
ЗНАЙОМСТВО З НАУКОВИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ
 



ЛОГІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 РЕНЕ ДЕКАРТ

 
Ніколи не вважати істиною те, що

неможливо визнати очевидним (це
означає - оперувати лише фактами) 

Поділити кожну річ на стільки частин,
скільки потрібно, щоб краще її вивчити

Вибудовувати свої думки у певному
порядку, розпочинаючи з предметів

найпростіших і легко пізнаваних,
завершуючи пізнанням найскладніших 

Робити вичерпні переліки і
всеохоплюючі огляди, щоб мати

впевненість, що нічого не пропущено



Що таке наукова
проблема?

Конкретне питання, яке виникає, коли наявних знань не
достатньо для вирішення конкретного завдання і спосіб, за
допомогою якого можна здобути відсутні знання, невідомий

Сукупність нових складних теоретичних та практичних задач,
що заперечують існуючі знання та прикладні методики у даній
сфері, вирішення яких є актуальним



Презентации являются средствами коммуникации которые могут быть демонстрациями

Розв’язання наукової проблеми
 

попереднє вивчення 
проблеми

розробка варіантів
моделі (плану)
дослідження

безпосереднє
дослідження

 

 Після вибору проблеми уточняється тема майбутньої роботи – це конкретизація
сукупності явищ або питань, які будуть відібрані або відображені автором у роботі

 



Мета дослідження
 Мета дослідження 

здебільшого міститься у формулюванні теми
 конкретизується в завданнях, які дають уявлення про його
спрямованість

Тема дослідження

Завдання дослідження



«Досконалість засобів та змішування цілей»

Що стане головною проблемою
наприкінці 20 століття?

А. Ейнштейн 



«Досконалість засобів та змішування цілей»

 Ідеї народжуються з практики, спостережень навколишнього світу і потреб життя.
В основі ідей лежать реальні факти і події. Життя висуває конкретні завдання,

однак часто не відразу знаходяться продуктивні ідеї для їх вирішення. 
 

У такому разі на допомогу приходить здатність дослідника проаналізувати ідеї,
погляди попередників, запропонувати новий, зовсім незвичний аспект розгляду

завдання, яке протягом тривалого часу не могли вирішити при загальному підході
до справи.

 





 Нова ідея — не просто зміна уявлень про об’єкт дослідження — це якісний стрибок
думки за межі сприйнятих почуттями даних і, здавалося б, перевірених рішень

 

 Нові ідеї можуть виникати під впливом парадоксальних ситуацій, коли виявляється
незначний, неочікуваний результат, який надто розходиться із загальноприйнятими

положеннями науки — парадигмами
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Отримання нових знань 
відбувається за схемою:

ПАРАДИГМА ПАРАДОКС НОВА ПАРАДИГМА

 Розвиток науки — це зміна парадигм, методів, стереотипів мислення. Перехід від однієї парадигми
до іншої не піддається логічному опису, бо кожна з них відкидає попередню і несе принципово

новий результат дослідження, який не можна логічно вивести з відомих теорій. Особливу роль тут
відіграють інтуїтивні механізми наукового пошуку, які не ґрунтуються на формальній логіці.

 



 Наукова гіпотеза є твердженням, що включає припущення щодо
проблематики дослідження. Термін означає головну ідею, концепцію
дослідження. Це формулювання, доказ або спростування яких дає
зрозуміти – робота проведена не дарма: вона несе в собі смислове
навантаження і значимість для теорії або практики.

Що таке гіпотеза?

 Алегорично гіпотеза розцінюється як міст, сполучна ланка між
наявними знаннями і знаннями майбутнього. Це вектор еволюції думки
та імовірнісна величина, навколо якої проводиться процес доведення
або спростування

НОВІ ЗНАННЯ

ЗНАННЯ 
МАЙБУТНЬОГО

ГІПОТЕЗА



Гіпотези розкриваються через їх функції:



ГІПОТЕЗА

Етапи дослідження:

експеримент
 

результатвисновки



 ОСНОВНА МЕТА ЭКСПЕРИМЕНТУ

ВИЯВЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

ПЕРЕВІРКА СПРАВЕДЛИВОСТІ
ГІПОТЕЗ 

 

НА ЦІЙ ОСНОВІ ШИРОКЕ І
ГЛИБОКЕ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 

 
 Апробацію і обговорення, отриманих у процесі дослідження результатів, дослідники здійснюють у

своїх доповідях на наукових конференціях
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E&title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%3A%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&ns0=1


Презентации являются средствами коммуникации которые могут быть демонстрациями

 Як написати тези доповіді на
конференцію?

Визначитись - що будуть
презентувати тези:

теорію, методи,
результати чи методику

дослідження
 

Сформулювати мету
підготовки тез. Мета

формулюється у її назві,
яка відображає основну
ідею, думку, положення

 

Сформулювати основні
смислові позиції, в якості

основних тезових
положень

Обєднати тезові
положення у цілісний
логічно послідовний

текст
 



 Тези доповідей на конференції публікуються у
збірнику матеріалів конференції і мають певні вимоги

щодо публікації:

обсяг тез не повинен перевищувати 1-3 сторінки
структура тез має такі елементи: вступний блок; змістовна
частина; висновки про висновки
вимоги до оформлення тез (тип і розмір шрифту, графіки,
рисунки, міжрядковий інтервал, метадані автора): зазначаються
організаторами в інформаційному листі конференції

 Остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень,
міркувань або розгляду певних фактів

 

Що таке висновки?
 





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

 

консультація за телефонами:

 

+38(044)338-00-43

+38(063)169-98-67

 (WhatsApp / Viber / Telegram)

✉ E-mail: vstup@ieu.edu.ua


