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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ НАУКИ 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Сутність науки. 

2. Функції науки. 

3. Класифікація наук. 

4. Місце і роль педагогічних наук. 

 

Наука - це процес творчої діяльності по отриманню нового знання, і результат цієї діяльності у 

вигляді цілісної системи знань, сформульованих на основі певних принципів. 

Наука є найвищим щаблем розумового розвитку людини, вершинним і найспецифічнішим 

досягненням людської культури. Вона може сформуватися тільки за певних умов. Поняття "наука" 

в цьому специфічному значенні існує лише з часів великих давньогрецьких мислителів Платона й 

Аристотеля. Та вже в середньовіччі воно було відтиснуте на периферію людського буття. В епоху 

Відродження науку знову відновили в правах. Відтоді її позиції були непохитними. 

Наука - сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і систематизація об'єктивних 

знань про дійсність; одна з форм суспільної свідомості. 

У процесі історичного розвитку наука перетворилася на продуктивну силу і важливий 

соціальний інститут. Вона впливає на державне, соціальне і громадське життя. Поняття "наука" 

охоплює як діяльність, спрямовану на отримання нового знання, так і результат цієї діяльності - 

суму здобутих на певний час знань, сукупність яких створює наукову картину світу. 

Наука, як діяльність є процедурою узагальнення реальності, а наука, як система знань - це сума 

суджень, що узагальнюються. Визначення будь-якого феномену зводиться до вказівки на те 

незмінне, що зберігається в ньому протягом усього часу існування незалежно від усіх його 

метаморфоз. Тому при визначенні науки необхідно звертати увагу насамперед на стійке в ній, 

тобто не на конкретні характерні для її історичного стану судження (знання), а на "вічні" 

особливості пізнавальної процедури. Отже, наука є узагальненням реальності, сумою знань-

суджень, що відповідають конкретному масштабу узагальнення. 

Наука є однією з продуктивних сил суспільства, її мета, як стверджував німецький філософ 

Готфрід-Вільгельм Лейбніц, - благоденство людства, досягнення всього, що корисне для людей. 

Наука завжди розвивається у конкретних історичних умовах, які зумовлюються передусім 

рівнем розвитку суспільства. Властиві йому засоби виробництва і технології ставлять перед 

наукою конкретні завдання, створюють можливості реалізації її досягнень. Історії відомо чимало 

прикладів, коли суспільні відносини гальмували розвиток науки, перешкоджали використанню її 

відкриттів. У свою чергу, досягнення науки, технічний прогрес сприяють розвитку суспільства. 

Наука передбачає процес отримання нового знання і результат цього процесу (систему 

об'єктивних знань, що адекватно відображають реальність). Вона наділена суттєвими ознаками, 

що принципово відрізняють її від інших можливостей пізнання світу. 

На відміну від міфології та релігії наука є об'єктивною, має апарат дослідження та певні схеми 

доведень, здатна відрізняти істинне знання від помилкового або суб'єктивного. Наука прагне до 

пізнання внутрішньої сутності явищ і до побудови системи знань, на противагу об'єктивному 

емпіричному знанню, отриманому на основі практичного досвіду, яке описує лише зовнішні 

аспекти явища. 

Систему наукових знань утворюють виявлені факти, їх понятійний, якісний і кількісний опис, а 

також емпіричні закономірності, що були встановлені шляхом їх аналізу. Проте для цілісного 

наукового уявлення про дійсність необхідно визначити те загальне або спільне, яке стосується 

всього світоутворення чи окремих його частин - закон або групу законів. 

Закон - необхідне, суттєве, стале співвідношення, що повторюється між окремими явищами. 



Серед багатьох сформованих наукою законів виокремлюють спільні (фундаментальні), загальні 

та часткові. Спільні закони виявляються в усіх сферах буття (закони і принципи самоорганізації та 

еволюції). Загальні закони стосуються деякою мірою суміжних наукових галузей. Наприклад, 

закони збереження, спрямованості процесів, періодичності виявляються в усіх природничих 

науках і частково в гуманітарних. Часткові закони діють в окремій галузі, наприклад, закон 

вектора історичного розвитку - в історії, закон генетики - в біології, закони Ньютона, Ейнштейна - 

у фізиці. 

Знання, понятійний і якісний опис фактів, що ґрунтуються на емпіричних закономірностях, є 

передумовою формулювання вихідних, основоположних ідей, теорії або групи теорій. Завдяки 

ним уможливлюється адекватне відображення в мисленні стану природи та людського буття, 

наукове бачення картини світу як загального об'єктивного образу реальності (сукупності 

об'єднаних загальними концептуальними ідеями об'єктивних знань, принципів і законів, що 

функціонують у різних галузях пізнання). 

Розкриття законів пов'язане з пошуком та усвідомленням причинно-наслідкових зв'язків між 

окремими явищами. У процесі встановлення науки, філософського осмислення її результатів 

склалося вчення, що отримало назву "детермінізм". 

Детермінізм - вчення про всезагальний об'єктивний закономірний взаємозв'язок і причинну 

зумовленість явищ соціоприродного середовища. 

У системі причинно-наслідкових відношень, законів і закономірностей відокремлюють 

динамічний і статистичний рівні. 

Динамічні закони відображають об'єктивну закономірність як однозначний зв'язок між 

середніми значеннями параметрів, що характеризують стан системи. Наприклад, закони класичної 

механіки встановлюють взаємозв'язок між параметрами руху окремих макротіл. Знаючи їх, завжди 

можна достовірно і однозначно передбачити, якими будуть параметри стану (руху) тіла в будь-

який момент часу. У реальності завжди трапляються випадкові відхилення від середнього 

значення. Випадковість є фундаментальною властивістю, яка перебуває в основі всіх явищ і керує 

їх розвитком. Але, зокрема, за класичного опису руху окремих макротіл вона здебільшого не 

відіграє суттєвої ролі, сприймається як похибка і не береться до уваги. 

Статистичні закони описують поведінку складних систем, утворених із багатьох частинок, 

наприклад, закон розподілу молекул газу за швидкостями. У цьому разі спрогнозувати поведінку 

системи можна лише з певною вірогідністю. У мікросвіті імовірнісні уявлення застосовують при 

описі стану навіть окремої елементарної частинки, а закони мікросвіту уявляються принципово 

статистичними. При описі стану таких систем флуктуації відіграють визначальну роль. За 

одночасної наявності різноманітних флуктуацій завжди існуватиме багато варіантів розвитку 

системи. Будь-який випадковий зовнішній вплив, внутрішні причини за певного збігу обставин 

можуть суттєво вплинути на її розвиток. За таких умов причинно-наслідкові зв'язки є нелінійними 

та багатозначними, відчутніше виявляється детермінізм. 

У сучасній науці склалось уявлення, що динамічні закони не є абсолютно точним 

відображенням дійсності. Оскільки випадковість тимчасова, то статистичні закони - найглибша і 

найзагальніша форма опису процесів соціоприродного середовища; вони об'єктивніше, ніж 

динамічні закони, віддзеркалюють природні взаємозв'язки. Детермінованість подій виявляє себе 

при переході від мікроопису поведінки систем до макроопису, коли необхідно усереднити 

вимірювані величини. 

Найважливішою ознакою науки є метод дослідження - сукупність прийомів і операцій, способів 

обґрунтування системи знань, контролю об'єктивності отриманих результатів, побудови моделей 

дійсності. Він не довільний, а зумовлений об'єктивними можливостями науки, особливостями 

об'єкта пізнання. На позначення сукупності методів, які застосовують у конкретній науці, 

використовують поняття "методологія", яке означає також і вчення про наукові методи пізнання 

світу. 

Наука є соціокультурна діяльність, своєрідне суспільне явище. Основне завдання науки - 

виявлення об'єктивних законів дійсності, а її головна мета - істинне знання. 



Критеріями науковості, які відрізняють науку від інших форм пізнання є: об'єктивність, 

системність, практична націленість, орієнтація на передбачення, сувора доказовість, 

обґрунтованість і достовірність результатів. 

На відміну від життєвих, тобто донаукових знань, рівень яких здебільшого обмежується описом 

відповідних фактів, наукове знання сягає більш високого рівня - рівня пояснення, осмислення 

фактів у понятійній системі відповідної науки, і залучається до складу теорії. 

Сутність наукового знання полягає у розумінні дійсності в її минулому, нинішньому та 

майбутньому, у вірогідному узагальненні фактів, у тому, що за випадковим воно знаходить 

необхідне, закономірне, за поодиноким - загальне і на цій основі здійснюється передбачення 

(прогнозування). 

Уметодології науки виділяються такі функції науки, як опис, пояснення, передбачення, 

розуміння. 

Наукознавство - це комплексне дослідження і теоретичне узагальнення досвіду функціонування 

науки як цілісної системи з метою підвищення ефективності процесів наукової діяльності за 

допомогою засобів соціального впливу. 

Уявлення, що розвиваються сучасною логікою методологією науки, про теоретичні знання 

направлені на дослідження і створення окремих теоретичних утворень - теорій. Конкретні науки 

відчувають гостру необхідність методологічного обґрунтування необхідної єдиної цілісної 

системи знання. Визнається, що необхідно внести корективи в сучасні методологічні установки, 

які дозволять розв'язати питання про єдину організацію науково-теоретичного знання в цілому і в 

конкретних галузях пізнання. 

Важливою, ще не розв'язаною проблемою є необхідність систематичного виявлення подальших 

логічних можливостей розвитку наук, можливостей не тільки їхнього внутрішнього 

самовизначення, але і становлення єдиної цілісної логічної системи наукового пізнання. 

Задача досягнення наукової зв'язності блоків знань, зокрема теорій, які відображають окремі 

фрагменти дійсності, але в нинішньому столітті вона усвідомлюється як необхідна умова 

подальшого прогресу науково-теоретичних знань. Сучасна методологічна самосвідомість науки 

засвідчила багато того, що однією із найважливіших тенденцій є спрямування до єдності наукових 

знань. 

За допомогою системного підходу формується концептуальна основа уяви про життя, як 

ієрархізованої цінності. 

