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» (3689-12), цим Кодексом та іншими актами законодавства 

України. 

Винахідник, якому видано авторське свідоцтво, в разі використання його 

винаходу, має право на винагороду залежно від економії або іншого 
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позитивного ефекту, одержуваного в результаті використання винаходу, а 

також право на пільги відповідно до Положення про відкриття, винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції. Патент видається строком на п’ятнадцять років, 

рахуючи з дня подачі заявки. З того ж дня охороняються права заявника. Ніхто 

не може без згоди особи, якій належить патент (патентовласника), використати 

винахід. Патентовласник може видати дозвіл (ліцензію) на використання його 

винаходу або повністю переуступити патент. Авторові прийнятої до 

впровадження раціоналізаторської пропозиції видається свідоцтво, яке 

засвідчує його авторство. Він має право на винагороду, а також на пільги 

відповідно до законодавства України. Право одержати свідоцтво на 

раціоналізаторську пропозицію і винагороду за раціоналізаторську пропозицію 

переходить за спадкоємством у встановленому законом порядку. 

 

Лекція № 3 

Тема. Організаційні основи наукових досліджень 

План 

1. Система державної організації наукових досліджень.  

2. Національна академія наук України.  

3. Наукові кадри і їх підготовка.  

4. Перелік спеціальностей, за якими проводяться наукові 

дослідження. 

5. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі 

документознавства та інформаційної діяльності. 

 

1. Система державної організації наукових досліджень 

В Україні існує державна система організації та управління науковими 

дослідженнями та надає можливість концентрувати й спрямовувати науку на 

виконання найбільш важливих завдань, виходячи з потреб соціально-

економічного розвитку держави. 

Державна система управління наукою має на меті вироблення 
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стратегічних і тактичних рішень для здійснення фундаментальних і прикладних 

досліджень, підвищення їх ефективності, вибір найбільш перспективної 

наукової тематики, інформаційне забезпечення досліджень, економічне 

стимулювання їх діяльності. 

Організація науки в державі включає чотири основних сектори: 

1) академічний – спрямований на забезпечення фундаментальних 

досліджень, які приводять до одержання нових знань, ідей та теорій; 

2) вузівський – спрямований на забезпечення фундаментальних і 

прикладних досліджень, які дають нові знання та розробки, придатні до 

практичного застосування; 

3) галузевий –  спрямований на проведення прикладних досліджень та 

здійснення розробок і нововведень; 

4) виробничий – пов’язаний із запровадженням науково-технічних 

розробок, удосконаленням техніки і технологій, завдяки чому здійснюються 

винаходи, створюється нова техніка та нова продукція. Безпосередню наукову 

діяльність в Україні здійснюють: - науково-дослідні і проектні установи та 

центри Національної Академії наук; - науково-дослідні установи системи 

галузевих академій наук; - науково-дослідні підрозділи та кафедри вищих 

навчальних закладів (інститутів, академій, університетів); - науково-дослідні, 

проектні, конструкторські, технологічні та інші установи міністерств і 

відомств; - науково-дослідні, проектні установи і центри при промислових 

підприємствах та об’єднаннях; - науково-дослідні, конструкторські, 

технологічні та інші установи і центри, створені на комерційній основі. 

2.  Національна академія наук України 

Головний науковий центр України – Національна Академія наук. Надання 

їй рангу вищої наукової установи України зумовлене об’єктивними потребами 

суспільства у поглибленні та систематичній розробці фундаментальних 

проблем у галузі суспільного життя, природознавства і техніки. Вона має 

історичні передумови, закріплені у правовому положенні Академії і спирається 

на матеріальне й технічне забезпечення держави. Як науковий центр Академія 
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почала свою діяльність від 27 листопада 1918 року – цього дня гетьман 

Скоропадський підписав указ про створення Української Академії наук. 

Президентами Академії за всі роки її існування були В. Вернадський 

(19191921 рр.), В. Лепський (1922-1928 рр.), Д. Заболотний (1928-1929 рр.), О. 

Богомолець (1930-1946 рр.), О. Палладін (1946-1962 рр.), з 1962 р. – Б. Патон. 

Мета діяльності Національної Академії наук України визначена в її 

Статуті: - розвиток фундаментальних досліджень з провідних напрямків 

суспільних і природничих наук; - здійснення перспективних наукових 

досліджень, безпосередньо пов'язаних з розвитком виробництва, в першу чергу 

у визначальних галузях технічного прогресу; - виявлення принципово нових 

можливостей науково-технічного прогресу і підготовка рекомендацій для їх 

застосування у народному господарстві; - вивчення та узагальнення досягнень 

світової науки і сприяння найбільш повній їх реалізації у суспільній практиці. 

3. Наукові кадри і їх підготовка 

Основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів 

є аспірантура та докторантура, що функціонують при вищих навчальних 

закладах та наукових установах. Порядок вступу та навчання в аспірантурі та 

докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відкриття і 

закриття аспірантури та докторантури у ВНЗ і наукових установах здійснює 

Міністерство освіти і науки України. В аспірантурі та докторантурі навчаються 

відповідно аспіранти та докторанти. 

Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту й кваліфікаційний рівень 

магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі ВНЗ або наукової установи 

для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Докторант – особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і зарахована 

до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук. 

4. Перелік спеціальностей, за якими проводяться наукові 

дослідження. 

- фізико-математичні;  
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- - хімічні;  

- - біологічні;  

- - геологічні;  

- - технічні;  

- - сільськогосподарські;  

- - історичні;  

- - економічні;  

- - філософські;  

- - географічні;  

- - юридичні;  

- - педагогічні;  

- - медичні;  

- - фармацевтичні та інші. 

5. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі 

документознавства та інформаційної діяльності. 

Комплексний характер наукової дисципліни «Документознавство» 

виражається в тому, що воно нібито вторгається і в сферу філософії, і 

психології, і логіки, і естетики, лінгвістики, кібернетики, наукознавства, 

управління. Але все це є підтвердженням того, що інформаційно-комунікативна 

діяльність вимагає не вузькоспеціальних знань, а фундаментальної 

багатогранної підготовки на базі комплексів соціальних наук, бо документ –  це 

матеріальний об’єкт, породжений соціумом для закріплення інваріантності 

відображення процесів і явищ навколишньої дійсності. 

Документно-комунікативна діяльність визначається як процес, який 

пов’язаний з вираженням інформаційного потенціалу через інформаційні 

ресурси, що й характеризує якість культури суспільства в певний 

хронологічний період його розвитку. 

Перспективність розвитку проблематики загального документознавства – 

документології є безсумнівною. Водночас він буде продуктивним за умови 

розгляду документології не як комплексу наук або навіть наукової дисципліни, 
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а певної сукупності знань. Інакше документологія буде підмінена 

книгознавством, бібліографознавством, інформатикою або журналістикою, 

особливо коли не враховується проблематика традиційного документознавства, 

архівознавства та циклу спеціальних історичних дисциплін, що вивчають 

окремі характеристики історичних документів. Однобічний підхід до розгляду 

документознавчих питань тільки з точки зору бібліотекознавства, 

бібліографознавства чи книгознавства навряд чи створює можливість 

зарахування таких робіт до документознавчих (документологічних). 

 

Лекція № 4 

Тема. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному 

закладі 

План 

1. Особливості сучасної науки. 

2. Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному 

закладі. 

3. Організація вузівської науки. 

4. Види і форми науково-дослідної роботи. 

5. Система управління науково-дослідною роботою. 

 

1. Особливості сучасної науки. 

Сьогодні наука розвивається в трьох напрямках: мікросвіт – вирішення 

проблеми на рівні елементарних частин і атомних структур, мегасвіт – 

вивчення Всесвіту, починаючи з сонячної системи до сфер позагалактичного 

простору, макросвіт – вивчення функцій вищих структур живої матерії. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. для науки властиві такі особливості: 

Диференціація і інтеграція науки – Диференціація науки є об’єктивною, 

оскільки через кожних 5-10 років подвоюються наукові дисципліни. 

Диференціація знань обумовлена практично невичерпним об’єктом пізнання, 

потребами практики і розвитку самої науки. Також об’єктивна інтеграція науки, 
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що відображає взаємозв’язок і взаємообумовленість наукових знань, посилене 

проникнення одних наук в інші.  

Прискорений розвиток природознавчих наук. Природознавчі науки, 

вивчаючи базові структури природи, закономірності їх взаємодії та управління, 

є фундаментом науки в цілому і повинні розвиватися випереджаючими 

темпами.  

Математизація наук. Математика є мозком науки і душею техніки. 

Математизація науки сприяє використанню ПЕОМ, посиленню зв’язку між 

наукою, технікою і виробництвом.  

Посилення зв’язку науки, техніки і виробництва. На сучасному етапі 

наука є продуктивною силою суспільства, що проявляється в глибоких змінах у 

взаємозв’язках науки і виробництва. Слід відмітити, що нові види виробництва 

і технологічні процеси спочатку зароджуються в надрах науки, науково-

дослідних інститутах.  

2. Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному 

закладі 

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Суб’єктами науково-дослідної роботи у навчальному закладі, як показує 

схема, є: викладачі, студенти, аспіранти, доктори.  Кожен із суб’єктів наукової 

роботи і діяльності у вищому навчальному закладі має перед собою певну 

визначену мету, відповідно до свого статусу, для реалізації якої мають бути 

поставлені відповідні завдання, і при закінченні передбаченого планового 

графіку виконання завдань суб’єкти науково-дослідної роботи отримують 

результат. 

