
 
Методологія наукових 

досліджень 

План 

 Поняття, сутність методології 

 Структура і принципи 

методологічного апарату 

 Етапи наукового дослідження 

 

Проф. І. І. Заморський 



– (methodos – шлях пізнання, спосіб;  

 logos – вчення) 

• Сукупність принципів, норм, методів пізнання та 

практичної діяльності 

• Вчення про принципи побудови, форми та 

способи науково-пізнавальної діяльності 

• Сукупність дослідницьких засобів, необхідних для 

вирішення певної задачі, а також формування 

представлення про послідовність дій дослідників у 

процесі вирішення задач 



• Принципи організації та проведення 

дослідження 

• Підходи до постановки проблеми, 

визначення складу проблеми 

• Методи наукового дослідження 

• Вимоги до результатів дослідження 

(актуальність, практична значимість тощо) 



Облік фактів, умов розвитку, адекватність  

засобів, що дозволяють отримати  

справжні знання про об'єкт 

Принцип об’єктивності 

Поєднання історії об'єкта, його складових 

(структура, функції, зв'язки) і  

перспектив його розвитку 

Принцип єдності 

Врахування безперервності змін, розвитку  

досліджуваних елементів та виділення  

вирішальних факторів 

Принцип безперервності 

При дослідженні процесу врахування всіх  

вимог до цілісного підходу в дослідженні 
Принцип системності 

Принцип сходження від абстрактного до конкретного і навпаки 



НОРМИ НАУКОВОЇ ЕТИКИ 
 

НОРМИ 
ЗОВНІШНІ: 

соціальна 

відповідальність 

вчених, 

відповідальність 

вченого за 

наслідки своїх 

дій для природи, 

людини, 

суспільства 

ВНУТРІШНІ 

УНІВЕРСАЛІЗМ: 

істинність наукових 

тверджень повинна 

оцінюватися 

незалежно від раси, 

статі, віку, 

авторитету, звань 

тих, хто їх 

формулює 

СПІЛЬНІСТЬ: 

наукове знання 

повинно вільно 

ставати загальним 

надбанням 

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ: 

вчений повинен шукати 

істину безкорисливо 

РАЦІОНАЛЬНИЙ СКЕПТИЦИЗМ:  

кожний дослідник несе відповідальність за 

оцінку якості того, що зроблено його 

колегами, він не звільняється від 

відповідальності за використання в своїй 

роботі даних, отриманих іншими 

дослідниками, якщо він сам їх не перевірив 



МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Аналіз 

Узагальнення 

Індукція 

Аналогія 

Історичний 

метод 

Синтез 

Абстрагування 

Дедукція 

Моделювання 

Класифікація 

Логічний 

метод 



АНАЛІЗ - розкладання об'єкта на складові його частини 

СИНТЕЗ - об'єднання пізнаних в результаті аналізу елементів в єдине 

 ціле 

УЗАГАЛЬНЕННЯ - процес уявного переходу від поодинокого до 

 загального 

АБСТРАГУВАННЯ - уявне внесення певних змін в досліджуваний 

 об'єкт 

ІНДУКЦІЯ - процес виведення загального положення з ряду 

 поодиноких фактів 

ДЕДУКЦІЯ - процес аналітичного міркування від загального до 

 конкретного 

АНАЛОГІЯ - ймовірний висновок про подібність двох предметів в 

 якійсь ознаці 

МОДЕЛЮВАННЯ - відтворення властивостей об'єкта на спеціально 

 влаштованому його аналозі - моделі 

ІСТОРИЧНИЙ МЕТОД - відтворення історії об'єкта з урахуванням всіх 

 деталей і випадковостей 

ЛОГІЧНИЙ МЕТОД - логічне відтворення історії досліджуваного 

 об'єкта 

КЛАСИФІКАЦІЯ - розподіл об'єктів за класами залежно від їх 

 загальних ознак 



МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

МЕТОДИ 

НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕМПІРИЧНІ 

ТЕОРЕТИЧНІ 

МЕТОДИ-ОПЕРАЦІЇ: 
аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування, конкретизація, 
узагальнення, формалізація, 