Сучасною науковою методологією обґрунтовано неперспективність, неможливість одержання 

знань про предмет по старому, коли його різні сторони вивчаються ізольовано одна від одної, а 

теоретичний синтез для створення єдиного уявлення про об'єкт (предмет) на основі одержаних 

нарізно знань про нього відкладається на майбутнє. 

Впорядкування понятійного апарату виявляється достатньо складною проблемою, яка вимагає 

вивчення, перегляду, вдосконалення теорій конкретних наук і яка не може бути обмеженою 

випадковими математичними формулюваннями конкретних теорій. 

Проблема розуміння конкретної галузі знання як єдиної системи, а не як простої сукупності 

теорій може бути розглянута тільки за умови свідомого керування тією концепцією теоретичного 

знання, в якій композиція конкретно-наукового знання пов'язана з діалектично розчленованим 

предметом науки. 

Отже, проблема синтезу наукового знання в теоретичну систему залежить від рівня пізнання 

предмета науки як діалектично розчленованої цілісності, від готовності науки методично 

використати ці знання для реорганізації своєї структури. 

Така готовність поступово, переважно стихійно, уже формується на основі логіко-

гносеологічних можливостей, якими володіє наука у конкретний історичний момент свого 

розвитку для цілісного охоплення, бачення свого предмета. 

Історичний розвиток науки був нерівномірним. Стадії швидкого і навіть стрімкого 

прогресу змінювались періодами застою, а іноді й занепаду. В античні часи фізико-

математичні науки особливого розвитку набули на теренах Давньої Греції та Давнього Риму, а 
  

 

 

 
 



в середньовіччі їх центр перемістився на Схід, передусім в Індію та Китай. У Нову добу 

ініціативою в розвитку фізико-математичних наук знову заволоділа Європа. 

Протягом усієї історії науки взаємодіяли дві тенденції, які доповнювали одна одну - до 

поглиблення спеціалізації й посилення прагнення до інтеграції. Одночасно з диференціацією 

науки, її поділом на нерідко дуже спеціалізовані дисципліни відбувається і її поступова 

інтеграція, яка ґрунтується на поєднанні наукових методів, ідей та концепцій, а також на 

необхідності з єдиної точки зору розглянути зовні різнорідні явища. До найважливіших 

наслідків інтеграції науки належать спрощення оброблення і пошуку інформації, звільнення її 

від надлишку методів, моделей та концепцій. Головним шляхом інтеграції є формування 

"міждисциплінарних наук", які пов'язують традиційні спеціальності й завдяки цьому 

уможливлюють виникнення універсальної науки, покликаної створити своєрідний каркас, 

який об'єднував би окремі науки в єдине ціле. Чим інтегрованіша наука, тим більше вона 

відповідає критерію простоти й економії. 

З розчленуванням науки на окремі дисципліни між ними залишається менше зв'язків, 

ускладнюється обмін інформацією. Аналізуючи подібні об'єкти, вдаючись до однакових 

методів, галузі часто трактуються різною мовою, що ускладнює міждисциплінарні 

дослідження. Якщо англійський природодослідник Чарльз-Роберт Дарвін міг однаково 

успішно  

Інтеграційні тенденції в науці активно виявляються у постіндустріальну (інформаційну) 

епоху, що значною мірою пов'язано з розвитком комп'ютерно-комунікаційної технології і 

виникненням світової інформаційної мережі - Інтернету. Відчутнішим є прагнення до 

формулювання нових завдань вищого рівня узагальненості, навіть універсальних, які часто 

об'єднують віддалені галузі знань. Триває процес творення загальних понять, концепцій, 

наукової мови. Характерною ознакою сучасної науки вважають посилення інтересу до 

пошуків принципової структурної узагальненості різнорідних систем і загальних механізмів 

різноманітних явищ, які сприяють інтеграції науки, її логічній стрункості та єдності, що 

забезпечує глибше розуміння єдності світу. Сучасним науковим поглядам властива ідея 

існування загальних моделей різноманітних явищ, ізоморфізму (однаковості) структур різних 

рівнів організації. Утверджується усвідомлення того, що наявність загальних принципів і 

моделей в різних галузях знань дає змогу переносити їх з однієї галузі в іншу, що сприяє 

загальному прогресу науки. При цьому вважається, що інтеграція науки є не редукцією 

(поверненням) наук до фізики (редукціонізм), а ізоморфізмом систем з різною природою їх 

елементів, структур різних рівнів організації. Наявність ізоморфізмів найрізнорідніших систем 

відіграє певну евристичну роль, оскільки вони не лише характеризують концептуальний 

каркас сучасної науки, а й полегшують вибір напрямів конкретних досліджень, дають змогу 

уникнути дублювання теоретичних досліджень та ін. 

Радикальні якісні зрушення в розвитку науки визначені як наукові революції. Саме так 

оцінено виникнення у XVII ст. природознавства. Воно засвідчило, що наука набула історичної 

сили, а наукові знання за значенням випередили значення техніки. Відтоді наукові уявлення 

про навколишній світ стали змагатися з побутовими уявленнями. Будучи закономірним 

етапом у розвитку науки, наукова революція XVII ст. докорінно змінила уявлення про будову 

Всесвіту і місце в ньому людини. Вона спричинила злам у людському мисленні, спонукала до 

наукової творчості, спрямувала погляд і думку вчених у раніше недоступні сфери. 
До найголовніших особливостей наукової революції належать: 

1. Яскравий творчий характер. Здобуті раніше знання не руйнувались, а інтерпретувалися 

уконтексті нового їх розуміння. 

2. Зміна відповідно до нових уявлень, нове тлумачення раніше здобутих знань. У період 

наукової революції нове створюється на ґрунті вже існуючого. Несподівано виявляється, що в 

наявній інформації давно визрівали елементи нового. Тому наукова революція не є миттєвим 

переворотом, оскільки нове не відразу отримує в науці визнання. 

3. Поява протягом 1-3 поколінь великої кількості талановитих осіб. Вони піднімають цілий 



пласт знань на небувалу висоту і тривалий час не мають собі рівних. 

4. Бурхливий розвиток фізико-математичних наук. 

Як особливий соціальний інститут, наука започатковується у XVII ст., з виникненням 

перших наукових товариств й академій, її історія охоплює три наукові революції. 

Перша наукова революція (XVII-XVIII ст.). У цей період відбулося становлення 

класичного природознавства. Основні його критерії і характеристики полягають в 

об'єктивності знання, достовірності його походження, вилученні з нього елементів, що не 

стосуються пізнавального суб'єкта і процедур його пізнавальної діяльності. Головною 

вимогою до науки було досягнення чистої об'єктивності знання. Наука швидко набувала 

престижу й авторитетності, претендуючи разом із філософією на єдино адекватне втілення 

розуму. Зростаючий авторитет науки прислужився виникненню першої форми сцієнтизму 

(знання, наука), прихильники якого абсолютизували роль і значення науки. В його лоні 

сформувався так званий сцієнтичний (ідеологічний) утопізм - теорія, згідно з якою суспільні 

відносини можуть бути цілком пізнаними і прозорими, а політика ґрунтується на винятково 

наукових законах, що збігаються з законами природи. До таких поглядів схилявся 

французький філософ, письменник Дені Дідро, який розглядав суспільство і людину крізь 

призму природознавства і законів природи. Відповідно, людину він ототожнював з усіма 

іншими природними об'єктами, машинами, роль свідомого начала в ній звужувалася, а то й 

ігнорувалася. Оскільки головною наукою періоду була механіка, загальнонаукова картина 

світу класичного природознавства мала яскраво виражений механістичний характер. 

Наприкінці XVIII ст. перша наукова революція переросла у промислову, наслідком якої 

була розбудова капіталістичного індустріального суспільства й індустріальної цивілізації. 

Відтоді розвиток науки значною мірою зумовлений потребами економіки й виробництва. 

У XIX ст. наука зазнала істотних змін, її диференціація спричинила формування багатьох 

самостійних наукових дисциплін з відповідними сферами компетенції. У цьому процесі 

механіка втратила монополію на тлумачення загальнонаукової картини світу, зміцніли позиції 

біології, хімії, геології. Істотно змінився стиль наукового мислення, у якому важливого 

значення набула ідея розвитку. Об'єкт пізнання, в тому числі й природа, відтоді розглядався не 

як завершена і стійка річ, а як процес. Загалом наука продовжувала розвиватися в межах 

класичної форми, і надалі претендуючи на абсолютність вичерпного бачення картини світу. 

Неухильно зростав її суспільний авторитет і престиж. 

Друга наукова революція (кінець XIX - початок XX ст.). Вона спричинила появу нової, 

некласичної науки, якій належать відкриття електрона, радіо, перетворення хімічних 

елементів, створення теорії відносності і квантової теорії, проникнення у мікросвіт і пізнання 

великих швидкостей. Радикальні зміни відбулися в усіх сферах наукового знання. Заявили про 

себе нові наукові напрями, зокрема кібернетика і теорія систем. 

Некласична наука вже не висувала претензій на повну чи й абсолютну об'єктивність 

знання, на відсутність у ньому суб'єктивного аспекту. У ній різко зросла роль суб'єктивного 

чинника. Дедалі більше вона враховувала вплив методів, способів і засобів пізнання. 

Безперечним було для неї і те, що пізнання зумовлене не тільки природою пізнавального 

об'єкта, а й багатьма іншими чинниками, її знання неухильно позбавлялося емпіризму, 

втрачало дослідницьке походження, стаючи суто теоретичним. Особливого значення у 

пізнанні почали набувати теорії і моделі, вибудовані пізнавальним суб'єктом за допомогою 
математичного, статистичного, комбінаторного та інших підходів. 