3. Організація вузівської науки. 

Організацію науково-дослідної роботи у вузах здійснює, як правило, 

окремий структурний підрозділ – науково-дослідна частина, до якої входять 

наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути, 
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центри, лабораторії тощо та бібліотеки. Їх діяльність може здійснюватися як на 

бюджетній так і контрактній засадах. Це адміністративна частина організації. 

Щодо функціональної – сюди належать безпосередні суб’єкти наукової 

діяльності, учасники науково-дослідної роботи, які безпосередньо працюють на 

кафедрах.  

Науково-педагогічні працівники – це вчені, які за основним місцем 

діяльності займаються професійною педагогічною та науковою або науково-

технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної 

освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. 

Організовує наукову роботу студентів випускаюча кафедра, яка є базовим 

методичним центром по роботі з студентами. Для керівництва науковими 

дослідженнями вона призначає наукового керівника. 

Отже, організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному 

закладі полягає в функціональному розмежуванні обов’язків певних 

структурних одиниць закладу освіти щодо наукової компоненти діяльності 

суб’єктів вищого навчального закладу, при цьому наявна чітка координація 

роботи всіх ланок на всіх рівнях. 

4. Види і форми науково-дослідної роботи. 

Форми організації НДР 

НДР в навчальному процесі: НДР в позанавчальний час: 

- Вивчення теоретичних 

основ методики організації та 

виконання наукового дослідження. 

- Робота в студентських 

гуртках з окремих дисциплін. 

- Навчально-дослідна 

робота. 

- Участь студентів у 

виконанні разової тематики, у роботах 

з творчої співдружності, у 

індивідуальних планах викладачів. 

- Впровадження елементів 

творчості в навчальні, лабораторні, 

практичні заняття. 

- Робота в студентському 

економічному бюро. 
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- Проведення семінарів під 

керівництвом викладачів кафедри. 

- Робота в наукових 

проблемних групах. 

 

- Робота над темами 

науково-дослідного характеру у 

спеціально відведений час. 

- Лекторська робота 

студентів. 

- Робота над темами 

науково-дослідного характеру у разі 

виконання курсових або дипломних 

робіт. 

- Підготовка наукових 

доповідей на науково-теоретичні 

семінари, конкурси, конференції. 

 

- Виконання індивідуальних 

завдань науково-дослідного характеру 

під час проходження практики. 

 

5. Система управління науково-дослідною роботою. 

Науково-дослідна робота у вузі здійснюється за певного управління. 

Управління в широкому розумінні можна трактувати як сукупність певних дій і 

важелів, які в сукупній їх взаємодії призводять до певного результату. З огляду 

на це в умовах вузу управління науково-дослідною роботою включає такі 

важелі як: Планування, Облік і контроль, Аналіз, Прийняття рішень. 

В науці, як виду економічної діяльності існує два види планів, виходячи з 

різних підходів. 

Комплексно-цільова програма науково-дослідної роботи (КЦП НДР). 

Вона охоплює всіх учасників науково-дослідного процесу, види і форми 

науково-дослідної роботи університету і факультету. 

Оперативне планування – оперативні плани, які випливають із КЦП НДР і 

конкретизуються у планах окремих суб’єктів науково-дослідної роботи. 

- Навчальні плани бакалаврів, спеціалістів і магістрів, програми 

дисциплін за циклами: гуманітарної, природничо-наукової, 

загальноекономічної та професійної підготовки на весь термін навчання. 
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- Індивідуальні плани аспірантів і докторантів на весь термін навчання 

(здача іспитів, підготовка дисертаційних робіт та їх захист). 

- Плани роботи кафедри. Розділ науки враховує кафедральну тематику, її 

фундаментальну та прикладну складову і індивідуальні плани викладачів. 

 

Лекція № 5 

Тема. Наукова комунікація в науковій діяльності 

План 

1. Основні елементи процесу наукової комунікації.  

2. Форми та види наукової комунікації.  

3. Роль особистої інформаційної бази дослідника.  

 

1. Основні елементи процесу наукової комунікації. 

Наукова інформація поширюється в часі та просторі певними каналами, 

засобами, методами. Особливе місце в цій системі належить науковій 

комунікації. Наукова комунікація (НК) – обмін науковою інформацією (ідеями, 

знаннями, повідомленнями) між ученими і спеціалістами. Сучасні автори теорії 

комунікації К. Шеннон та У. Вівер дають таке визначення комунікації: «Це всі 

дії, коли один розум впливає на інший». 

У процесі НК виділяють п’ять основних елементів: 

комунікант – відправник повідомлення (особа, якагенерує ідею або 

збирає, опрацьовує наукову інформацію тапередає її).  

комунікат – повідомлення (фіксована чи нефіксова-на наукова 

інформація, закодована певним чином за допомогою символів, знаків, кодів).  

канал (спосіб передачі наукової інформації).  

реципієнт – отримувач повідомлення (особа, якій призначена інформація і 

яка певним чином інтерпретує її, реагує на неї).  

зворотний зв’язок – реакція реципієнта на отримане наукове 

повідомлення. 

 2. Форми та види наукової комунікації. 



23 

Є багато підходів до класифікації наукової комунікації, її поділяють на 

пряму (безпосереднє спілкування фахівців, зайнятих у науково-дослідницькому 

процесі); опосередковану (комунікація між ученими через їхні наукові 

публікації); вертикальну (між науковим керівником і дисертантом); 

горизонтальну (повязує здобувача з представниками наукової школи) та ін. 

Однак найпоширенішим є поділ наукових комунікацій на формальні і 

неформальні, документні і недокументні, між якими встановлено тісний 

взаємозв’язок. 

Формальна НК – обмін науковою інформацією через спеціально створені 

структури для генерації, оброблення і поширення наукового знання. Це – 

видавництва, редакції газет і журналів, науково-дослідні установи, вищі 

навчальні заклади, радіо, телебачення, бібліотеки, інформаційні центри, музеї, 

архіви тощо. В наукознавстві формальну комунікацію часто розглядають як 

опублікування статті в журналі або наукової монографії і посилання. Пряме 

цитування одного автора іншим свідчить про створення формального каналу 

комунікації між ними – від цитованого автора до того, хто цитує. Якщо два 

дослідники цитують третього, то створюється формальна комунікація між 

першим і третім автором шляхом цитування. Ефективність формальної НК 

визначається кількістю та якістю опублікованих наукових результатів. 

Неформальна НК – це комунікація, що встановлюється між комунікантом 

(відправником) і реципієнтом (отримувачем) шляхом особистих контактів, 

зустрічей, бесід, телефонних розмов, листування тощо. Позитивним аспектом 

такої комунікації є економія часу, забезпечення глибшого взаєморозуміння. 

Ефективність неформальних НК визначається через самозвіти, опитування, 

спостереження. Окремі неформальні обміни науковою інформацією стають 

очевидними, коли науковці у співавторстві публікують результати свого 

дослідження. 

Документна НК – комунікація, опосередкована науковим документом, 

побудована на обміні документованою інформацією (ідеями, повідомленнями, 

знаннями). Науковий документ – це публікація результатів теоретичних і (чи) 
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експериментальних досліджень, а також підготовка науковцями до публікації 

пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів. Він містить 

зафіксовану на матеріальному носієві наукову інформацію для передачі її в 

просторі і часі. 

3. Роль особистої інформаційної бази дослідника. (не знайшла 

відповідь) 

Починаючи роботу над темою, дослідник звертається насамперед до 

публікацій своїх попередників (якщо вони є), а також до узагальнюючих праць, 

які можуть стати вихідною точкою дослідження проблеми. Вже в ході цієї 

роботи історик дістає перші уявлення про коло джерел, які можуть його 

зацікавити. Проте основну масу опублікованих джерел можна виявити лише на 

основі цілеспрямованого бібліографічного пошуку, роботи з каталогами, а 

також із поточними і ретроспективними бібліографічними покажчиками про 

опубліковані книги. 

 

Лекція № 6 

Тема. Психологічно -інтелектуальне підґрунтя наукових досліджень 

План 

1. Типи характеру дослідників.  

2. Тип темпераменту і риси дослідника.  

3. Роль відкритого і закритого інтелекту в науковій діяльності.  

4. Кількісна і якісна типологія дослідників. 

 

1. Типи характеру дослідників. 

Найбільш відомо поділ на інтровертів і екстравертів, замкнутих і 

товариських людей, відповідно. Але існує ще й така класифікація видів 

характеру людини при акцентуації. 

Гіпертімний. Таким людям властиві товариськість, балакучість, 

розвинена міміка. Часто легковажні і дратівливі, дуже ініціативні й енергійні. 
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Дістімний. Це замкнуті, песимістично налаштовані люди. Вони не 

люблять гучних компаній, відчувають себе в них некомфортно. Дуже цінують 

своїх друзів, мають загострене почуття несправедливості. Часто неповороткі і 

повільні у прийнятті рішень. 

Циклоїдний. Настрій у цих людей змінюється часто, залежно від якого 

вони то гіперобщітельни, то неймовірно замкнуті. 

Збудливий. Це конфліктні, важкі в спілкуванні люди. У сім’ї зазвичай 

владні, в колективі незлагідні. У спокійному стані акуратні і уважні, а в 

поганому настрої запальні, дратівливі. 

Застревающий. Такі люди незговірливі, люблять усіх повчати, часто 

провокують конфлікти. Висувають високі вимоги до себе і оточуючих. 