індукція, дедукція, ідеалізація, 
аналогія, моделювання, 

розумовий експеримент, уява 

МЕТОДИ-ДІЇ: 
діалектика, доказ, метод 
аналізу системи знань, 

дедуктивний (аксіоматичний) 
метод, індуктивно-
дедуктивний метод, 

виявлення і розв'язання 
суперечностей, постановка 
проблем, побудова гіпотез  

МЕТОДИ-ОПЕРАЦІЇ: 
вивчення літератури, документів 

і результатів діяльності; 
спостереження; вимір; 

опитування (усний і письмовий); 
експертні оцінки; тестування  

МЕТОДИ-ДІЇ: 
 методи відстеження об'єкта: 

обстеження, моніторинг, 
вивчення та узагальнення 
досвіду;  

 методи перетворення 
об'єкта: дослдна робота, 
експеримент; 

 методи дослідження об'єкта 
в часі: ретроспектива, 
прогнозування 



МЕТОДИ 

Емпіричні Теоретичні 

Спостереження 

Цілеспрямоване  

сприйняття явищ 

Опис 

Фіксація засобами мови  

відомостей про об’єкти 

Вимірювання 

Порівняння об'єктів з яких-небудь  

загальних властивостей і ознак 

Експеримент  

Спостереження в спеціально  

створених і контрольованих умовах 

Порівняння 

Одночасне співвідносне дослідження і  

оцінка загальних для об'єктів  

властивостей і ознак 

Формалізація  

Побудова абстрактно-математичних моделей,  

що розкривають сутність досліджуваних процесів 

Аксіоматизація 

Побудова теорій на основі аксіом 

Гіпотетико-дедуктивний метод 

Створення системи дедуктивно пов'язаних  

між собою гіпотез, з яких виводять  

твердження про емпіричні факти 

Методи емпіричного и теоретичного пізнання 



Алгоритм наукового пізнання 

Емпіричний факт Спостереження Науковий факт Експеримент 

Фіксація результатів Емпіричне 

узагальнення 

Використання наявного  

теоретичного знання 

Формування 

гіпотези Перевірка гіпотези 

Формування 

нової теорії 

Формування 

нових понять 

Введення визначень, 

термінів, знаків. 

Визначення 

їх значень 

Виведення  

закону 

Перевірка її 

на досліді 
Створення теорії 
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ЕТАПИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕРШИЙ ТРЕТІЙ ДРУГИЙ 

- вибір наукової 
проблеми і теми; 

- визначення об'єкта 
і предмета 

дослідження, цілей і 
основних задач; 

- розробка гіпотези 
дослідження 

- вибір методів і розробка 
методики проведення 

дослідження; 
- безпосередньо спеціальні 
процеси самого наукового 

дослідження; 
- формулювання попередніх 

висновків, їх апробація і 
уточнення; 

- обґрунтування заключних 
висновків і практичних 

рекомендацій 

- впровадження 
отриманих науково-

дослідних 
результатів в 

практику; 
- літературне 

оформлення роботи 

«Спочатку неминуче йдуть: думка, фантазія, казка. За 
ними крокує науковий розрахунок і вже, наприкінці, 

виконання вінчає думку» 
(Костянтин Ціолковський) 
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ПЕРШИЙ ЕТАП ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Проблема наукового 
дослідження – це те, що 

має бути відкрито, 
доведено 

 Тема – відображає 
наукову проблему в її 

характерних рисах 

Об'єкт дослідження – це 
та сукупність зв'язків, 

відносин і властивостей, 
яка існує об'єктивно в 

теорії, практиці, вимагає 
деяких певних уточнень і 

служить джерелом 
необхідної для 

дослідників інформації 
Процес або явище 

 Мета формулюється 
коротко і гранично точно, 

в смисловому плані 
висловлюючи то основне, 

що має намір зробити 
дослідник 

Предмет дослідження – 
це елемент, який більш 

конкретно встановлює ті 
зв'язки і відносини, які 

підлягають 
безпосередньому 

вивченню в такому 
дослідженні, а також 
кордони наукового 

пошуку в кожному об'єкті 

 Перше завдання пов'язане з виявленням, уточненням, 
поглибленням, методологічним обґрунтуванням суті, 