У сфері пізнання й у координатах кожної з наук посилюється процес диференціації, 

наслідком якого стало збільшення кількості наукових дисциплін і шкіл. Завдяки цьому 

окреслилась тенденція до плюралізму. Прийнятним стало існування у межах науки 

різноманітних шкіл і напрямів, різних поглядів на одну проблему. На вищих рівнях пізнання 

виявив себе і плюралізм загальних картин світу, що претендували на істинність. Актуальності 

набув принцип релятивізму - відносності людських знань, відповідно до якого кожна теорія 

визнається істинною лише у конкретній системі даних або координат. У науковому обігу 



поняття "істинність" дедалі частіше поступається поняттю "валідність", яке означає 

обґрунтованість, прийнятність. Подібна доля спіткала і такі поняття класичної науки, як 

"причинність", "детермінізм", що поступилися місцем поняттям "можливість" та 

"індетермінізм". 

Третя наукова революція (середина XX ст. - сьогодення). Оскільки вона була 

продовженням другої наукової революції, її також називають науково-технічною, або 

науково-технологічною. Головним її результатом було виникнення постнекласичної науки. 

Подібно до того, як перша наукова революція переросла у промислову революцію, що 

породила індустріальну цивілізацію, третя наукова революція перетворилась у технологічну, 

яка формує постіндустріальну цивілізацію, їй відповідає постіндустріальне, інформаційне, 

постмодерне суспільство. Основою цього суспільства є новітні високі й тонкі технології, які 

ґрунтуються на нових джерелах і видах енергії, нових матеріалах і засобах управління 

технологічними процесами. Виняткову роль при цьому відіграють комп'ютери, засоби масової 

комунікації й інформатики, розвиток і поширення яких набули гігантських масштабів. 

Під час третьої наукової революції у науки з'являється якість безпосередньої й основної 

продуктивної сили, головного чинника виробництва і громадського життя. Прямим і 

нерозривним став її зв'язок із виробництвом, у взаємодії з яким вона перебрала на себе 

провідну роль, продовжуючи відкривати, відроджуючи новітні та високі технології, нові 

джерела енергії, матеріали. 

Наука зазнала глибоких змін. Передусім ускладнилися елементи процесу пізнання - 

суб'єкт, що пізнає, засоби і об'єкт пізнання, змінилося їх співвідношення. Суб'єктом 

пізнавального процесу рідко є один учений, що самотужки досліджує якийсь об'єкт. 

Найчастіше його утворює колектив, група, чисельність яких залишається невизначеною. 

Суб'єкт пізнання перестає перебувати поза його об'єктом, протиставлятися йому, а 

включається у процес пізнання, стає одним з елементів системи координат цього процесу. Для 

вивчення об'єкта пізнання часто не потрібні безпосередній контакт і взаємодія з ним. Його 

дослідження нерідко здійснюються на великій відстані. Часто об'єкт пізнання позбавлений 

будь-яких обрисів, будучи частиною або фрагментом умовно виокремленого явища. Постійно 

зростає, набуваючи вирішального значення, роль засобів і способів пізнання. 

3. Класифікація наук. 

Від зародження науки розвиток знання ґрунтувався на його класифікації за тією чи іншою 

ознакою, що відігравало вирішальну роль в організації, побудові, спеціалізації знання і 

пізнавальної діяльності. Тому класифікація наук, як логіко-методологічна, аксіологічна і 

соціокультурна проблема відображена у багатьох філософських і наукознавчих дослідженнях, 

які, розглядаючи структуру науки з однієї точки зору і не претендуючи на цілковиту повноту, 

доповнюють одне одного, подаючи досить широке уявлення про принципи формування, 

розвитку та функціонування науки. Багатогранність форм наукових досліджень зумовлює 

необхідність їх класифікації із врахуванням предмета, характеру, взаємозв'язку різних видів 

досліджень. При цьому досягають не тільки теоретичної, а й практичної мети розвитку науки. 

У межах різних дослідницьких позицій існують відмінні підходи до проблеми 

диференціації наукових знань. Найвідомішими і найбільш визнаними класифікаціями наук і 

наукових досліджень є їх розмежування за критеріями: 

- об'єкта і предмета дослідження (механіка, фізика, хімія, біологія, фізіологія, географія 
тощо, а також науки, що утворилися внаслідок їх синтезу - біофізика, біохімія, фізична хімія 

та ін.); 

- сфери дослідження (природничі, суспільні і технічні); 

- способу і методів одержання нового знання (теоретичні й емпіричні науки); 

- зв'язків із предметною діяльністю (теоретичні і практичні науки). 

Проблема класифікації наук має таку тривалу історію, як і сама наука, тому будь-який 

науковий аналіз, що претендує на цілісність, не може уникнути розгляду історії питання, 

оскільки у кожну історичну епоху наукові знання виконували своєрідні функції. Це було 



зумовлене рівнем розвитку науки, можливостями суспільства використовувати наявні знання. 

Вже в добу античності не лише продукувалися нові знання, а й були здійснені спроби 

класифікації існуючих. Одним з перших таку спробу здійснив Демокріт, який наукову систему 

поділяв на три частини: вступну ("каноніку" як вчення про істину та її критерії); фізику (науку 

про різноманітні прояви буття); етику (похідну від фізики). У його класифікації всі розділи 

були органічно поєднані: "каноніка" належала до фізики як її вихідний розділ, вона мала не 

логічний характер, а обґрунтовувала правильність обраного системою шляху, захищала 

основні положення наукової системи від ворожих їй учень. Етика вважалася додатком до 

фізики. У контексті проблеми диференціації наукових знань Арістотель порушив питання про 

необхідність упорядкування самого знання та вироблення мистецтва пізнавальної діяльності. 

Класифікуючи науки за теоретичним рівнем та історичними умовами їх виникнення, він 

відокремлював, з одного боку, філософію, математику, фізику, з іншого - мистецтво та науки, 

які не слугують ні для насолоди, ні для необхідних потреб. Це свідчить, що наукове знання він 

розглядав як самоцінність безвідносно до його можливого практичного застосування. 

Таким прихильником упорядкування наукового знання у західноєвропейській традиції був 

реформатор науки Нового часу, англійський філософ і політичний діяч Френсіс Бекон. У своїх 

працях він поділяв знання на те, яке вгадує природу, і те, яке тлумачить її, а також прагнув 

класифікувати всі науки наоснові внутрішньої логіки їх розвитку. 

Класифікація наук, яку запропонував німецький мислитель Фрідріх Енгельс, відповідала 

рівню розвитку знань другої половини XIX ст. Розглядаючи принципи матеріальної єдності 

світу і його невичерпної якісної багатоманітності, він відокремлював науки за описуваними 

ними формами руху матерії. На цій підставі Енгельс доводив, що класифікація наук, кожна з 

яких аналізує окрему форму руху або ряд пов'язаних між собою і таких, що переходять одна в 

одну, форм руху, є одночасно класифікацією, розташуванням, згідно із внутрішньо 

притаманною їм послідовністю цих форм руху, і в цьому полягає її значення. В основу 

диференціації наук він поклав принцип об'єктивності, згідно з яким відмінності між науками 

зумовлені відмінностями в об'єктах їх дослідження. Ними є існуючі форми руху матерії 

(механічна, фізична, хімічна, біологічна, соціальна). 

З виникненням у західній Європі наприкінці XIX ст. некласичної філософії змінилися й 

критерії класифікації наук. Так, німецький філософ Генріх Ріккерт, прагнучи показати 

заплутаність і складність проблеми класифікації наук і всю безпорадність у цьому питанні 

звичайних схем, вважав, що емпіричні науки розпадаються на дві головні групи: 

природознавство (науки, які вивчають фізики, хіміки, анатоми, фізіологи, біологи, геологи) та 

науки про культуру (які досліджують теологи, юристи, історики і філологи), тобто суспільні, 

гуманітарні науки. Усвідомлюючи, що обидві групи наук поєднані між собою багатьма 

зв'язками, і заперечуючи їх абсолютне протиставлення, він розглядав і основні розбіжності 

між ними. Філософ вважав, що це допоможе віднайти відправні засади для диференціації наук 

про культуру як молодших за часом виникнення, між якими, на відміну від природничих наук, 

ще не встановлено тісних зв'язків. 

Важливий внесок у класифікацію наук зробив німецький філософ Едмунд Гуссерль. 

Створюючи феноменологічну філософію, він розрізняв чисту феноменологію, як науку про 

феномени (явища), та інші науки, які також досліджують феномени: психологію - науку про 

психічні, природознавство - науку про фізичні явища (феномени); історію - науку про 
історичні феномени, культуру - науку про культурні феномени. У цих двох різновидах науки 

йдеться про феномени різного порядку: конкретні науки є науками про факти, чиста, або 

трансцендентальна феноменологія обґрунтована не як наука про факти, а як наука про 

сутності, що має на меті констатувати пізнання сутності. 

Чистими науками про сутності Гуссерль вважав чисту логіку, чисту математику, чисте 

вчення про час, простір, рух тощо, позбавлені дослідного обґрунтування. Науки про факти він 

зараховував до дослідних, маючи на увазі науки про природу і науки про дух, оскільки 

дослідне пізнання є для них актом доведення. 



Е. Гуссерлю належить класифікація - за характером понять, утворених певними науками. 

За цією ознакою він поділив всі науки на дескриптивні, які ґрунтуються на описуванні, 

використовуючи дескриптивні (описові) поняття, і точні науки, які прояснюються за 

допомогою однозначного, точного визначення. Геометрію та інші математичні науки він 

назвав точними, а природничі - дескриптивними, хоча й вважав, що вони тісно пов'язані між 

собою. Та, попри ці зв'язки, жодна з груп наук не може підмінити іншу. Над проблемами 

класифікації наукового знання працював й український природодослідник, мислитель 

Володимир Вернадський, який одним із перших у світовій науці усвідомив важливість 

теоретичного освоєння проблем наукознавства, дослідження феномену науки засобами самої 

науки. Його внесок у становлення цієї дисципліни зберігає своє значення дотепер. Особлива 

роль належить його праці "Наукова думка як планетарне явище", у якій В. Вернадський 

розглядав вузлові проблеми розвитку природознавства, відокремлення та інтеграції його 

галузей і формування на цій основі нових міждисциплінарних наук (фізична хімія, хімічна 

фізика, біохімія, біогеохімія та ін.). Будь-яку класифікацію наук він вважав умовною, але 

необхідною для окреслення визначення предметних областей їх дослідження. 