Педантичний. Це типові бюрократи, які виявляють надмірну увагу до 

дрібниць. Не люблять бути лідерами, дуже сумлінні, не втрачають можливості 

побурчати. 

Тривожний. Люди з таким характером невпевнені в собі, тому не люблять 

конфліктувати, а у випадку суперечок шукають підтримки у інших людей. Вони 

доброзичливі і самокритичні, але цей тип характеру не такий вольовий, тому 

такі люди часто є предметом жартів і глузувань. 

Демонстративний. Це контактні особистості, які вміють пристосуватися 

до будь-якої ситуації, обожнюють інтриги. Часто викликають роздратування в 

інших своєю самовпевненістю, через що трапляються конфлікти. Артистичні, 

ввічливі, володіють неординарним мисленням, бувають егоїстичні, хвалькуваті 

і лицемірні. 

2. Тип темпераменту і риси дослідника. 

Риси характеру класифікуються по відношенню до різних аспектів життя. 

Ставлення до інших людей: грубість, правдивість, тактовність, 

брехливість, замкнутість, товариськість, дружелюбність. 

Ставлення до справи: сумлінність, відповідальність, працьовитість, 

лінощі. 
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Ставлення до себе: самозакоханість, самокритичність, скромність, 

гордість, самовпевненість. 

Ставлення до власності: жадібність, ощадливість, щедрість, 

марнотратство, неохайність, акуратність. 

Головною групою є ставлення до інших людей, тому що саме в 

суспільстві формуються основні риси характеру, без оцінки поведінки з іншими 

людьми характер людини не може бути зрозумілий. Якщо у людини надмірно 

розвинені якісь певні риси характеру, то це називають акцентуацією. 

Темперамент, як відображення особливостей нервової системи – один з 

інструментів сприйняття і реакції. У психології темперамент поділяють на 

чотири типи: холеричний, сангвінічний, флегматичний і меланхолійний. 

Холерик – людина, швидко реагує на події, іноді надмірно різко і 

необдумано. Такі люди зазвичай дуже запальні й різання. 

Сангвінік – дуже врівноважена людина, що звикла тверезо оцінювати 

ситуацію, і здійснювати тільки обдумані дії. 

Флегматик – емоційно стійкий і витривалий тип. Таких людей неймовірно 

складно вивести зі стану спокою. 

Меланхолік – людина з підвищеною нервовою чутливістю. Стреси таким 

людям протипоказані. 

3.Роль відкритого і закритого інтелекту в науковій діяльності.  

Інтелект – це показник розумового розвитку особистості, здатності 

творчого мислення. Існують спроби оцінити інтелект індивіда кількісно, 

шляхом визначення на основі тестування так званого індексу інтелекту. 

Для успішної наукової діяльності вчений повинен бути здатний: 

1. Займатися творчими завданнями, метод вирішення яких цілком або 

частково невідомий, тобто в разі потреби створювати нові методи наукових 

досліджень (евристичність). 

2. Вирішувати будь-які завдання творчо (креативність) та нестандартно. 

3. Логічно переходити від одного типу завдань до іншого як у своїй 

області знань, так і в суміжних (інтелектуальна мобільність). 
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4. Прогнозувати або передбачати досяжність мети. 

5. Творчо переробляти накопичені раніше знання, відкидаючи застарілі і 

використовуючи ті, що зберігають цінність. 

6. Мислити нетрадиційно. 

7. Інтерпретувати у свідомості найнесподіваніші ідеї під кутом зору своєї 

проблеми, що гарантує необхідну зону пошуку. 

Індивідуальні особливості інтелекту вченого можуть бути надзвичайно 

різнобічними. Але для формальної класифікації вчених за принципом інтелекту 

вводяться різні системи. Наприклад, Х. Гоу і Д. Вудворд пропонують 

класифікувати вчених-дослідників за такими типами: фанатик, піонер, діагност, 

ерудит, технік, естет, методолог, індивідуаліст. 

4. Кількісна і якісна типологія дослідників 

Якісні та кількісні дослідження найчастіше розглядалися як такі, що 

конкурують, або як альтернативні установки пізнання суспільства. Активна 

дискусія з цього приводу розгорнулася у 60 ті роки . В той час вплив 

феноменології вже був помітним, а придатність «наукових методів», що їх 

практикує позитивізм для дослідження реального життєвого досвіду людей, 

було поставлено під сумнів. Ця дилема хоч і не така напружена, як у 60 ті роки, 

має місце і в сучасній соціологічній думці. Сьогодні спостерігається 

протистояння двох фундаментальних способів пізнання, і спроби можливої 

конвергенції їх, взаємних посилань, уточнень і доповнень. 

Кількісні та якісні методи досліджень є основними способами отримання 

первинної інформації у сучасній соціології. Головні відмінності між «якісним» і 

«кількісним» підходами полягають у способі отримання інформації. У 

кількісних дослідженнях звичайно застосовується значний обсяг вибірки, що 

дозволяє провести статистично обґрунтований аналіз отримуваної інформації, в 

якісних – кількість учасників може бути від 1, як, наприклад, в глибинному 

інтерв’ю, до 8-12 чоловік, як у фокус-групі. Основна відмінність полягає у 

тому, що кількісне дослідження відповідає на питання «хто?» і «скільки?». 

Якісне дослідження відповідає на питання «як саме?» і «чому?», що допомагає 
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вивчити мотиви поведінки різних груп, їхні очікування, надії, переживання, 

особливості особистого досвіду тощо. 

До кількісних методів дослідження відносять спостереження, опитування, 

контент-аналіз. До якісних методів дослідження відносять глибинне інтерв’ю, 

сфокусоване групове інтерв’ю (або просто «фокус-група»). Очевидно, і той, і 

інший підходи служать вирішенню певних завдань, і дослідник повинен 

звертатися до них відповідно до того, яку проблему він хоче розв’язати. 

 

Лекція № 7 

Тема. Методологія наукового дослідження 

План 

1. Поняття методології.  

2. Функції методології.  

3. Наукова методологія та її роль у пізнанні суспільних явищ.  

4. Взаємозв’язок предмета і методу наукового дослідження.  

5. Структура методології наукових досліджень.  

6. Методологічні принципи всебічності і комплексності.  

7. Термінологічний аналіз та метод операціоналізації понять. 

Системний підхід. Структурно-функціональний підхід. Системно-діяльнісний 

підхід. Синергетичний підхід. Інформаційний підхід. Культурологічний підхід.  

8. Конкретнонаукова методологія. Міждисциплінарна методологія.  

Методологія документознавчої науки і методологія документознавчої 

практики: їх співвідношення. Необхідність методологічної підготовки 

спеціалістів документознавчого профілю. 

 

1. Поняття методології.  

Методологія – вчення про метод діяльності як такий, включає принципи, 

методи діяльності і знання, що відображує їх. Складається з методології 

пізнання, методології практичної цільності та методології оцінки. 

2. Функції методології.  
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- визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динаміку 

процесів та явищ; 

- передбачає особливий шлях, за допомогою якого може бути досягнута 

науково-дослідна мета; 

 - забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, 

що вивчається; 

- допомагає введенню нової інформації; 

- забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у 

науці; 

- створює систему наукової інформації, яка базується на об´єктивних 

явищах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання. 

3. Наукова методологія та її роль у пізнанні суспільних явищ.  

Методологія науки (rp.methodos - спосіб, метод і logos - наука, знання) – 

це система методологічних і методичних принципів і прийомів, операцій і форм 

побудови наукового знання. Філософський рівень методології функціонує у 

вигляді загальної системи принципів діалектики. Вона формує світоглядну 

концепцію світової науки, тобто основні вихідні теоретичні положення, які 

затвердилися в науці і які рівною мірою треба знати: і філософію, і 

правознавство, і туризмологію, і філологію. У кожній галузі науки є, крім 

загальних, ще й свої специфічні теоретичні вихідні положення, які становлять її 

теоретичний фундамент. 

4.Взаємозв’язок предмета і методу наукового дослідження.  

Залежно від ступеня складності є прості і складні об’єкти дослідження; 

відмінність між ними визначається числом елементів та видом зв’язку між 

ними. Прості об’єкти складаються із кількох елементів (заробітна плата 

робітників розкрійного цеху швейної фабрики - це простий об’єкт 

дослідження). 

У своїй основі метод є інструментом до вирішення головного завдання 

науки – пізнання об’єктивних законів дійсності з метою використання їх у 

практичній діяльності людей. Метод визначає потребу і місце застосування 
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наукових прийомів та способів дослідження, експериментальної перевірки 

результатів дослідження. 

Кожна наука включає в себе один або кілька окремих методів 

дослідження, наприклад, абсолютні, відносні та середні величини, варіаційні 

ряди у статистиці. 

5. Структура методології наукових досліджень.  

Рівні методології: 

Методика та техніка дослідження. 

Основні методологічні проблеми. 

Загальнонаукова методологія. 

Філософська методологія. 

6. Методологічні принципи всебічності і комплексності.  

Принцип всебічності вивчення педагогічних процесів і явищ забезпечує 

успіх дослідження, оскільки кожний педагогічний феномен зв’язаний з іншими 

явищами, і його ізольоване, однобічне вивчення приводить до помилкових 

висновків. 