природи, структури досліджуваного об'єкта 

Четверте завдання пов'язане з виявленням напрямків, 
шляхів і засобів підвищення ефективності вдосконалення 

досліджуваного явища, процесу 

Третє завдання стосується основних можливостей і 
здібностей перетворення предмета дослідження, 

моделювання, перевірки 

 Друге завдання пов'язане з аналізом реального стану 
предмета дослідження, динаміки, внутрішніх протиріч 

розвитку в часі і просторі 

Формулювання гіпотези – це творчий пошук окремих 
проблем і питань дослідження, без вирішення яких 

неможливо реалізувати методичний задум, вирішити 
головну проблему 
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СУТНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДРУГОГО ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

   Методика – це сукупність прийомів, способів дослідження, порядок їх 
застосування та інтерпретації отриманих з її допомогою результатів - це свого 
роду модель дослідження. 
 

   Програма дослідження включає: яке явище досліджується; за якими 
показниками; які критерії дослідження застосовуються; які методи дослідження 
використовуються; порядок і регламентація застосування дослідником тих чи 
інших методів. 
 

   Основні компоненти методики дослідження: теоретико-методологічна 
частина, концепція, на основі якої будується вся методика; досліджувані явища, 
процеси, ознаки, параметри, фактори; субординаційні і координаційні зв'язки і 
залежності між ними; сукупність застосовуваних методів, їх субординація і 
координація; порядок і регламентація застосування методів і методологічних 
прийомів; послідовність і техніка узагальнення результатів дослідження; склад, 
роль і місце дослідників в процесі реалізації дослідницького задуму. 
 

   Висновки по дослідженню повинні відповідати наступним методичним 
вимогам: бути всебічно аргументованими, узагальнюючими основні підсумки 
дослідження; витікати з накопиченого матеріалу, будучи логічним наслідком його 
аналізу та узагальнення. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА З ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 назва, зміст розділів і питань має відповідати темі дослідження і не виходити за 
його рамки, зміст розділів повинно вичерпувати тему, а зміст питань - розділів в 
цілому; 
 

  вивчивши матеріал для написання чергового питання (розділу), необхідно 
продумати його план, провідні ідеї, систему аргументації і зафіксувати все це 
письмово, потім провести уточнення, «шліфування» окремих смислових частин і 
пропозицій, зробити необхідні доповнення, перестановки, прибрати зайве, провести 
редакторську і стилістичну правку; 
 

  відразу уточнювати, перевіряти оформлення посилань, складати довідковий 
апарат і список літературних джерел (бібліографічних посилань); 
 

  дати матеріалу «відлежатися»; 
 

  уникати наукоподібності, ігри в ерудицію, приведення великої кількості посилань, 
зловживання спеціальною термінологією; 
 

 літературне викладення матеріалу має бути спокійним (без емоцій), 
аргументованим або полемічним, які критикують, коротким або докладним і 
розгорнутим; 
 

 дотримуватися авторської скромності, врахувати і відзначити все, що зроблено 
попередниками, тверезо і об'єктивно оцінити свій конкретний внесок в наукові 
дослідження; 

  
 перед тим, як оформити чистовий варіант матеріалів для підготовки до друку, 

провести апробацію роботи. 



18 

МЕТОДИКА НАПИСАННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Вибір теми  
наукового 

дослідження 

 Планування   
наукового 

дослідження 

 Календарний план   План 

 вибір і формулювання наукової задачі; 
 розробка плану наукового дослідження; 
 збір і вивчення вихідного матеріалу, пошук 

необхідної літератури; 
 аналіз зібраного матеріалу, теоретичної 

розробки наукового завдання; 
 повідомлення про попередні результати 

дослідження наукового керівника; 
 письмове оформлення наукового дослідження; 

 обговорення роботи 

Вступ;  
основна частина; 

узагальнення;  
висновок;  

список використаних 
джерел;  
додатки 

«Людина повинна непохитно вірити, що незбагненне 
збагненно, інакше вона нічого не зможе дослідити» 

(Йоганн Вольфґанґ Ґьоте) 



Дякую за увагу! 


