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ТЕМА 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Вибір напряму наукового дослідження

2.1.1 Робоча програма наукового дослідження

Проведення  наукового  дослідження  започатковується  розробленням  програми. Програма

визначає проблему,  мету,  завдання дослідження, методи їх вирішення, а також основні шляхи і

форми впровадження в практику очікуваних результатів.

Створення програми розпочинається з розроблення  концепції  дослідження,  що визначає

його  загальний  задум,  основну  ідею.  Концептуальні  положення  фіксують  у  методологічному

розділі програми.

Методологічний розділ включає:

– вибір теми дослідження;

– проблемну ситуацію, яка зумовлює необхідність проведення дослідження (чому проводиться);

– визначення об’єкта і предмета дослідження;

– структурний (логічний) аналіз об’єкта;

– визначення мети і основних завдань дослідження;

– обґрунтування робочих гіпотез (гіпотези не є обов’язковим елементом програми);

Наступний,  методико-процедурний, розділ включає розроблення методології,  методики і

техніки дослідження як взаємозв’язаних компонентів.

Рівень  достовірності  основних  результатів  наукового  дослідження  значно  підвищується,

якщо  вони  базуються  на  експериментальних  даних.  Тому  програма  повинна  включати  розділ

експериментальних досліджень. Наукова значущість  експериментальних досліджень залежить

від їхньої спрямованості, змісту, рівня використання різного роду характерних ознак і отримання

конкретних  результатів.  Характерними  ознаками  можна  вважати:  спосіб  формування  умов

(природні,  штучні);  мету  експериментального  дослідження  (перетворювальна,  констатуюча,

контролююча, пошукова); форму проведення (лабораторна, польова); структуру об’єктів і явищ,

що вивчаються (проста, складна); кількість варіантних факторів (однофакторні і багатофакторні).

Завершується  експеримент  переходом  від  емпіричного  вивчення  до  обробки  отриманих

даних, логічних узагальнень, аналізу і теоретичної інтерпретації отриманого фактичного матеріалу.

2.1.2 Поняття теми дослідження та її формулювання

Першим етапом науково-дослідної роботи є вибір теми наукового дослідження. Тема науково-

дослідної роботи може бути віднесена до певного наукового напрямку або до наукової проблеми.

Під  науковим  напрямом  розуміють  сферу  наукових  досліджень  наукового  колективу,
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присвячених рішенню якихось значних фундаментальних теоретичних і експериментальних задач

в певній галузі науки.

Наукова  проблема –  питання,  що  потребує  наукового  вирішення;  завдання  для  пошуку

невідомого;  сукупність  нових  діалектично  складних  теоретичних  або  практичних  питань,  які

суперечать  існуючим  знанням  або  прикладним  методикам  у  конкретній  науці  і  потребують

вирішення за допомогою наукових досліджень.

Вирішення проблеми не міститься в існуючому знанні та не може бути отримане шляхом

використання наявної наукової інформації.

Формулювання проблеми визначає  головний напрям дослідження та  його основну ідею.

Основна  ідея  є  важливою  категорією,  що  визначає,  за  яким  напрямом  будуть  спрямовуватись

дослідження  проблеми  і  як  буде  сформульована  гіпотеза,  тобто  наукове  припущення,  що

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

і потребує теоретичного обґрунтування та перевірки практикою.

Оскільки наукова проблема є сукупністю складних теоретичних або практичних питань, то

в процесі наукового дослідження проблему поділяють на складові компоненти – теми.

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

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

спрямований  на  вирішення  конкретного  питання.  Це  відображення  наукової  проблеми  в  її

характерних  рисах,  тому формулювання  теми уточнює  проблему,  окреслює  межі  дослідження,

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

організації наукових досліджень.

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

розвитку проблем, над якими працює даний науковий колектив; ініціативні теми; «теми на

замовлення».

Процес формування теми дослідження включає наступні етапи:

– вибір теми;

– обґрунтування, уточнення теми;

– конкретизація теми;

– формулювання назви теми;

– затвердження теми.