Методологічний принцип всебічності передбачає комплексний підхід до 

вивчення процесів і явищ, визначення всіх взаємозв’язків досліджуваного 

феномена, врахування зовнішніх впливів, усунення випадкових факторів. Друга 

суттєва вимога комплексного підходу – використання в дослідженні 

різноманітних методів та їх поєднань. Комплексний підхід передбачає також 

опору на досягнення інших наук і, перш за все, фізіології, біохімії, соціології, 

культурології, психології, кібернетики; 

7. Термінологічний аналіз та метод операціоналізації понять.  

Термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів і 

позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, 

встановлення взаємозв'язку і субординації понять, їх місця в понятійному 

апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання 

допомагає метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять. 
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Операціоналізація основних понять дає змогу уточнити співвідношення 

тих елементів і властивостей досліджуваного явища, аналіз яких може дати 

цілісне уявлення про його фактичний стан, правильно пояснити причини його 

виникнення та результати. Процедура операціоналізації понять – це певна 

послідовність пізнавальних і організаційних дій, необхідних для уточнення їх 

змісту, розробки операцій їх вимірювання. Операціоналізація понять забезпечує 

вимір і реєстрацію явищ, що їх вивчають, за допомогою кількісних показників 

та індикаторів.  

Системний підхід. Принцип системності передбачає системний підхід до 

дослідження об’єкта, його вивчення як системи: виявлення її елементів, 

упорядкування зв’язків між ними, виділення із багатьох зв’язків 

системоутворюючих, які забезпечують об’єднання різних елементів у систему. 

Системний підхід виявляє структуру й організацію системи; основні принципи 

управління нею. 

Структурно-функціональний підхід. Сутність структурно-

функціонального підходу полягає у виділенні в системних об’єктах 

структурних елементів (компонентів, підсистем) і визначенні їхньої ролі 

(функцій) у системі. Елементи і зв’язки між ними створюють структуру 

системи. Кожний елемент виконує свої специфічні функції, які «працюють» на 

загальносистемні функції. Структура характеризує систему в статиці, функції – 

у динаміці. Між ними є певна залежність. 

Структуризація об’єкта – необхідна умова його вивчення. Вона дозволяє 

виділити, а потім описати суттєві складові об’єкта – елементи, підсистеми, 

компоненти, зв’язки, властивості, функції та ін. Опис структури об’єкта полягає 

в його поділі на складові та встановленні характеру взаємозв’язків між ними. 

Системно-діяльнісний підхід. Загальнонауковою методологією вивчення 

об’єкта дослідження є системно-діяльнісний підхід, який набув значного 

поширення в сучасних наукових розробках. 3азначений підхід указує на певний 

компонентний склад людської діяльності. Серед найсуттєвіших її компонентів: 
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потреба – суб’єкт –  об’єкт – процеси – умови – результат. Це створює 

можливість комплексно дослідити будь-яку сферу людської діяльності. 

Синергетичний підхід. Сутність синергетичного (синергійного) підходу 

полягає в дослідженні процесів самоорганізації та становлення нових 

упорядкованих структур. Він реалізується в дослідженні систем різної природи: 

фізичних, біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних та 

ін. 

Інформаційний підхід. Відносно новим загальнонауковим методом є 

інформаційний підхід, суть якого полягає в тому, що при вивченні будь-якого 

об’єкта, процесу чи явища в природі чи суспільстві перш за все, виявляються 

найхарактерніші для нього інформаційні аспекти. 

В основі інформаційного підходу лежить принцип інформаційності, 

згідно з яким: інформація є універсальною, фундаментальною категорією; 

практично всі процеси та явища мають інформаційну основу; інформація є 

носієм смислу (змісту) всіх процесів, що відбуваються в природі та суспільстві; 

всі існуючі в природі та суспільстві взаємозв’язки мають інформаційний 

характер; 

Культурологічний підхід. Культурологічний підхід, завдяки широкій 

палітрі поняття культура та пізнавальним можливостям культурології – науки, 

що вивчає культуру як цілісність, дає можливість дослідити безліч природних, 

соціальних, екологічних, економічних, педагогічних, інформаційних та інших 

об’єктів та явищ як культурологічного феномену. 

8. Конкретнонаукова методологія.  

Конкретнонаукова (або частковонаукова) методологія – це сукупність 

ідей або специфічних методів певної науки, які є базою для розв’язання 

конкретної дослідницької проблеми; це наукові концепції, на які спирається 

даний дослідник. Рівень конкретнонаукової методології потребує звернення до 

загальновизнаних концепцій провідних учених у певній галузі науки, а також 

тих дослідників, досягнення яких є загальновизнаними. 
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Міждисциплінарна методологія - організації дослідницької діяльності, що 

передбачає взаємодію у вивченні одного і того ж об’єкта представників різних 

дисциплін. 

Методологія документознавчої науки і методологія документознавчої 

практики: їх співвідношення. Методологічні, методичні засади 

документознавства. Предметний і рефлексивний рівні пізнання у 

документознавстві. Емпіричний (спостереження, вимірювання, експеримент, 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення, моделювання та 

ін.), теоретичний (аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний методи, метод 

сходження від абстрактного до конкретного та єдності логічного й історичного) 

рівні документознавчих досліджень. Філософські, загальнонаукові, спеціальні й 

часткові методи документознавства. Методологічні засади документознавства 

(об’єктивність, системність, комплексність, історичність та ін.). Необхідність 

методологічної підготовки спеціалістів документознавчого профілю.  

 

Лекція № 8 

Тема. Методика наукової творчості 

План 

1. Поняття методу.  

2. Класифікація методів дослідження.  

3. Загальні й спеціальні методи. Спостереження. Порівняння. 

Вимірювання. Експеримент. Опитування. Метод експертних оцінок. 

Кореляційний аналіз. Факторний аналіз. Метод імплікаційних шкал. Контент-

аналіз. Абстрагування. Метод аналізу і синтезу. Емпіричний аналіз. Індукція й 

дедукція. Формалізація. Логіка досліджень. Закони логіки. Аргументування. 

Спростування.  

4. Методи емпіричного дослідження. Методи, що застосовуються на 

емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичних 

досліджень.   
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1. Поняття методу. 

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

загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, 

який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення 

істини. Науковий метод – це спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв’язку 

та розвитку, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження і 

відповідає на запитання: «Як пізнавати?». 

2. Класифікація методів дослідження.  

Залежно від рівнів методологічного аналізу: загальнонаукові; сходження 

від абстрактного до конкретного; діалектичні; методи суміжних галузей науки; 

методи окремих галузей науки 

Залежно від виду дослідження: емпіричні – спостереження, експеримент, 

тестування; моделювання; теоретичні – аналогія, аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, аксіоматика, узагальнення; метатеоретичні – методи системного і 

комплексного аналізу, термінологічний підхід, періодизація. 

Залежно від сфери застосування: Організаційні – порівняльний, 

лонгітюдний, комплексний; емпіричні – спостереження, діагностичні, 

експериментальні, праксометричні; методи обробки даних – кількісні – 

кореляційний аналіз, факторний аналіз, регресивний аналіз, дисперсійний 

аналіз, кластерний аналіз; якісні – класифікація, диференціація, категоризація 

3. Загальні й спеціальні методи. Спостереження. Порівняння. 

Вимірювання. Експеримент. Опитування. Метод експертних оцінок. 

Кореляційний аналіз. Факторний аналіз. Метод імплікаційних шкал. 

Контент-аналіз. Абстрагування. Метод аналізу і синтезу. Емпіричний 

аналіз. Індукція й дедукція. Формалізація. Логіка досліджень. Закони 

логіки. Аргументування. Спростування.  

Спостереження – це систематичне і цілеспрямоване сприйняття об’єкту, 

при якому дослідник не втручається в поведінку об’єкта, а лише фіксує його 

властивості. 
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Порівняння – це встановлення подібностей чи розбіжностей об’єктів та 

властивостей, що здійснюється як за допомогою органів чуття, так і з 

використанням спеціальних пристроїв. 

Під вимірюванням розуміють визначення числового значення деякої 

величини за допомогою одиниць виміру шляхом порівняння її з еталоном.  

Експериментом вважають вивчення об’єкту, що спирається на активний 

цілеспрямований вплив на об´єкт штучно створених дослідником умов.  

Під абстрагуванням розуміють відхилення несуттєвих думок, 

властивостей, зв’язків і відносин реальних об’єктів і, одночасно, виділення 

однієї з декількох сторін. Розрізняють наступні види абстрагування: 

ототожнювання, ізолювання, конструктивізація. 

Аналіз і синтез – комплексний метод дослідження, що базується на 

послідовному розчленуванні об’єкту на елементи чи властивості (аналіз) та 

з´єднанні окремих його частин в єдине ціле (синтез). 

Індукція і дедукція спрямовує процес пізнання від окремого до загального 

(індукція) і від загального до конкретного (дедукція). 

Історичний і логічний підходи використовуються комплексно для 

дослідження історії економічного об’єкта чи явища та виділення суті 

історичного процесу розвитку об´єкту чи явища. 

Метод експертних оцінок або метод Дельфі (англ. Delphi technique) – 

один з основних класів методів науково-технічного прогнозування, який 

ґрунтується на припущенні, що на основі думок експертів можна збудувати 

адекватну модель майбутнього розвитку об’єкта прогнозування. 

Кореляційний аналіз – це статистичне дослідження (стохастичної) 

залежності між випадковими величинами (англ. correlation – взаємозв’язок). У 

найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у загальному 

– їх багатовимірні комплекси (групи). 

Факторний аналіз дозволяє виявити об’єктивно існуючі фактори які 

впливають на поведінку об’єкта, що досліджується. Дуже важливим є те, що, як 
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правило, ці фактори безпосередньо не споглядаються, а лише якимось чином 

впливають на досліджувані параметри. 