Традиційною вважається класифікація наук за предметом дослідження, згідно з якою 

відокремлюють математичні, фізичні, хімічні, біологічні, технічні, соціальні науки тощо. 

Іншим прикладом традиційної класифікації наук є їх поділ залежно від пізнання та практичної 

дії на теоретичні (фізика, хімія, астрономія, біологія, математика та інші) і прикладні 

(радіотехніка, гірська справа, агрохімія, медицина тощо). Такий підхід поділяв німецько-

американський філософ, соціолог Еріх Фромм, вважаючи, що науку слід диференціювати за 

встановленням об'єктивно правильних норм виведення знань. За його твердженням, чисті, 

тобто теоретичні, науки мають справу з відкриттям фактів і принципів, а прикладні 

зорієнтовані на практичні норми, відповідно до яких належить діяти. При цьому сама норма 

задається науковим знанням фактів і принципів. 

З огляду на характер наукових досліджень і методів одержання знань німецький учений В. 

Штоф класифікував науки на емпіричні і теоретичні. До емпіричних він зараховував усі види 

пізнавальної діяльності, методи, прийоми, способи пізнання, а також форми фіксації, 

вираження і закріплення знання, які є змістом практики або її безпосереднім результатом. 

Російський дослідник Б. Бірюков класифікував науки за методами, що застосовуються в 

наукових дослідженнях (описові, емпіричні, експериментальні, дедуктивні, точні та ін.), за 

відношенням до практики (теоретичні, "чисті" й прикладні) та за використанням 

математичних методів (дедуктивні і недедуктивні). 

Класифікація наук, запропонована Г. Фоллмером, вибудовувалася за критерієм їх функцій 

у системі наукового знання, виокремлюючи науки про дійсність, структурні науки та 

метадисципліни. До наук про дійсність він зарахував фізику, хімію, психологію, 

мовознавство, називаючи їх природничими, соціологію та інші гуманітарні - науками про 

культуру. Науками про структури (формальні системи) Фоллмер вважав логіку, математику, 

інформатику, теорію автоматів, кібернетику, теорію систем, теорію ігор і теорію формальних 

мов. Метанауками (науками про пізнання і теорії) - теорію науки і семіотику. Поза цією 

класифікацією, на його думку, опинилися нормативні (право, етика, естетика), історичні 

(історія, археологія, інтерпретація філософських текстів) і прикладні науки (медицина, 

техніка, психіатрія, педагогіка). 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 



 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Законодавча основа організації науки в Україні. 

2. Місце і роль Департаменту атестації кадрів. 

3. Національна Академія наук. 

4. Національна академія педагогічних наук України. 
 

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 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. 

Законодавчу основу дляорганізації науки створює Верховна Рада України. Виконавчим 

органом, котрий розробляє і здійснює заходи по проведенню єдиної політики в галузі науки - є 

Кабінет Міністрів України, якому підпорядковані установи та організації, що здійснюють 
безпосереднє керівництво науковою діяльністю в державі: Міністерство освіти і науки 

України, Національна Академія наук України, галузеві академії наук, галузеві і міжгалузеві 

міністерства, комітети та відомства. 

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. 

Зазначена сукупність наукових установ та організацій утворює організаційну систему науки 

в державі. Ієрархічну структуру цієї системи увінчує Міністерство освіти і науки України. 

Воно є вищим державним органом, який вирішує завдання всебічного використання досягнень 

науки і техніки в усіх галузях суспільного виробництва. 

До виключної компетенції міністерства відносяться здійснення науково-технічного 

прогнозування, забезпечення концентрації ресурсів академічної, вузівської і галузевої науки на 

пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, керівництво державною системою 

науково-технічної інформації, поглиблення науково-технічного співробітництва з іншими 

країнами світу. Міністерство є вищим функціональним органом державного керівництва 

наукою, якому надано повноваження здійснювати наукову політику, планувати, прогнозувати і 

  

 

 



контролювати наукову діяльність усіх наукових установ та організацій України. 

У системі державної організації науки важливе місце належить Департаменту атестації 

кадрів (ДАК України), що є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України та 

здійснює керівництво атестацією наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечуючи єдність 

вимог до здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук, контролює якість 

дисертаційних робіт, їх наукову і практичну значущість, беручи тим самим участь у 

формуванні наукового потенціалу держави. 

Основними завданням департаменту атестації кадрів є участь у: формуванні та забезпеченні 

функціонування системи атестації наукових кадрів; формуванні мережі спеціалізованих вчених 

рад та аналіз їх діяльності; формуванні мережі експертних рад з проведення експертизи 

дисертаційних робіт та організація проведення експертизи дисертацій з метою встановлення їх 

відповідності державним вимогам на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук. 

Департамент атестації кадрів відповідно до покладених на нього завдань: бере участь у  

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, природо-

знавства і техніки. Вона має історичні передумови, закріплені у правовому положенні Академії 

і спирається на матеріальне й технічне забезпечення держави. Національна Академія як 

спеціалізований вищий галузевий орган науки здійснює координацію всіх наукових досліджень 

в Україні.Як науковий центр Академія почала свою діяльність від 27 листопада 1918 року (з 

1921 р. - Всеукраїнська академія наук - ВУАН, з 1936 р. - АН УРСР, з 1937 р. - Академія наук 

Української РСР, нині - Національна Академія наукУкраїни) - 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. 

Національна Академія наук об'єднує у своєму складі видатних, вчених України. 

Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та прирівняні до 

них наукові установи. 

В структурі НАН України діють національні заклади - Національна бібліотека України ім. 

В.І.Вернадського, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", 

Національний історико-археологічний заповідник "Ольвія", Національний ботанічний сад ім. 

М.М. Гришка, Національний дендрологічний парк "Софіївка", Національний науково-

природничий музей, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника, 
Національний центр "Мала академія наук України" МОН України та НАН України. 

Крім Національної Академії наук в Україні діють національні галузеві академії наук: 

Національна академія аграрних наук, Національна академія медичних наук, Національна 

академія мистецтв, Національна академія педагогічних наук, Національна академія правових 

наук. 

Академія педагогічних наук.Загальна чисельність членів НАПН України становить 154 

особи, з них 63 дійсних членів (академіків) і 91 член-кореспондент. Окрім того, до Академії 

обрано 35 іноземних членів, 10 почесних академіків. У наукових установах працюють 1329 



вчених, з них 222 доктори і 529 кандидатів наук. Наукові та науково-практичні працівники 

установ і члени Академії виконують 283 науково-дослідних роботи за 40 науковими 

напрямами. 

У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут проблем виховання, Інститут 

спеціальної педагогіки, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Інститут професійно-технічної освіти, 

Інститут обдарованої дитини, Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту 

освіти", Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти, Львівський науково-практичний 

центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і 

народознавство" (м. Івано-Франківськ), Кримський науково-методичний центр управління 

освітою (м. Сімферополь), Південний науковий центр (м. Одеса), Державна науково-

педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, Педагогічний музей України, 

видавництво "Педагогічна думка". 

Експериментальними майданчиками Академії для дослідження окремих проблем навчання й 

виховання є школи, дошкільні та позашкільні заклади, професійні училища, вищі навчальні 

заклади у різних регіонах України. НАПН має понад 400 експериментальних навчальних 

закладів.Відповідно до основних завдань Академія: 

- організовує, координує та проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження з 

проблем освіти, педагогіки і психології, інформує громадськість про їх результати; 

- розробляє наукові основи розвитку освіти з урахуванням науково-технічного прогресу, 

соціально-економічних змін, національно-культурних традицій, а також зарубіжного досвіду; 

- розвиває педагогіку, психологію та інші науки, проводить міждисциплінарні дослідження; 

- проводить наукову експертизу освітніх інновацій та навчальної літератури, вивчає та 

узагальнює досягнення педагогічної і психологічної наук, сприяє їх впровадженню у практику; 

- об'єднує вчених Академії, інших наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів у наукових радах, товариствах і асоціаціях; 

- налагоджує зв'язки з науковими установами інших держав з питань освіти; 

- проводить підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та 

здійснює експериментальну освітню діяльність; 

- організовує та здійснює підвищення кваліфікації працівників наукових установ, науково-

педагогічних і педагогічних працівників з педагогіки і психології та методики окремих 

дисциплін, керівних працівників, їх резерву, а також працівників методичних служб і закладів 

післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів; 

- провадить видавничу діяльність; 

- скликає наукові сесії, з'їзди, конференції і наради, утому числі міжнародні, для обговорення 

наукових проблем і питань координації науково-дослідницької роботи; 

- сприяє створенню підприємств для підготовки дидактичних матеріалів та надання 

науково-технічних і науково-методичних послуг, розвитку різних форм інноваційної діяльності 

та міжнародного науково-технічного співробітництва в галузі освіти, педагогіки і психології. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА  



СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Наукове пізнання й науковадіяльність: сутність і структура. 

2.Суб'єкти наукової діяльності у закладі вищої освіти. 

3. Організація науково-дослідницької діяльності студентів. 

 

Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й 

теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового 

пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні. 

У найбільш загальному розумінні емпіричне дослідження є знанням про явище, а теоретичне - 

про його сутність. Емпіричне дослідження - це такий рівень наукового пізнання, зміст якого 

головним чином отримано з досвіду, із безпосередньої взаємодії людини з об'єктивною дійсністю. 

На емпіричному рівні здійснюється спостереження об'єктів, фіксуються факти, проводяться 

експерименти, встановлюються емпіричні співвідношення та закономірні зв'язки між окремими 

явищами. 

Теоретичний рівень наукового пізнання є більш високим ступенем дослідження дійсності, де 

об'єкт постає з боку тих його зв'язків і відносин, які недоступні безпосередньому чуттєвому 

вивченню. На цьому рівні створюються системи знань, теорій, у яких розкриваються загальні та 

необхідні зв'язки, формулюються закони в їх системній єдності та цілісності. 

Наукове пізнання виконує функції опису, пояснення, розуміння, передбачення. 