При виборі теми наукового дослідження можна скористатися такими прийомами: дослідити

стан наукових розробок; ознайомитись з новими результатами досліджень у суміжних областях

науки;  оцінити  стан  розроблення  методів  дослідження;  здійснити  перегляд  відомих  наукових

рішень за допомогою нових методів, з нових теоретичних позицій, під новим кутом зору, на більш

високому рівні з урахуванням нових, істотних наукових фактів.
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При обґрунтуванні (уточненні)  і  конкретизації  теми необхідно враховувати такі критерії:

актуальність теми; ефективність розроблення, її новизна і перспективність; наявність теоретичної

бази;  відповідність  теми  спрямованості  наукової  роботи  відповідного  закладу  (установи);

здійсненність розроблення в умовах конкретного дослідження.

Під актуальністю теми розуміється її значущість, тобто необхідність та невідкладність її

розгляду для потреб розвитку економіки держави, галузі, підприємства. 

Головним  критерієм  актуальності  теми  виступає  можливість  забезпечення  найбільшого

ефекту.

На  стадії  формування  теми  наукового  дослідження  визначають  її  назву  –  змістовний

заголовок. Назву наукової роботи формулюють за допомогою такого правила: в назві теми наукової

роботи повинна відображатись спрямованість (проблема) дослідження (мета або завдання), галузь

використання, об’єкт дослідження, предмет дослідження.

2.1.3 Визначення об’єкта та предмета наукового дослідження

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

Об’єкт - це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення

або загальна сфера пошуку, що знаходиться в полі зору дослідника.

Предмет дослідження  - це ті  найбільш значущі з погляду практики й теорії  властивості,

сторони, особливості об’єкта, що підлягають вивченню.

Тобто предмет дослідження  більш конкретний та включає в себе аспект (ракурс) обраної

проблематики,  що  підлягає  безпосередньому  вивченню  в  даній  роботі,  установлюючи  межі

наукового пошуку в об’єкті.

2.1.4 Формулювання мети і задач дослідження

Виходячи з назви наукової роботи, визначеного об’єкта та предмета,  формулюється мета

дослідження, що характеризує, яку найбільш важливу проблему або завдання має намір вирішити

дослідник.

Мета  дослідження –  це  очікуваний  кінцевий  результат,  який  зумовлює  загальну

спрямованість і логіку дослідження (теоретичного або прикладного). 

Мета визначається відповіддю на запитання: «Для чого проводиться дослідження?». Чітке

формулювання  конкретної  мети  –  одна  з  найважливіших  методологічних  вимог  до  програми

наукового дослідження. Мета формулюється лаконічно, вона повинна точно виражати те основне,

що намагається зробити дослідник.

Мета  конкретизується  та  розвивається  у  завданнях  дослідження.  Завдання  дослідження
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визначають  для  того,  щоб  більш  конкретно  реалізувати  його  мету.  Завдання  наукового

дослідження, як правило, полягають у такому:

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

наукового  обігу  нових  понять,  розкриття  їх  сутності  і  змісту;  розроблення  нових  критеріїв  і

показників; розроблення принципів, умов і факторів застосування окремих методик і методів);

– виявлення,  уточнення,  поглиблення,  методологічне  обґрунтування  суттєвості,  природи,

структури  об’єкта,  що  вивчається;  виявлення  тенденцій  і  закономірностей  процесів;  аналіз

реального стану предмета дослідження, динаміки, внутрішніх протиріч розвитку;

– виявлення шляхів та засобів удосконалення явища, процесу, що досліджується (практичні

аспекти роботи); обґрунтування системи заходів, необхідних для вирішення прикладних завдань;

– експериментальна  перевірка  розроблених  пропозицій  щодо  розв’язання  проблеми,

підготовка методичних рекомендацій для їх використання на практиці.

Завдання повинні  розглядатись як  основні  етапи наукового дослідження.  Частіше за  все

формулювання  таких  завдань  здійснюється  у  вигляді  певного  набору  підпитань.  Наприклад,

«виявити…», «розробити…», «експериментально перевірити…» тощо.
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