Метод імплікаційних шкал – це наочна форма виміру та оцінки 

отриманих даних, які градуюються за кількістю або інтенсивністю ознак. 

Шкали класифікуються за типами або рівнем виміру. Прості шкали дають 

однозначну оцінку тієї чи іншої ознаки. Серію шкал (так звану батарею) можна 

перетворити в єдину шкалу значень окремих ознак. Ця процедура називається 

шкалюванням. 

Контент-аналіз (англ. contentanalysis; від content – зміст); формалізований 

метод вивчення текстової і графічної інформації, який полягає у представленні 

інформації в кількісних показниках і її статистичній обробці. 

Під законом логіки розуміють внутрішній, необхідний, суттєвий зв’язок 

між думками. 

Спростування, спрямоване безпосередньо проти тези, можна досягти 

різним шляхом. 

Аргументування – наведення аргументів, доказів, обгрунтування чогось: 

достатнє аргументування висунутих положень. 

4. Методи емпіричного дослідження. Методи, що застосовуються 

на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичних 

досліджень.  

Емпіричні дослідження – спостереження і дослідження конкретних явищ, 

експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів 

дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей. 

Емпіричні дослідження використовуються для відповіді на емпіричні 

питання, які повинні бути точно визначені згідно з даними. Як правило, 

дослідник має певні теорії на тему, з якої ведеться дослідження. На основі цієї 

теорії пропонуються певні припущення або гіпотези. З цих гіпотез робляться 

прогнозування конкретних подій. Ці прогнозування можуть бути перевірені 

відповідними експериментами. Залежно від результатів експерименту, теорії, 
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на яких гіпотези та прогнози були засновані, будуть підтверджуватися чи 

спростовуватися. 

 

Лекція № 9 

Тема. Інформаційна база наукових досліджень 

План 

1. Роль і функції інформації в наукових дослідженнях.  

2. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових 

досліджень.  

3. Структура та призначення наукових документів.  

4. Класифікація наукових документів та їх використання у науково-

дослідному процесі.  

5. Наукові видання та їх класифікація.  

6. Науково- технічна патентна інформація.  

7. Пошук інформації в мережі Інтернет.  

8. Формування інформаційної бази дослідження. 

 

1. Роль і функції інформації в наукових дослідженнях.  

Наукова інформація –  це логічна інформація, яка отримується в процесі 

пізнання, адекватно відображає закономірності об’єктивного світу і 

використовується в суспільно-історичній практиці. Основні ознаки наукової 

інформації: 

 - вона отримується в процесі пізнання закономірностей об’єктивної 

дійсності, підґрунтям якої є практика, і подається у відповідній формі; 

-  це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та 

зарубіжні досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в процесі науково-

дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та громадської діяльності. 

2. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення 

наукових досліджень.  



38 

Основою будь-якого наукового дослідження є інформація – сукупність 

відомостей (повідомлень, даних), яка визначає міру наших знань про ті чи інші 

явища, події та їх взаємозв´язки. 

Основна роль інформації в дослідженнях полягає в тому, щоб виключити 

суб’єктивні висновки, дати можливість отримати оптимальне рішення 

проблеми. Рівень наукових досліджень залежить від достовірності, ступеня 

використання інформації і здатності дослідника переробити отриману 

інформацію. Детальніше дослідження цих зв´язків потребує вирішення питання 

про те, які функції повинна виконувати інформація. Такими функціями є 

інформативна, стимулююча та орієнтуюча. 

3. Структура та призначення наукових документів.  

Залежно від способу подання вся інформація, що міститься в науковому 

документі, поділяється на сигнальну, релевантну (виправдану), бібліографічну, 

нову (основну). 

Сигнальна інформація допомагає досліднику орієнтуватися у змісті 

документа і включає титульний лист, анотацію, заголовок, зміст та ін. 

Релевантна (виправдана) інформація міститься у тексті, в примітках, 

авторських поясненнях і має на меті уточнити основну інформацію або дати 

певні тлумачення. 

Бібліографічна інформація – це дані про використання дослідником 

літературних джерел із зазначенням автора, назви його праці, місця видання, 

видавництва, і рок видання. 

Новою (основною) інформацією є зміст роботи, подані автором нові 

положення, система доказів, правила, формули. 

Пошук літературних джерел зазвичай розпочинається з вивчення таких 

форм сигнальної інформації, як реферат, анотація, тезис, резюме. 

4. Класифікація наукових документів та їх використання у науково-

дослідному процесі.  
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Реферат – це короткий виклад змісту наукової роботи або її частини. 

Техніка реферування близька до логіки наукового дослідження і передбачає 

відображення погляду автора роботи, що реферується. 

Анотація – це коротка характеристика книги, статті або рукопису, в якій 

викладається зміст першоджерела, перелік ключових питань і дається його 

оцінка. В анотації як і в авторефераті, викладаються основні положення 

оригіналу, що вказують на значення та наукову новизну роботи, на основі якої 

підготовлена анотація. 

Теза – основна думка або ключове положення доповіді, лекції, статті чи 

іншого авторського первинного документа. Теза може бути короткою або 

розгорнутою. Вона відрізняється від повного тексту оригіналу тим, що в ній 

відсутні деталі, пояснення, ілюстрації. 

Резюме – це анотація з елементами попереднього рецензування. Резюме 

як і анотація, має акцентувати увагу на ключових моментах роботи, що 

розглядається, а також відображати її композицію. Оскільки резюме носить 

оціночний характер, воно може бути позитивним і негативним. 

Рецензія – це вид наукової, літературної і художньої критики, науково-

критична стаття, що дає оцінку досліджуваному твору. Як правило рецензія 

відображає: актуальність теми; повноту розкриття поставлених питань; новизну 

і оригінальність рішень їх обґрунтованість; практичне значення розробок і 

можливість їх використання; ступінь оволодіння методами наукового 

дослідження тощо. 

5. Наукові видання та їх класифікація.  

1. Монографія – це наукова праця, присвячена глибокому викладу 

матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі науки. Це наукова праця одного 

або декількох авторів. Вона має достатньо великий обсяг: не менше 50 сторінок 

машинописного тексту. Це наукове видання, що містить повне й вичерпне 

дослідження якоїсь проблеми чи теми. 
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2. Збірник – це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, 

присвячених одному напряму, але з різних його галузей. У збірнику 

публікуються закінчені праці з рекомендацією їх використання. 

3. Періодичні видання – це журнали, бюлетені та інші видання з різних 

галузей науки і техніки. В періодичних виданнях можуть друкуватись праці і їх 

результати. Виклад матеріалу проводиться в популярній, доступній формі. 

4. Спеціальні випуски технічних видань – це документи інформаційного, 

рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з проблеми. 

5. Патентно-ліцензійні видання (патентні бюлетні). 

6. Стандарти – це нормативно-технічні документи щодо єдиних вимог до 

продукції, її розробки, виробництву та застосуванню. 

7. Навчальна література – це підручники, навчальні посібники, 

навчально-методична література. 

8. Надруковані документи – це дисертації, звіти про науково-дослідну 

роботу, окремі праці 

9. Науково-інформаційна діяльність – сукупність дій, спрямована на 

задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави, що полягає в її 

збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і 

поширенні. 

10. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації – це 

систематизовані зібрання науково-технічної літератури і документації, 

зафіксовані на паперових та інших носіях. 

11. Довідково-інформаційний фонд – це сукупність упорядкованих 

первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для 

задоволення інформаційних потреб. 

12. Довідково-пошуковий апарат – це сукупність упорядкованих 

вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел; 

13. Інформаційні ресурси спільного користування – це сукупність 

інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації 

(бібліотека, фірми, організації); 



41 

14. Аналітико-статистична обробка науково-технічної та практичної 

інформації; 

6. Науково- технічна патентна інформація.  

Патентна інформація – це сукупність відомостей про результат науково-

технічної діяльності, які містяться в описах, прикладених до заявок на винаходи 

або до охоронних документів, про правових статус патентних документів, а 

також про умови реалізації прав, що випливають з патентних документів. 

7.  Пошук інформації в мережі Інтернет.  

Пошук потрібної інформації в Інтернеті здійснюється декількома 

способами, що значно різняться як по ефективності процесу пошуку, так і за 

типом копіювання знайдених даних. 

Пошукова система являє собою апаратно-програмний засіб з Web – 

інтерфейсом, що надає можливість наочного і простого процесу пошуку 

інформації у Всесвітній Павутині. 

8. Формування інформаційної бази дослідження. 

Інформація – це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний 

стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них. Вона може бути 

виражена за допомогою цифр, букв та інших символів. У економіці інформація 

відображає процеси і явища господарської діяльності людей, закономірності 

функціонування ринку і його складових елементів тощо. 

Для одержання, опрацювання, збереження і використання інформації 

витрачаються праця й матеріальні ресурси. Тому інформація має, крім 

споживчої, ще й вартість, яка повинна відшкодовуватися сторонніми її 

користувачами. 

 

Лекція № 10 

Тема. Зібрання, обробка та аналіз матеріалів дослідження 

План 

1. Пошук джерельної бази дослідження.  

2. Специфіка джерел документознавчих досліджень.  
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3. Система джерел наукової інформації: бібліотечні фонди, архівні 

фонди.  

4. Відбір і складання джерельної бази наукового дослідження.  