Опис - функція наукового пізнання й етап наукового дослідження, що складається у фіксації 

даних експерименту за допомогою визначеної системи позначень.(Види опису: емпіричний опис, 

теоретичний опис) 

Пояснення - виявляється в розкритті сутності об'єкта, який досліджується; воно здійснюється 

шляхом показу того, що об'єкт, який пояснюється, діє за визначеним законом. 

Розуміння - властива свідомості форма освоєння дійсності, що означає розкриття і відтворення 

змісту предмета. У науці розуміння припускає використання спеціальних методологічних правил і 

постає як інтерпретація. 

Передбачення - обґрунтоване припущення про майбутній стан явищ природи і суспільства або 

про явища, невідомі у даний час, але підлягають виявленню, заснованому на відкритих наукою 

законах розвитку природи і суспільства. 

Прогнозування - один з видів передбачення, спеціальне дослідження перспектив деякого явища. 

Найчастіше використовуються такі методи прогнозування як екстраполяція, моделювання, 

експертиза, історична аналогія, прогнозні сценарії. 

Науко́ва дія́льність - це інтелектуальнатворча діяльність, спрямована на одержання та 

використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладнінаукові 

дослідження.Науковими дослідженнями займаються науковці. Наукова методологія, яку 

використовують учені, включає узагальнення добре перевірених фактів, застосування абстрактних 

понять, генерування і перевірку гіпотез, створення теорій як фактів загальнішого рівня, розвиток 

наукового опису, починаючи з добре вивченого, у бік непізнаного. 

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

 викладачі 

 студенти 

 аспіранти 

 докторанти 

 
Мета Завдання Результат 
   

       

З вищенаведеної схеми випливає, що 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. 

Для студентів очікуваним результатом є одержання диплому про вищу освіту, аспірантів та 

докторантів - захист кандидатських та докторських дисертацій відповідно. Щодо викладачів, то 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


вони також виступають суб’єктами наукової діяльності, здійснюючи дослідження необхідні для 

потреб навчального процесу, вони також можуть бути пошукувачами та здобувачами наукових 

ступенів. 

Результативна діяльність суб’єктів науково-дослідної роботи засвідчується їхніми освітньо-

професійними характеристиками. 

Науково-дослідницька діяльність студентів вищих навчальних закладів України є одним із 

основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. 

Поняття "науково-дослідницька діяльність студентів" включає в себе два взаємопов'язаних 

елементи: 

-навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової 

творчості; 

-наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів. 

 Науково-дослідницька діяльність студентів - це системне утворення, яке має свою 

структуру, зміст і форми. У вищих навчальних закладах склалася певна структура НДДС: 

проректор з наукової роботи, рада науково-дослідницької діяльності студентів Університету, рада 

студентського науково-творчого товариства (СНТТ) факультету (факультетів), студентське 

науково-творче товариство (СНТТ) кафедри (кафедр). 

Наукове керівництво СНТТ здійснюється науковим керівником, який обирається вченою радою 

вищого навчального закладу. Голова (з числа студентів) і члени ради СНТТ призначаються і 

затверджуються наказом ректора по інституту. 

Науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу єобов'язковою для 

кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи: 

• написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних 

дисциплін, курсів спеціалізацій та за вибором; 

•виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних 

робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 

-виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики, на 

замовлення підприємств, установ, організацій, закладів культури тощо; 

• розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (глосаріїв, 

кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо); 

• підготовка і захист курсових та дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою наукових 

досліджень спеціальних кафедр. 

Методика постановки і проведення НДДС у навчальному процесі визначається специфікою 

ВНЗ, його науковою і матеріально-технічною базою, набутими традиціями.Для проведення цієї 

роботи студенти отримують робоче місце в лабораторії кафедри, комп'ютерному класі, бібліотеці. 

У деяких вищих навчальних закладах навчально-дослідницькій роботі передує спеціальний 

курс з основ організації та методики проведення наукових досліджень, з організації 

бібліографічної та патентно-ліцензійної діяльності.Чітка організація НДДС у навчальному процесі 

сприяє поглибленому засвоєнню студентами спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє 

найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо кожної дисципліни. 

Особлива увага приділяється залученню студентів до збору, аналізу та узагальнення кращого 

практичного досвіду, проведення соціологічних та експериментальних досліджень, підготовки 

доповідей і повідомлень. 

 

 

 

 

ТЕМА 4.КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АПАРАТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Характеристика категорій науково-педагогічного дослідження. 



2. Логіка науково-педагогічного дослідження. 

 

До категоріального апарату педагогічного дослідження зараховують: конкретно 

сформульовану педагогічну проблему і тему; об'єкт, предмет, гіпотезу, мету; завдання 

дослідження. Наукова проблема – це загальне завдання (теоретичне або практичне), що 

потребує розв'язання, але шляхи, методи і наслідки цього невідомі. Вона може бути 

сформульована як тема дослідження. Наукову проблему розв'язують у процесі 

експериментальних досліджень (теоретичних або практичних) із застосуванням нових 

методів, засобів навчання або спеціально створених і побудованих комплексних структур. 

Об'єктом дослідження є сукупність споріднених елементів, один з яких – предмет 

дослідження. Тобто об'єкт і предмет пов'язані між собою як ціле та його частина, як множина 

та її одиниця, як система та її компонент, як рід і вид понять або явищ об'єктивної реальності. 

Інакше кажучи, та об'єктивна реальність, яка на певний момент перебуває в полі зору 

теоретичної чи практичної діяльності дослідника, є об'єктом, а ті властивості й відношення 

об'єкта, які досліджують із певною метою і дають їм наукове пояснення, є предметом. 

Один і той самий об'єкт можна досліджувати в різних аспектах. Тому визначення предмета 

слід розуміти як вирізнення певного ракурсу дослідження, як припущення про найсуттєвіші 

для вивчення обраної проблеми характеристики об'єкта. Важливою вимогою є відповідність 

предмета об'єкту дослідження. Об'єктом чи предметом педагогічного дослідження є 

педагогічний процес та студент (викладач) як суб'єкт діяльності в ньому. Дотримання цієї 

вимоги допомагає обґрунтовано сформулювати мету дослідження. Як правило, вона полягає 

у підвищенні ефективності процесів навчання і виховання (в широкому розумінні – 

педагогічного процесу загалом). 

Загальна мета дослідження конкретизується у завданнях, сукупність яких дає уявлення про 

те, що слід зробити для їх досягнення. Вони розкривають сутність теми розв'язання і 

знаходять своє тлумачення у висновках, які фіксують і узагальнюють результати виконання. 

Єдиного стандарту у формулюванні завдань немає, але найчастіше вони пов'язані з 

виявленням сутності, природи, структури об'єкта. 

Об'єкт, предмет, мета і завдання окреслюють ту галузь педагогічної діяльності, яку 

досліджуватимуть у науковій роботі, але не розкривають обраний автором принциповий шлях 

реалізації поставленої проблеми. Він розкривається у провідній науковій ідеї, яку 

формулюють у вигляді гіпотези (грец. hypothesis – основа, припущення) дослідження. Зміст 

гіпотези повинен бути конкретним, відповідним до мети, об'єкта і предмета дослідження. 

За структурою складовими гіпотези є два елементи: передбачення (визначення нового 

стану або процесу існування предмета дослідження) і припущення (умови, засоби, методи, 

виконання і врахування яких зумовлює перехід предмета дослідження у цей стан). 

Логіка формулювання змісту гіпотези може бути індуктивною (передбачає визначення 

змісту гіпотези на основі сукупності фактів, отриманих у процесі проведених досліджень), 

дедуктивною (полягає у формулюванні тези на основі аналізу відомого загального 

положення), комплексною (має елементи передбачення перших двох підходів). 

З огляду на тип дослідження виокремлюють теоретичні та емпіричні гіпотези. За основу 

теоретичних гіпотез беруть наукові закономірності, методологічні положення, логічні 

судження, аргументовані прогнозування, фундаментальні знання не лише з педагогіки, а й 
інших суміжних наук (психології, соціології тощо). Емпіричні гіпотези ґрунтуються на 

результатах попереднього практичного досвіду, нерідко набутого шляхом спроб і помилок. 

Гіпотезу не можна будувати, виходячи з очевидних істин, вона завжди передбачає пошук 

чогось нового в теорії та практиці. Кожну гіпотезу підтверджують фактами, аргументами, що 

перетворює її з припущення на достовірне знання. Для цього розробляють методику 

дослідження, яка має бути адекватною обраному предмету, меті та завданням наукового 

пошуку. 

Опис процесу дослідження – основна частина дисертаційної роботи, в якій подається 

  

 
 

 

 



огляд основних джерел з теми дослідження, висвітлюються методика і техніка дослідження з 

використанням логічних законів і правил. Важливим є вибір методів дослідження, які є 

інструментом у добуванні фактичного матеріалу або первинної наукової інформації і 

виступають необхідною умовою досягнення поставленої в дисертації мети. 

Підсистема інформації про об'єкт (предмет) дослідження – це систематична діяльність з 

отримання інформації, необхідної для вирішення його мети і завдань. До неї входять відбір 

джерел з теми дослідження, їх аналіз, вибір методів, збір даних, їх обробка та аналіз для 

отримання інформації (первинної і вторинної) для вирішення конкретної проблеми. 

Для отримання потрібної інформації з певної теми необхідна реалізація таких етапів 

(часткових дій). 

1 Розробка концепції дослідження. 

1.1 Визначення мети і завдань дослідження 

1.2 Постановка проблеми. 

1.3 Формування робочої гіпотези. 

1.4 Визначення системи показників. 

2 Отримання та аналіз вторинної інформації. 

3 Отримання та аналіз емпіричних даних. 

3.1 Розробка інструментарію для дослідження. 

3.2 Процес отримання даних. 

3.3 Обробка та аналіз даних. 

4 Формування основних висновків і оформлення результатів дослідження. 

4.1 Підготовка висновків і рекомендацій. 

4.2 Оформлення результатів дослідження. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5.ПОШУК, НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКА НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Характеристика процесу накопичення та обробки наукової інформації. 