5. Форми та види запису: конспект, тези, план, цитування, 

термінологічний словник.  

6. Облік, оформлення, систематизація та класифікація відібраного 

матеріалу. 

 

1. Пошук джерельної бази дослідження. 

Обов’язковим правилом пошуку джерел є те, що його слід починати з 

опублікованих джерел по темі, тобто з вивчення бібліографії. Цей процес 

включає: 

• ознайомлення з прикнижковою бібліографією в ході опрацювання 

наукової літератури з теми дослідження; 

• роботу з каталогами бібліотек; 

• перегляд бібліографічних покажчиків. 

Починаючи роботу над темою, дослідник звертається насамперед до 

публікацій своїх попередників (якщо вони є), а також до узагальнюючих праць, 

які можуть стати вихідною точкою дослідження проблеми. Вже в ході цієї 

роботи історик дістає перші уявлення про коло джерел, які можуть його 

зацікавити. Проте основну масу опублікованих джерел можна виявити лише на 

основі цілеспрямованого бібліографічного пошуку, роботи з каталогами, а 

також із поточними і ретроспективними бібліографічними покажчиками про 

опубліковані книги. 

У наукових бібліотеках є кілька каталогів: алфавітний, систематичний, 

довідковий, спеціальні (видання іноземними мовами, періодичних видань 

тощо). До алфавітного каталогу дослідник звертається, коли у нього вже є назви 

потрібних книг. Для пошуку джерел з певної теми використовується 

систематичний каталог. 

2. Специфіка джерел документознавчих досліджень.  
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Джерелами в документознавчих дослідженнях можуть виступати 

практично будь-які документи, системи документації й комплекси документів. 

На їхній основі можна одержати певне уявлення про рівень роботи з 

документами, способах документування, про діловодну культуру тієї або іншої 

епохи. Однак головну роль грають все-таки ті документи, у яких зафіксовані 

правила, норми, рекомендації, нормативи й т.п., що регламентують і регулюють 

різні напрямки, способи й форми роботи з документами. Це насамперед 

законодавчі й правові акти, стандарти, класифікатори, інструкції, методичні 

вказівки. Джерела є необхідною базою для проведення теоретичних 

досліджень, для вдосконалювання практики документаційного забезпечення 

управління й визначення основних тенденцій розвитку документаційних 

процесів. 

Документознавчі джерела можна класифікувати по декількох підставах: 

- по хронології (джерела дореволюційних, радянських, пострадянського 

періодів); 

- стосовно певного інформаційного середовища (ретроспективної, 

оперативної або перспективної); 

- джерела «у звичаї» і джерела «у законі» (Н.В.Варадинов) і т.д. 

3. Система джерел наукової інформації: бібліотечні фонди, архівні 

фонди.  

Бібліотечний фонд – упорядковане зібрання документів, що зберігається в 

бібліотеці. Бібліотечний фонд –  це твори друку (книги, періодичні видання), а 

також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи). Фонд –  

це не довільно зібрані документі, а підібрані на основі стандартного їх відбору, 

у відповідності до завдань бібліотеки і потреб її читачів. 

Архівний фонд – це комплекс матеріалів, сукупність документів 

державного, політичного, наукового, народно-господарського або культурного 

призначення, що утворився внаслідок діяльності різних установ, організацій і 

окремих осіб. Після терміну зберігання документів у поточних архівних 
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установах та організаціях ці документи передаються до фондів архівів на 

зберігання. 

4. Відбір і складання джерельної бази наукового дослідження.  

За своєю структурою джерельна база нагадує компоненти джерельної 

інформації. Вона має два основних рівня: а) первісна, або початкова, джерельна 

база, що сформувалася паралельно з подіями чи невдовзі після них. б) реальна 

джерельна база – джерельний корпус або комплекс джерел, що зберігся до 

наших днів. 

Реальна джерельна база ділиться на дві великі підгрупи: 1) актуалізована 

джерельна база, тобто історіографічно засвоєна шляхом публікацій 

археографічного характеру, аналізу або цитування в наукових дослідженнях; 2) 

потенційна джерельна база, що реально існує, але невідома історикам. Вона 

може бути виявленою, дослідженою і оприлюдненою.  

5. Форми та види запису: конспект, тези, план, цитування, 

термінологічний словник.  

Конспект – стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид 

навчального видання. Конспект лекцій – стислий виклад курсу лекцій чи 

окремих розділів навчальної дисципліни. 

Тези (від. грец. thesis – «основна думка») – коротко сформульовані 

положення наукових матеріалів (статей, лекцій, доповідей), які розкривають 

суть усієї інформації. 

План – це короткий перелік проблем, досліджуваних у науковому тексті; 

порядок розміщення частин якого-небудь викладу, його композиція. 

Цитата (пізньолат. citatio, від лат. cito – «зрушую», «викликаю») – 

невеликий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого 

опублікованого твору. Використовується іншою особою у своїй праці з 

обов’язковим посиланням на автора і джерело цитування з метою підтвердити 

чи розширити власне твердження «або для посилання на погляди іншого автора 

в автентичному формулюванні». 
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Термінологічні словники – це словники, в яких зібрані, систематизовані 

терміни, вживані у певній галузі науки, розтлумачено значення їх, названо 

походження. Такі словники можуть бути: - одномовними; - двомовними 

(перекладними). 

6. Облік, оформлення, систематизація та класифікація відібраного 

матеріалу. 

Список використаної літератури є частиною будь-якої дослідницької 

роботи, його подають після основного тексту. Список інформує про 

використані, цитовані та (або) рекомендовані документи, що дозволяє 

кумулювати, як правило, найважливішу бібліографічну інформацію за темою 

публікації про статті, огляди, дисертації та ін., використані автором у роботі, 

підтвердити достовірність і точність запозичень: цитати, ідеї, факти, таблиці та 

ін., на основі яких будується дослідження. 

 

Лекція № 11 

Тема. Зібрання, обробка та аналіз матеріалів дослідження 

План 

1. Процес наукового дослідження та його характеристика.  

2. Організація і послідовність проведення наукових досліджень.  

3. Постановка і формулювання наукової проблеми. 

4.  Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження.  

5. Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її 

конкретизації і затвердження.  

6. Висунення і обґрунтування наукової гіпотези.  

7. Сутність наукової теорії.  

8. Формування пропозицій.  

9. Дослідна і завершальна стадії науково- дослідного процесу. 

 

1. Процес наукового дослідження та його характеристика.  
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Технологія наукового дослідження – це спосіб досягнення його мети за 

умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними 

інформаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та 

останніх, а також встановленій логіці дослідження. 

Технологія наукового дослідження визначає його логіку відповідно до 

реальних можливостей застосування технічних засобів і наукового персоналу.  

Створення адекватних технологій наукових досліджень є складовою 

сучасного технологічного розвитку суспільства, що істотно пов’язано із 

загальними філософськими уявленнями про зміст, значення і тенденції такого 

розвитку.  

Розробка технології наукових досліджень є різновидом міждисциплінарних 

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

вивчення яких є пізнавальні процеси. 

Формалізовані знання й процедури в реальному науковому дослідженні 

функціонують разом з інтуїтивними (неформалізованими) знаннями та 

процедурами. Тому необхідно в явному вигляді встановити й описати зв’язки 

останніх з результатами формалізації. 

Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких 

технологічних циклів: 

• формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої гіпотези; 

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

• виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; 

• оформлення звіту про виконану науково-досліднуроботу. 

2. Організація і послідовність проведення наукових досліджень.  

1. Вибір (постановка) теми або проблеми дослідження. Вдале і 

обґрунтоване вирішення цього питання значною мірою визначає доцільність і 

результативність всього дослідження.  

2. Ознайомлення із станом обраної для дослідження проблеми. Щоб 

успішно вирішити обрану проблему, дослідник повинен в першу чергу мати 

якнайповніше уявлення про все те, що вже було зроблено його попередниками. 



47 

3. Уточнення проблеми (теми) і складання програми дослідження. 

4. Систематичне накопичення дослідних матеріалів 

5. Зведення (опрацювання) результатів дослідження. 

6. Теоретичний аналіз результатів дослідження. 

7. Літературне оформлення результатів дослідження. 

8. Упровадження результатів дослідження у практику. 

9. Оцінювання значущості результатів дослідження. 

3. Постановка і формулювання наукової проблеми. 

Під проблемою розуміють складне наукове завдання, яке охоплює значну 

галузь дослідження і має перспективне значення. Розв’язання проблеми ставить 

загальне завдання – зробити відкриття; відкрити новий напрям у дослідженнях; 

розробити новий підхід до розв’язання проблеми. 

4.  Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження.  

Проблема складається з кількох тем. Тема – це наукове завдання, що 

охоплює певну частину наукового дослідження. Вона базується на численних 

дослідницьких питаннях. Піднауковими питаннями розуміють більш дрібні 

наукові завдання, що входять до колективної теми наукового дослідження. 

Результати вирішення завдань мають не лише теоретичне, але й практичне 

значення. 

Вибору теми передує досконале ознайомлення з вітчизняними та 

зарубіжними джерелами інформації з обраного напряму наукового дослідження. 

Постановка (вибір) теми є складним, відповідальним завданням і включає 

кілька етапів. 

Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу суперечностей 

досліджуваного напряму формулюють основне питання (проблему) і в загальних 

рисах – очікуваний результат. 

Другий етап містить розробку структури проблеми. Виділяють теми, 

підтеми, питання. З кожної теми окреслюють орієнтовні межі дослідження. 

На третьому етапі визначають актуальність проблеми на даному етапі 

розвитку науки. Для цього до кожної теми висувають кілька заперечень і на 
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основі аналізу методом дослідницького наближення виключають заперечення на 

користь реальності даної теми. Після цього остаточно формують структуру 

проблеми й позначають умовним кодом теми, підтеми, питання. 

5. Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її 

конкретизації і затвердження.  

Після обґрунтування проблеми і визначення її структури науковець, 

дисертант (чи колектив) самостійно обирає тему дослідження. Існує думка, що 

обрати тему часом більш складно, ніж провести саме дослідження. До обраної 

теми висувається низка вимог. 

По-перше,тема має бути актуальною, тобто важливою, такою, що вимагає 

вирішення в теперішній час. Ця вимога є однією з основних критеріїв.  

По-друге,тема повинна вирішуватинове наукове завдання. Це означає, що 

тема в такій постановці ніколи не розроблялась і не розробляється зараз, тобто не 

дублюється. Усе те, що вже відомо, не може бути предметом наукового 

дослідження. 

По-третє,тема має бути значущою. Для наукових досліджень така вимога є 

тим елементом, який визначає престиж вітчизняної науки і становить фундамент 

для прикладних досліджень. 

По-четверте, тема повинна відповідати профілю наукового колективу. 

Кожен науковий колектив має свій профіль, кваліфікацію, компетентність.  

6. Висунення і обґрунтування наукової гіпотези.  

Головне завдання гіпотези – розкрити ті об’єктивні зв’язки та 

співвідношення, що є визначальними для досліджуваного явища. Розглядаючи 

гіпотезу, кожен дослідник бажає, щоб вона виявилася істинною. Але гіпотеза не 

завжди витримує перевірку. У такому разі доводиться висувати нову. Тому 

основні вимоги до гіпотези мають бути такими: можливість її перевірки; певна 

прогнозованість; логічна несуперечливість. 

7. Сутність наукової теорії.  

Наукова теорія – це система узагальненого знання, пояснення різнобічності 

подій, ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільстві. 
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8. Формування пропозицій.  

Державна тематика. Формування державної тематики науковихдосліджень 

здійснюється відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», 

Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, Закону України 

«Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб», 

Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції 

для державних потреб і контролю за їх виконанням і Порядку формування та 

виконання замовлень на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і 

конструкторських робіт за рахунок коштів Державного бюджету, а також 

відповідно до конкретних вимог, процедур та правил, які встановлюються 

замовниками державних цільових програм та головними розпорядниками 

бюджетних коштів, що виділяються на виконання відповідних завдань, заходів, 

проектів, у тому числі за конкурсами наукових проектів та науково- технічних 

розробок. 

9. Дослідна і завершальна стадії науково- дослідного процесу. 

Дослідна стадія науково-дослідного процесу включає в себе створення 

нової інформації і перетворення її із застосуванням комп’ютерних технологій, 

теоретичних і конкретно-наукових (емпіричних) методів у інформаційні 

сукупності, відповідно до програми дослідження теми конкретної економіки. 

Узагальнення результатів дослідження – літературний виклад результатів 

дослідження у вигляді звіту про виконану науково-дослідну роботу (НДР), 

дисертації, студентської науково-дослідної роботи та інших форм подання 

завершеної наукової продукції. При цьому визначають призначення продукту 

інтелектуальної праці та напрями її використання. Якість виконаної роботи 

визначають апробацією. 

 

Лекція № 12 

Тема. . Оформлення та впровадження результатів наукового 

дослідження 

План 
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1. Етапи підготовки наукового твору.  

2. Структура наукового твору.  

3. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу.  

4. Техніка написання тексту.  

5. Формулювання задуму. Опрацювання рукопису.  

6. Перевірка правильності оформлення рукопису.  

7. Важливість грамотності тексту і літературна правка. 

 

1. Етапи підготовки наукового твору.  

Етапи підготовки наукової статті 

1. Формулюємо робочу назву статті: - Заголовокмає бути коротким, 

лаконічним, однозначним, конкретним; - Обираючи заголовок, чітко уявляємо, 

на чому саме хочемо сконцентрувати увагу читача. 

2. Визначаємо межі теми та обсяги наукової інформації, яка буде 

представлена в ній. 

3. Розробляємо орієнтовний план (зміст) статті: вступ, основну частину, 

висновки, перспективи дослідження. 

4. У вступіповинні знайти місце відповіді на такі питання: - постановка 

проблеми, її актуальність; науково–практичне значення того, що 

досліджуватиметься в основній частині статті; - аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор; - виділення невирішених раніше питань, яким присвячується 

означена стаття; - формулювання мети і завдання статті; 

5. Визначаємо методи дослідження, джерельну базу, готуємо основні 

тези–відповіді на завдання; 

6. Подаємо визначення використовуваних у статті термінів; 

7. В основній частині подаємо повне обґрунтування отриманих 

результатів. Увага: основний текст пишемо, спираючись на головні принципи: 

«від відомого» до «невідомого», «від простого» до «складного». 

8. Готуючи висновки, перевіряємо узгодженість між заголовком, метою, 
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завданнями і висновками, 

9. Міркуємо про перспективи наступних розвідок у цьому питанні 

10. Проводимо самоконтроль виконаної роботи на змістовому, логічному, 

мовностилістичному рівнях. Перевіряємо текст статті: - на відповідність 

чинним правописним нормам; - на відповідність вимогам наукового стилю; - на 

відповідність оформлення цитат і посилань. 

11. Оформляємо список використаних джерел за чинними стандартами. 

2. Структура наукового твору.  

Структура наукового тексту 

1. Вступна частина, у якій окреслюють проблему, мету і завдання, 

гіпотези і методи дослідження. 

2. Дослідна частина тексту описує дослідження і його результати. 

3. Висновкова частина тексту регламентує висновки і рекомендації для 

проведення подальших наукових досліджень. 

3. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу.  

Наукова діяльність передбачає декілька можливих прийомів викладу 

наукових матеріалів. 

Цілісний прийом. Тут знадобиться майже вдвічі менше часу на 

підготовку кінцевого варіанта рукопису, бо спершу пишеться чернетка всього 

твору, ніби грубими мазками, потім відбувається його обробка в частинах і 

деталях. 

Вибірковий виклад матеріалів також часто застосовується здобувачами. У 

міру готовності фактичних даних автор обробляє матеріали у будь-якому 

зручному для нього порядку, подібно до того, як художник пише картину, – не 

обов’язково з верхньої або нижньої частини. Т 

4. Техніка написання тексту.  

У процесі написання наукової праці умовно виділяють такі етапи: 

формулювання задуму і складання попереднього плану; відбір і підготовка 

матеріалів; групування матеріалів; опрацювання рукопису. 

5. Формулювання задуму. Опрацювання рукопису.  
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Формулювання задуму здійснюється на першому етапі. Слід чітко 

визначити мету даної роботи; на яке коло читачів вона розрахована; які 

матеріали в ній подавати; яка повнота і ґрунтовність викладу передбачається; 

теоретичне чи практичне спрямування; які ілюстративні матеріали необхідні 

для розкриття її змісту. Визначається назва праці, яку потім можна коригувати. 

6. Перевірка правильності оформлення рукопису.  

Наступний етап роботи над рукописом – перевірка правильності його 

оформлення. Це стосується рубрикації посилань на літературні джерела, 

цитування, написання чисел, знаків, фізичних і математичних величин, формул, 

побудови таблиць, підготовки ілюстративного матеріалу, створення 

бібліографічного опису, бібліографічних покажчиків та ін. До правил 

оформлення друкованих видань висуваються специфічні вимоги, тому слід 

керуватися державними стандартами, довідниками, підручниками, вимогами 

видавництв і редакцій. 

7. Важливість грамотності тексту і літературна правка. 

Заключний етап – це літературна правка. Її складність залежить від 

мовностильової культури автора, від того, як здійснювалася попередня 

підготовка рукопису. Одночасно з літературною правкою автор вирішує, як 

розмістити текст і які потрібні в ньому виділення. 

 

Лекція № 13 

Тема. Сутність і завдання магістерської роботи 

План 

1. Вимоги до магістерської роботи.  

2. Технологія підготовки магістерської роботи. 

3.  Визначення об’єкта і предмета дослідження, актуальності 

дослідження, формулювання теми дослідження, мети і завдань дослідження.  

4. Визначення структури наукового дослідження.  

5. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики та 

визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми.  
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6. Визначення наукової та практичної значущості отриманих 

результатів дослідження. 

 

1. Вимоги до магістерської роботи.  

Загальними вимогами до магістерської роботи є: - цільова спрямованість; 

чітка побудова; - логічна послідовність викладу матеріалу; - глибина 

дослідження і повнота висвітлення питань; - переконливість аргументацій; - 

стислість і точність формулювань; - конкретність викладу результатів роботи; - 

доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій; - грамотне оформлення. 

2. Технологія підготовки магістерської роботи. 

Магістерська робота є самостійним педагогічним дослідженням, 

органічною складовою навчального процесу, засобом перевірки всебічної 

готовності студента до самостійного наукового пошуку. 

Магістерська робота виконується під керівництвом досвідченого 

викладача, що має науковий ступінь. 