2. Логіка та аналіз первинної та вторинної інформації з теми дослідження. 



 

Процес накопичення та обробки наукової інформації включає такі складові: 

• визначення проблеми – формування об'єкта (предмета) дослідження. Слід провести 

попередню проробку, тобто чітко визначити тему, використовуючи неформальний аналіз. Потім – 

підсумкове дослідження, тобто структурований збір даних та аналіз для вирішення конкретного 

завдання; 

• аналіз вторинної інформації (тобто опублікованої інформації з теми дослідження); 

• отримання первинної інформації (тобто тільки отриманих даних для вирішення 

конкретного завдання чи питання); 

• висновки і рекомендації (тобто висновки, отримані на основі аналізу літературних джерел і 

зібраних даних); 

• використання результатів (можливість використання результатів як нині, так і в 

перспективі). 

Таким чином, підсистема інформації включає планомірне збирання, обробку, аналіз та 

узагальнення як первинної, так і вторинної наукової інформації з теми дослідження. Кожна зі 

складових збору та обробки інформації з теми має свої особливості. Тому зупинимося на них 

детальніше. 

Відповідальним етапом наукового дослідження є отримання й аналіз первинної та вторинної 

інформації з теми дослідження. 

Первинна інформація – це вихідна інформація, яка є результатом безпосередніх 

соціологічних, експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду. 

Вторинна інформація – це результат аналітико-синтетичної переробки первинної інформації. 

Особливе значення первинна і вторинна інформація має для написання дисертації, оскільки 

служить теоретичним та експериментальним підґрунтям для досягнення мети дослідження і 

розв'язання його завдань. Вона є доказом обґрунтованості наукових положень дисертації, їх 

достовірності й новизни. 

Достовірність – це достатня правильність, те, що не викликає сумнівів, доказ того, що 

названий результат (закон, закономірність, сукупність фактів та ін.) е істинним, правдивим. 

Достовірність – це повторюваність результату за одних і тих же умов при багатьох перевірках на 

багатьох об'єктах. 

Достовірність результатів і висновків дисертації обґрунтовується експериментом, логічним 

доказом, аналізом літературних та архівних джерел, перевіркою на практиці. Розрізняють три 

групи методів доказу достовірності: аналітичні, експериментальні, підтвердження практикою. 

Аналітичні методи належать до найважливіших методів наукового пізнання. їх суть – доказ 

результату (закону, закономірності, формули, поняття) через логічні, математичні перетворення, 

аналіз статистичних даних, опублікованих і неопублікованих документів. 

Суть експериментальних методів перевірки достовірності полягає в проведенні наукових 

дослідів і порівнянні теоретичних та експериментальних результатів. При зіставленні наукового 

результату з практикою необхідний збіг виведених у теорії положень з явищами, що 

спостерігаються в практичних ситуаціях. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. ФОРМИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Характеристика провівдних форм оформлення результатів науково-педагогічного 

дослідження. 

2. Узагальнення результатів науково-педагогічного дослідження. 



 

Результати науково-дослідної роботи оформляють не лише у вигляді курсової або дипломної 

роботи. Вони узагальнюються також у кандидатських і докторських дисертаціях, авторефератах 

дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і практичних матеріалах, 

підручниках, навчальних посібниках тощо. 

Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння методологією підготовки 

наукової публікації. Написання реферату, наукової статті, тез доповідей на конференції повинно 

відповідати вимогам жанру публікації і відповідно сприйматись читачами і слухачами. Це висуває 

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

Розглянемо методику підготовки окремих видів публікацій чи виступів, враховуючи при цьому 

особливості кожного виду, залежність від рівня завершеності дослідження, а також з врахуванням 

кола читачів чи слухачів, на яких вони розраховані. 

Наукова публікація (в перекладі з латинського -publicato - оголошую всенародно, оприлюднюю) 

- це доведення інформації до громадськості за допомогою преси, радіомовлення, телебачення; 

розміщення в різних виданнях (газетах, книгах, підручниках). 

Головні функції публікацій: 

- Оприлюднення результатів наукової роботи; 

- Сприяння встановленню пріоритету автора при аналогічних за змістом наукових статтях; 

- Свідчення про особистий внесок дослідника в розробку наукової проблеми; 

- Підтвердження достовірності основних результатів і висновків наукової роботи, її новизни та 

наукового рівня, оскільки після виходу в світ публікація стає об'єктом вивчення й оцінки широкою 

науковою громадськістю; 

- Підтвердження факту апробації та впровадження результатів і висновків дисертації; 

- Відображення основного змісту, наукового рівня та новизни дослідження; 

- Забезпечення первинною науковою інформацією суспільства, повідомлення про появу нового 

наукового знання, передача його у загальне користування. 

Особливе значення мають наукові публікації, що вийшли друком у формі видань. Державний 

стандарт України. 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» визначає видання як 

документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, 

тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення і відповідає 

вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо видавничого оформлення і 

поліграфічного виконання. 

Науковим вважається видання результатів теоретичних або емпіричних досліджень, а також 

підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів, літературних 

текстів. Воно призначене для фахівців відповідної галузі та наукової роботи. Наукові видання 

можуть бути двох груп: 

- науково-дослідні; 

- джерелознавчі. 

До науково-дослідних належать: 

- монографія (наукова праця, присвячена дослідженню однієї теми); 

- науковий реферат (автореферат) - коротке викладення автором змісту наукового дослідження, 

дисертаційної роботи перед поданням її до захисту; 

- інформативний реферат - коротке письмове викладення однієї наукової праці, що стисло 

висвітлює її зміст. Він акцентує увагу на нових повідомленнях; 

- тези доповідей, а також матеріали наукової конференції (неперіодичний збірник підсумків 

конференції, доповідей, рекомендацій та рішень); 

- збірники наукових праць (збірники матеріалів досліджень наукових статей, виконаних у 

наукових установах, навчальних закладах). 

Монографія - це наукова праця, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми 

чи теми, що належить одному або декільком авторам. Є два види монографій: наукові і практичні. 

Наукова монографія - це науково-дослідницька праця, предметом якої є вичерпне узагальнення 

теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням 



вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує науковий пріоритет, 

забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного змісту і 

результатів наукового, дисертаційного дослідження. 

Наукову монографію характеризує єдність змісту і вона свідчить про науковий внесок 

здобувача в науку і розглядається як кваліфікаційна наукова праця. За цих умов вона заміняє 

дисертаційну роботу. Обсяг індивідуальної монографії здобувача наукового ступеня доктора наук, 

яка зараховується як дисертація, має становити не менше 10 авторських аркушів у галузі 

технічних і природничих наук і не менше 15 авторських аркушів у галузі гуманітарних і 

суспільних наук. 

Другий тип наукової монографії - це наукова праця, яка є засобом висвітлення основного змісту 

дисертації і однією з основних публікацій за темою дослідження, при цьому до неї висуваються 

вимоги: 

- обсяг - не менш як 10 обліково-видавничих аркушів; 

- наявність рецензій двох докторів наук, за відповідною спеціальністю; 

- наявність рекомендації вченої ради науково-дослідної установи або вищого навчального 

закладу; 

- тираж не менше 300 примірників; 

- наявність міжнародного стандартного номера ISBN. 

Між дисертацією і монографією є певні відмінності: 

По-перше в дисертації передбачається виклад наукових результатів і висновків, отриманих 

особисто автором. 

Монографія - це виклад результатів, ідей, концепцій, які належать як здобувачеві, так і іншим 

авторам. 

По-друге, дисертація містить нові наукові результати, висновки, факти, а монографія може 

викладати як нові результати, так і методичні, технічні рішення, факти, які вже відомі. 

По-третє, дисертація за вимогами ВАК має визначену структуру і правила оформлення, яких 

необхідно дотримуватись. До монографій таких вимог не ставлять. 

По-четверте - дисертація, це рукопис, який зберігається в обмеженій кількості примірників у 

певних бібліотечних установах. Монографія - це видання, яке пройшло відповідне редакційно-

видавниче опрацювання, виготовлене друкарським або іншим способом, видане у фаховому 

видавництві України. 

Дисертація виконується у відповідності з вимогами державних стандартів щодо друку та 

оформлення, чого не встановлюється для монографії і її структури. 

Традиційно склалась композиційна структура наукової монографії: титульний аркуш, анотація, 

перелік умовних позначень (при необхідності) вступ або передмова, основна частина, висновки 

або післямова, література, допоміжні покажчики, додатки, зміст. 

Монографія призначена перш за все для вчених і має відповідати за змістом і формою жанру 

публікації. Особливе значення тут мають чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка 

висвітлення основних ідей, концепцій, висновків. її обсяг має бути не менший 6 друкованих 

аркушів. Вимоги до сутності викладу матеріалу в розділах монографії, аналогічні до вимог інших 

наукових публікацій з певними особливостями їх призначення. 

Наукова стаття - є одним із видів публікацій, в якій подаються проміжні або кінцеві результати, 

висвітлюються конкретні окремі питання за темою дослідження, фіксується науковий пріоритет 

автора, робить її матеріал надбанням фахівців. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які 

публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам'ятки автору. Оптимальний 

обсяг наукової статті (0,5 - 0,7 авт.арк.). 

Рукопис статті повинен мати повну назву роботи прізвище та ініціали автора, анотацію (на 

окремій сторінці), список використаної літератури. 

Стаття має просту структуру: 



- вступ (постановка наукової проблеми, актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що 

постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки і практики - 1 абзац або 5-10 

рядків); 

- основні дослідження і публікації з проблеми, за останній час, на яких спирається автор, 

проблеми виділення невирішених питань, яким присвячена стаття (0,5 -2 сторінки машинописного 

тексту); 

- формулювання мети статті (постановка завдання) - висловлюється головна ідея даної 

публікації, яка суттєво-відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює 

вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, 

рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета 

статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з тем (1 абзац, або 

5-10 рядків); 

- виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. В ній висвітлюються основні 

положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, 

програма експерименту. Аналіз отриманих результатів, особистий внесок автора в реалізацію 

основних висновків тощо (5-6 сторінок); 

- висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, 

їх значення для теорії і практики, суспільна значущість та перспективи (1/3 сторінки). 