Обов’язковою умовою підготовки магістерської роботи є чітке уявлення 

автора про сучасний рівень наукових досягнень у теорії та практиці педагогіки 

та психології й перспективи розвитку педагогічної науки в цілому. І в основі 

цих уявлень студентом мають бути сформульовані власні педагогічні 

положення, продуктивність яких він має надалі перевірити у процесі дослідно-

експериментальної роботи. Магістерська робота повинна узагальнювати 

самостійний науковий пошук виконавця, а не повторювати чи констатувати 

загальновідомі істини. 

3.  Визначення об’єкта і предмета дослідження, актуальності 

дослідження, формулювання теми дослідження, мети і завдань 

дослідження.  

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обрані для вивчення. У разі, коли цю частину об’єктивної реальності 

обирають темою дослідження, вона стає предметом дослідження. Предмет – це 

те, що міститься в межах об’єкта. Предмет дослідження – це теоретичне 
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відтворення об’єктивної дійсності, тих суттєвих зв’язків та відношень, які 

підлягають безпосередньому вивченню в даній магістерській роботі, є 

головними, визначальними для конкретного дослідження. 

Актуальність теми дослідження: Шляхом критичного аналізу та 

порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) стисло і 

конкретно обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку 

відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. 

Мета дослідження – це поставлена кінцева мета, кінцевий результат, на 

досягнення якого спрямоване дослідження. Вона повинна узгоджуватися з 

назвою роботи і містити не тільки очікувані її результати, а й вказувати, на яких 

наукових передумовах вона базується, чим і як досягається (із залученням яких 

наукових гіпотез, ідей, явищ, законів та ін.). 

Мета роботи реалізується через конкретні завдання, які треба вирішити 

відповідно до цієї мети. 

4. Визначення структури наукового дослідження.  

Магістерська робота повинна містити: -Титульний аркуш; - Зміст; 

Перелік умовних позначень (при необхідності); - Вступ; - Основну частину; - 

Загальні висновки; - Список використаних джерел; - Додатки (при 

необхідності). 

5. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики та 

визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення 

проблеми.  

Актуальність наукового дослідження визначається тим, чи його 

результати сприятимуть вирішенню конкретних практичних завдань або чи 

сприятимуть усуненню існуючих теоретичних суперечностей. 

Наукове дослідження, виконане на актуальну тему з метою вирішення 

визначених проблем, має містити наукову новизну отриманих результатів. 

Отже, можна виділити три рівні новизни наукових досліджень: 

а) перетворення відомих даних, докорінна їх зміна; 

б) розширення, доповнення відомих даних; 



55 

в) уточнення, конкретизація відомих даних, поширення відомих 

результатів на новий клас об’єктів, систем. 

6. Визначення наукової та практичної значущості отриманих 

результатів дослідження. 

Наукову новизну можуть мати як нові теоретичні положення, так і 

практичні (нормативні) рекомендації, які раніше не були відомі та не 

зафіксовані в педагогічній науці й практиці. Теоретичною новизною можуть 

відзначатися запропонована дослідником концепція, виявлена закономірність 

навчально-виховного процесу, обґрунтований понятійний апарат тощо. 

Практична новизна може стосуватися нової дидактичної чи методичної 

системи, правила, пропозиції, рекомендації, педагогічного засобу, вимоги тощо. 

Формулюючи практичне значення дослідження, його рекомендації і 

висновки, потрібно враховувати два можливі шляхи їхнього впровадження: а) 

безпосередній (отримані висновки й рекомендації прямо адресуються школам і 

педагогам для використання у відповідних умовах), б) опосередкований 

(результати дослідження в певному вигляді включаються в педагогічну теорію і 

як складова цієї теорії безпосередньо впливають на педагогічну практику). 
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2 . ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Виникнення та еволюція науки.  

2. Основні періоди розвитку науки і техніки.  

3. Наукова революція: етапи, структура, результати.  

4. Особливості науки і техніки доби глобалізації. 

5. Система державної організації наукових досліджень. 

6. Національна академія наук. 

7. Наукові кадри і їх підготовка. 

8. Перелік спеціальностей за якими проводяться наукові дослідження. 

9. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі 

документознавства та інформаційної діяльності. 

10. Особливості сучасної науки. 

11. Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному 

закладі. 

12. Організація вузівської науки. 

13. Види і форми науково-дослідної роботи. 

14. Система управління науково-дослідною роботою 

15. Основні елементи процесу наукової комунікації.  

16. Форми та види наукової комунікації.  

17. Роль особистої інформаційної бази дослідника. 

18. Типи характеру дослідників.  

19. Тип темпераменту і риси дослідника.  

20. Роль відкритого і закритого інтелекту в науковій діяльності.  

21. Кількісна і якісна типологія дослідників. 

22. Поняття методології.  

23. Функції методології.  

24. Наукова методологія та її роль у пізнанні суспільних явищ.  

25. Взаємозв’язок предмета і методу наукового дослідження.  

26. Структура методології наукових досліджень.  
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27. Методологічні принципи всебічності і комплексності.  

28. Термінологічний аналіз та метод операціоналізації понять.  

29. Системний підхід.  

30. Структурно-функціональний підхід.  

31. Системно-діяльнісний підхід.  

32. Синергетичний підхід.  

33.  Інформаційний підхід.  

34. Культурологічний підхід.  

35. Конкретнонаукова методологія.  

36. Міждисциплінарна методологія.  

37. Методологія документознавчої науки і методологія 

документознавчої практики: їх співвідношення.  

38. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів 

документознавчого профілю. 

39. Поняття методу.  

40. Класифікація методів дослідження.  

41. Загальні й спеціальні методи. Спостереження. Порівняння. 

Вимірювання. Експеримент. Опитування.  

42. Метод експертних оцінок. Кореляційний аналіз. Факторний аналіз. 

Метод імплікаційних шкал. Контент-аналіз.  

43. Абстрагування. Метод аналізу і синтезу. Емпіричний аналіз. 

Індукція й дедукція.  

44. Формалізація. Логіка досліджень. Закони логіки. Аргументування. 

Спростування.  

45. Методи емпіричного дослідження.  

46. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному 

рівнях досліджень. Методи теоретичних досліджень.   

47. Роль і функції інформації в наукових дослідженнях.  

48. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових 

досліджень.  
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49. Структура та призначення наукових документів.  

50. Класифікація наукових документів та їх використання у науково-

дослідному процесі.  

51. Наукові видання та їх класифікація.  

52. Науково-технічна патентна інформація.  

53. Пошук інформації в мережі Інтернет.  

54. Формування інформаційної бази дослідження. 

55. Пошук джерельної бази дослідження.  

56. Специфіка джерел документознавчих досліджень.  

57. Система джерел наукової інформації: бібліотечні фонди, архівні 

фонди.  

58. Відбір і складання джерельної бази наукового дослідження.  

59. Форми та види запису: конспект, тези, план, цитування, 

термінологічний словник.  

60. Облік, оформлення, систематизація та класифікація відібраного 

матеріалу. 

61. Пошук джерельної бази дослідження.  

62. Специфіка джерел документознавчих досліджень.  

63. Система джерел наукової інформації: бібліотечні фонди, архівні 

фонди.  

64. Відбір і складання джерельної бази наукового дослідження.  

65. Форми та види запису: конспект, тези, план, цитування, 

термінологічний словник.  

66. Облік, оформлення, систематизація та класифікація відібраного 

матеріалу. 

67. Етапи підготовки наукового твору.  

68. Структура наукового твору.  

69. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу.  

70. Техніка написання тексту.  

71. Формулювання задуму. Опрацювання рукопису.  
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72. Перевірка правильності оформлення рукопису.  

73. Важливість грамотності тексту і літературна правка. 

74. Вимоги до магістерської роботи.  

75. Технологія підготовки магістерської роботи. 

76. Визначення об’єкта і предмета дослідження, актуальності 

дослідження, формулювання теми дослідження, мети і завдань дослідження.  

77. Визначення структури наукового дослідження.  

78. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики та 

визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми.  

79. Визначення наукової та практичної значущості отриманих 

результатів дослідження. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни 

«Методологія та організація наукових досліджень» передбачає визначення 

якості його роботи та рівня здобутих протягом навчання умінь і знань, яка 

передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного 

та підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль включає оцінювання в балах роботи на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях, факту та якості виконання 

самостійних робіт, виступів на заняттях, виконання письмових та усних 

аудиторних і домашній завдань, а також інших обов’язкових навчальних 

доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок.  

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання 

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і 

групах, самоконтроль тощо. 

Робота на лекціях із застосуванням елементів діалогу, бесіди, дискусії, 

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами. 

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента, 

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем функціонування 

української мови у професійній сфері тощо. Рівень знань студента з кожної 

теми оцінюється від 0 до 5 балів. 

5 балів – відповідь відповідає рівню компетенції (доскональному або 

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь 

відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням 

стильової єдності і виразності.  



61 

3,4 бали – відповідь відповідає рівню компетенції (базовому або 

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з 

теми. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, відповідає 

стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у 

формуванні певних доведень відчутна поверховість. 

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або 

продуктивному. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація 

доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не 

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю, 

виклад загалом зв'язаний, але помітна бідність словника. 

Виконання завдань, залежно від рівня розгляду студентами окремих 

теоретичних положень теорії і практики дисципліни та умінь і навичок їх 

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів. 

Критеріями оцінювання реферату є: відповідність змісту реферату 

обраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел, 

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної 

роботи, стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо оформлення. 

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до 

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті, 

оцінка за реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за 

рецензією та за захист реферату. 

За результатами поточного контролю в семестрі, формою підсумкового 

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 70 балів. 
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