При написанні наукової статті слід дотримуватись певних правил: 

- у правому верхньому куті розміщується прізвище та ініціали автора; за необхідністю 

вказуються відомості, що доповнюють дані про автора; 

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

- ініціали ставлять перед прізвищем; 

- слід уникати стилю наукового звіту; 

- недоцільно ставити риторичні запитання; більше користуватись розповідними реченнями; 

- не перевантажувати текст цифрами при переліках тих чи інших думок, положень, вимог; 

- прийнятним у тексті є використання словосполучень переліку: «спочатку», «зрозуміло що», 

«на початку», «спершу», «потім», «дійсно», «далі», «нарешті», «по-перше», «по-друге», 

«можливо», «задумкою», «заданими», «між іншим», «в зв'язку з тим», «на відміну», «поряд з 

цим», тощо. 

- цитати в статті використовуються дуже рідко (можна в дужках зробити посилання на ученого, 

який вперше дослідив проблему); 

- усі посилання на авторитети подаються напочатку статті, основний обсяг присвячується 

викладу власних думок автора; 

- стаття має завершуватись конкретними висновками і рекомендаціями та додається список 

використаних джерел. 

Тези (від thesis - положення, твердження) - це коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, 

думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці. 

Тези доповіді - це опубліковані на початку наукової конференції (з'їзду, симпозіуму) матеріали 

попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів наукової доповіді. 

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

Алгоритм тези можна подати так: 

теза - обґрунтування - доказ - аргумент - результат - перспектива. 

Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформляють згідно до вимог: 

- у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали та доповнюють 

відомостями про нього; 

- назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів); 

- послідовність викладу змісту може бути наступна: актуальність, проблеми; стан розробки 

проблеми в науці і практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; основні результати 

та їх практичне значення. В тезах зазвичай не використовують цитати, цифровий матеріал. 

Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має самостійну думку, 

висловлену в одному або кількох реченнях. 



Вже з першого року навчання у вузі студенти повинні вміти підготувати реферат, виступ на 

семінарі, доповідь на науково-практичній конференції. 

Яких же вимог слід дотримуватись при їх підготовці та оформленні. 

Реферат (лат, referre - доповідати, повідомляти) короткий виклад змісту одного або декількох 

документів з певної теми. При індивідуальній роботі з літературою реферат є короткий збагачений 

запис ідей з декількох джерел. Часто реферат готують для того, щоб передати ці ідеї аудиторії. 

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

практичного значення. 

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

Інформативний реферат повністю розкриває зміст теми, містить основні фактичні і теоретичні 

повідомлення. Він потребує глибокого вивчення першоджерел, доброї пам'яті, уміння пов'язувати 

теоретичні положення з сучасністю, робити глибокий аналіз та практичні висновки, нарешті вчить 

проводити дискусію. 

В такому рефераті мають бути визначені: предмет дослідження і метод роботи; наведені 

основні результати; викладені дані про умови дослідження, сформульовані власні пропозиції 

автора щодо практичного значення змісту і уміння довести його до аудиторії слухачів. Реферат 

може бути посібником для усного виступу з елементами імпровізації. 

Інформаційні реферати можуть розміщуватися у первинних документах (книгах, журналах, 

збірниках праць, звітах про науково-дослідну роботу) і у вторинних документах (реферативних 

журналах і збірниках, інформаційних картках та ін.). 

Розширений або зведений (оглядовий, багатоджерельний) реферат містить відомості про певну 

кількість опублікованих і неопублікованих документів з однієї теми, зміст яких викладено у 

вигляді однорідного тексту. 

Алгоритм структури реферату: 

- Вступ 

- Розділ І. Історія та теорія питання 

- Розділ II. Вирішення проблеми в сучасних умовах 

- Висновки 

- Література 

- Додатки (при потребі). 

 

ТЕМА 7. МАГІСТЕРСЬКА НАУКОВА РОБОТА: ПІДГОТОВКА, ОФОРМЛЕННЯ, 

ЗАХИСТ 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Вимоги до підготовки та оформлення магістерської роботи. 

2. Вимоги до захисту магістерської роботи 

 

Магістерська робота - це самостійна науково-дослідна робота, яка виконує кваліфікаційну 

функцію, тобто готується з метою публічного захисту й отримання академічного ступеня магістра. 

Основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння 

самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Ця випускна 

кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати 

розробки вибраної теми. Вона є новим і досить специфічним видом кваліфікаційної роботи. 

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки це своєрідний 

підсумок підготовки магістра, а з іншого - є самостійним оригінальним науковим дослідженням 

студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства. Оскільки 

підготовка магістрів у нашій країні є справою відносно новою, то поки не розроблено уніфіковані 

вимоги щодо змісту й структури магістерської дисертації як виду кваліфікаційної роботи. 

Прийнятною вважається така її структура: титульний аркуш; зміст; вступ; розділи і підрозділи 

основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки. 



Наповнення кожної частини магістерської дисертації визначається її темою. Вибір теми, етапи 

підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика 

написання, правила оформлення та захисту магістерської дисертації мають багато спільного з 

дипломною роботою студента і кандидатською дисертацією здобувана наукового ступеня. 

Вимоги до магістерської дисертації з наукового погляду вищі, ніж до дипломної роботи, 

однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації. На відміну від дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата і доктора наук, що є науково-дослідними працями, магістерська дисертація як 

самостійне наукове дослідження кваліфікується як навчально-дослідна праця, в основу якої 

покладено моделювання відомих рішень, її тематика та науковий рівень мають відповідати 

освітньо-професійній програмі навчання. Виконання зазначеної роботи повинно не стільки 

вирішувати наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний належно вести 

науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх 

вирішення. 

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи зважають на те, що магістр повинен уміти 

формулювати мету і завдання дослідження; складати план дослідження; вести бібліографічний 

пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати сучасні методи 

наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, враховуючи завдання 

конкретного дослідження; обробляти одержані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих 

літературних джерел; оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог у вигляді 

звітів, рефератів, статей. 

Процедура підготовки та захисту магістерської роботи подібна до захисту дипломної роботи і є 

спрощеною порівняно з кандидатською та докторською дисертаціями. Якщо основні положення, 

висновки й рекомендації кандидатського і докторського дослідження мають бути опубліковані в 

наукових виданнях, то стосовно магістерської дисертації ця вимога не є обов'язковою. Спрощеною 

є й сама процедура публічного захисту магістерської дисертації, оскільки не потрібно призначати 

офіційних опонентів і провідної установи. Така дисертація підлягає лише обов'язковому 

рецензуванню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття 1.Організація наукової діяльності в Україні 

Питання для обговорення: 



1. Законодавство України про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових та 

науково-педагогічних кадрів. 

2. Інституціональна побудова науки. Академії наук. Історія та розвиток Національної академії 

наук України.  

3. Особливості функціонування Академії педагогічних наук України.  

4. Наукові школи. Науково-педагогічні школи: концепція, напрями досліджень, результати. 

5. Міжнародне співробітництво вчених. Фонди сприяння розвитку науки і техніки, наукові 

гранти, міжнародні науково-дослідницькі програми, стажування за кордоном. 

6. Науково-педагогічна діяльність. Наукові ступені, вчені звання в Україні: сутність, значення, 

порядок присудження. 

 

Рекомендована література: 

1. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” № 1977-XII, із змінами від 19 

грудня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.osvita.org.ua/pravo/law_06/. 

2. Закон України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001 

року № 2623-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14 

3. Закон України «Про вищу освіту» : від 19вересня 2014 р. № 2984-ІІІ. – К., 2014. – 69 с. 

 

Семінарське заняття 2.Етика наукових досліджень 

Питання для обговорення: 

1. Етичні принципи проведення наукових досліджень.  

2. Приклади недобросовісної практики наукових досліджень.  

3. Етичні проблеми, що виникають при проведенні наукових досліджень.  

4. Проект Кодексу наукової етики, розроблений Українською федерацією вчених. 

5. Особливості етичних проблем упедагогічних науках.  

6. Етичні та професійні риси працівника науки /викладача вищої школи. 

7. Сутність і структура науково-дослідницькоїкультури магістранта як викладача вищої 

школи,сучасні умови її формування. 

 

Рекомендована література: 

1. Селье Г. От мечты к открытию. Как стать ученым / Г. Селье. - М.: Прогресс, 1987. -184 с. 

2. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация / Ф. А. Кузин. - М.: Педагогика, 1997. – 69 с. 

3. Марцин В. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник[Електронний ресурс]/ 

В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, О. А. Даниленко та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c. – Режим 

доступу: http://www.infolibrary.com.ua/books-book-162.html 

4. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, 

оформлення і захисту. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 56 с. 

5. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / за ред. А. Є. 

Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 5–105. 
6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. - № 6 

(зміни - № 3, 2008). - 28 с. 

 

 

 

 

Практичне заняття 3. Сутність і методологія наукового пізнання 
Питання для обговорення: 

1. Визначення поняття «наука», «педагогічні науки».  

2. Критерії наукового знання:у чому різниця між наукою тапаранаукою?  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14
http://www.infolibrary.com.ua/books-book-162.html


3.Сутність наукового методу. Пояснити, чому саме науковийметод дозволяє отримати знання, 

яке відповідає критеріям наукового?  

4.Рівні пізнання. Пояснити, який існує зв’язок між теоретичним та емпіричним знанням? 

6.Назвіть основні емпіричні методи дослідження та поясніть їх сутність.  

7.Яку роль відіграє абстрагування у теоретичному пізнанні? 

8.У чому сутність методів аналізу та синтезу? Як вони пов’язані між собою? 

9.Практичне завдання: наведіть приклади індуктивного і дедуктивногоміркувань. Поясніть, що 

в цих міркуваннях є засновками, а щовисновками. Доведіть, що ці міркування дійсно відносяться 

доіндуктивного та дедуктивного типів. 

10.Що таке модель? Які типи моделей Вам відомі? Який тип моделей має найвищій ступінь 

абстракції? 

11.Дайте визначення наукового дослідження та назвіть його основні ознаки. 

12.Що таке суб’єкт, об’єкт та предмет наукового дослідження? 

13.Визначте об’єкт та предмет вашої магістерської роботи. 
Рекомендована література: 

1. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – С. 5–105. 

2. Піддубна Л. Н. Основи наукових досліджень / Піддубна Л. Н., Заікіна О.О. – К. 2002. – 158 с. 

3. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: 

Просвіта, 2003. 

4. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / В. І. Романчиков – К.: 

Центр учбової літератури, 2007 – Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf   

5. Цокур О.С. Основи науково-педагогічного дослідження / О.С. Цокур //Педагогіка вищої школи: О.: ОНЮА, 1998. – 

Вип. 1. – 89 с.  

 

Практичне заняття 4. Основні підходи до організаціїнаукових досліджень і представлення 

наукових результатів 
Питання для обговорення: 

1. Що таке наукова проблема? Чим наукова проблема відрізняється від темидослідження? 

2.Назвіть основні етапи планування та проведення наукового дослідження. 

3.Із якою метою проводиться огляд наукової літератури в процесідослідження? 

4.Які джерела наукової інформації можуть використовуватися у процесіогляду літератури? 

5.Що таке ціль та задачі дослідження? Що значить сформулювати цільдослідження? 

6.Дайте класифікацію наукових методів. 

7.У чому полягає інтерпретація результатів дослідження? 

8. У яких формах можуть представлятися результати наукових досліджень? 

9. Як представляються результати досліджень на конференціях? Назвітьосновні вимоги до 

усного докладу на конференції.  

10.Яким вимогам (змістовно) повинна відповідати наукова стаття? РозглянутиПостанову 

Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 N 7-05/1 «Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАКУкраїни». 

11.Назвіть основні ознаки наукового стилю.  

12.Що таке термін? Яким вимогам повинно відповідати визначення(дефініція) наукового 

поняття? 

Рекомендована література: 
1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха. – К. 2003. – 115 с. 

2. Крушельницька О. В.  Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Крушельницька. – К.: 2003. – 136 с. 

3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / Ковальчук В.В. Моїсєєв Л. М. – К.: 2004. – 113 с. 

4. Цокур О.С. Основи науково-педагогічного дослідження / О.С. Цокур //Педагогіка вищої школи: О.: ОНЮА, 1998. – 

Вип. 1. – 89 с.  
5. Піддубна Л. Н. Основи наукових досліджень / Піддубна Л. Н., Заікіна О.О. – К. 2002. – 158 с. 

Практичне заняття 5. Методи збору даних впедагогічних науках 
Питання для обговорення: 

1. Які типи даних використовуються при проведенні педагогічнихдосліджень? 

2.Назвіть методи збору якісних даних та поясніть їх сутність. 



3.В чому полягає сутність наукового спостереження? Які видиспостережень вам відомі? 

4.Назвіть переваги та недоліки наукового спостереження як методу зборуданих.  

5.В чому полягає сутність опиту як методу збору даних? 

6.Які види опитів ви знаєте? В чому полягають переваги та недолікиокремих видів опитів?  

7.В чому різниця між випадковими та систематичними помилками припроведенні опитів?  

8.Які види респондентських та адміністративних помилок, що можутьвиникати при проведенні 

опитів Ви знаєте? Як можна зменшувати ціпомилки?  

9.В чому полягає сутність педагогічного експерименту як методу збору даних? Чим 

експериментвідрізняється від інших методів збору даних?  

10.Які етапи здійснення педагогічногоексперименту, його види та особливості дизайну? 

11.Що таке внутрішня та зовнішня достовірність результатівексперименту? 

 

Рекомендована література: 

1.  П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: 

Просвіта, 2003. 

2. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / В. І. Романчиков – К.: 

Центр учбової літератури, 2007 – Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf   

3. Цехмістова Г. С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г. С. Цехмістова. – 

Київ: Слово, 2004. – 240 с. – Режим доступу : http://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf 

4. Цокур О.С. Основи науково-педагогічного дослідження / О.С. Цокур //Педагогіка вищої школи: О.: ОНЮА, 1998. – 

Вип. 1. – 89 с.  

5. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / Шейко В. М., Кушнаренко Н. 

М. – 4-е вид., вип. і доп. – К.: Знання, 2004. – 128 с. 

 

 

Практичне заняття 6.Особливості організації наукових досліджень в педагогіці вищої школи 

 

Питання для обговорення: 

1. Класифікація науково-педагогічних досліджень. 

2. Система теоретичних методів науково-педагогічного дослідження: абстрагування, аналіз та 

синтез; індукція та дедукція, аналогія, узагальнення.  

3. Емпіричні методи науково-педагогічного дослідження: спостереження, порівняння, 

вимірювання,експеримент.  

4. Історичний та логічний методи дослідженняв педагогіці вищої школи.  

5. Поняття моделі і моделювання в педагогіці вищої школи. Етапи процесу моделювання.  

6. Види моделей: матеріальні, аналогові, математичні.  

7. Функціональні та структурні моделі. 

8. Моделювання та його роль і значущість у науково-педагогічних дослідженнях.  

 
Рекомендована література: 

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха. – К. 2003. – 115 с. 

2. Крушельницька О. В.  Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Крушельницька. – К.: 2003. – 136 с. 

3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / Ковальчук В.В. Моїсєєв Л. М. – К.: 2004. – 113 с. 

7. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – С. 5–105. 

8. Піддубна Л. Н. Основи наукових досліджень / Піддубна Л. Н., Заікіна О.О. – К. 2002. – 158 с. 

9. Цокур О.С. Основи науково-педагогічного дослідження / О.С. Цокур //Педагогіка вищої школи: О.: ОНЮА, 1998. – 

Вип. 1. – 89 с.  

10. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / В. І. Романчиков – К.: 

Центр учбової літератури, 2007 – Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf   

 

 

Практичне заняття 7. Технологія роботи з науковою літературою 

 

Питання для обговорення: 

http://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf


1. Види джерел інформації 

2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 

3. Пошук інформації в бібліотеці.  

4. Комп’ютерні технології пошуку інформації.  

5. Порядок обробки та групування інформації. 

6. Складання бібліографії. 

7. Етапи роботи з літературою в процесі наукового дослідження.  

8. Як правильно читати літературні джерела. 

9. Запис прочитаного. 

Рекомендована література: 

1. Лесин В.М. Як працювати з книгою: метод. посіб. – К.: Вища  шк., 1998. – 71 с. 

2. Цокур О.С. Методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи магістра спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки / О.С. Цокур. – О., 2018. – 31 с. 

3. Цокур О.С. Основи науково-педагогічного дослідження / О.С. Цокур //Педагогіка вищої школи: О.: ОНЮА, 1998. – 

Вип. 1. – 89 с.  

4. Як правильно оформити список літератури до наукової роботи. – Режим доступу: 

http://www.library.ukma.edu.ua/?id=214. 

5. Аналіз літературних джерел і документів. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1444072861412/pedagogika/analiz_literaturnih_dzherel_dokumentiv 

5. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. - М., 1997.  

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Підтема: Специфіка впровадження методу спостереження в науковому дослідженні 

1.В процесі самостійного опрацювання спеціальної літератури (2-5 найменувань за вибором) 

ознайомитись з типами спостережень та особливостями впровадження методу спостереження в 

процесі наукового дослідження. 

2.Самостійно визначити предмет, мету та завдання власного спостереження. Практично 

(протягом 1-4 тижнів) здійснити впровадження методу спостереження. У письмовій формі 

представити результати спостереження згідно вимог щодо його оформлення. 

3.Прийняти участь у обговоренні результатів спостереження (на семінарському занятті за 

темою 5.3.). 

 

Підтема: Особливості впровадження методів соціологічного опитування 

1.В процесі самостійного опрацювання спеціальної літератури (2-5 найменувань за вибором) 

ознайомитись зі специфікою методу бесіди/інтерв’ю, їх дослідницькими функціями. Виокремити 

алгоритм підготовки до бесіди/інтерв’ю з респондентом та вступу з ним у контакт. 

2.Розробити план власної бесіди/інтерв’ю з респондентами (5-10 осіб). Провести 

бесіди/інтерв’ю. У письмовій формі зафіксувати результати бесіди/інтерв’ю, здійснити їх належну 

обробку. 

3.Підготуватись до дискусії “Проблеми та труднощі в реалізації методу бесіди/інтерв’ю” (на 

семінарському занятті за темою 5.). 

4.В процесі самостійного опрацювання спеціальної літератури (2-5 найменувань за вибором) 

ознайомитись зі специфікою методу анкетування. Визначити основні види анкет та їх значення в 

процесі проведення наукового дослідження. 

5.Підібрати два типа анкет (з відкритими та закритими запитаннями). Провести анкетування (5-

10 осіб). У письмовій формі зафіксувати результати анкетування, здійснити їх належну обробку. 

6.Підготуватись до співбесіди “Анкета як засіб вимірювання” (на семінарському занятті за 

темою 5). 

Підтема: Тестування та способи запровадження тестів 

1.В процесі самостійного опрацювання спеціальної літератури (2-5 найменувань за вибором) 

засвоїти теоретичні основи і способи організації тестування: 

      -загальні правила тестування; 
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      -рекомендації щодо використання тестування в навчальному процесі; 

      -вимоги до тестування; 

      -етапи тестування. 

2.Ознайомитись з типологією тестів. Підібрати зразки вільних, структурованих, шкаліруваних, 

графічних тестів та тестів з прогалинами. 

3.Практично реалізувати метод тестування (5-10 осіб), використовуючи 2 типа тестів (за 

вибором). Оформити результати тестування згідно вимог інструкції (письмово). 

4.Підготовка (за індивідуальним бажанням студентів) рефератів на тему: 

4.1.Характеристика особистісних тестів. 

4.2.Характеристика тестів здібностей. 

4.3.Специфіка соціально-психологічних тестів. Соціометрія. 

4.4.Специфіка ситуативних тестів. 
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