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ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
 

Семінарське заняття являє собою дискусію з попередньо визначених 
тем. Студенти готують тези виступів, доповіді на питання семінарського 
заняття. 

Завданнями семінарських занять є поглиблення теоретичних знань, 
отриманих на лекціях; заохочення студентів до аналізу політичних подій, 
активної творчої роботи із самостійного опрацювання рекомендованої 
літератури; вироблення у студентів умінь використовувати теоретичні 
політичні знання в практичній діяльності. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 
студентами доповіді, їх виступи, активність у дискусії, вміння формувати 
свої думки на основі вивченого матеріалу, критично його осмислювати. 

 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Тема 1.1. Наука і наукові дослідження 

План 
1. Поняття науки. Загальні відомості про суть наукового пізнання. 
2. Об’єкт та предмет наукового пізнання. 
3. Риси науки. Розвиток науки. Структура і класифікація науки. 

Організація науки в Україні та підготовка наукових кадрів. 
4. Інтерпретація основних понять наукового дослідження. Види 

наукових досліджень. 
Методичні рекомендації 

Тематика семінарського заняття розкриває базові знання про специфіку 
пізнавальної діяльності людини. Готуючись до першого питання слід 
розглянути явище науки у таких значеннях. Наука виступає як: 

– специфічна форма суспільної свідомості, основою якої є система 
знань; 

– процес пізнання закономірностей об’єктивного світу; 
– певний вид суспільного розподілу праці; 
– процес виробництва знань і їх використання. 
У Тлумачному словнику В. І. Даля (1866 р.) дано визначення науці, 

наведемо його мовою оригіналу: «Наука – (в высшем значении) – 
разумное и связное знание: полное и порядочное собранье опытных и 
умозрительных истин, какой-либо части знаний; стройное, последова-
тельное изложенье любой отрасли, ветви сведений». Метою науки і є 
пізнання законів природи і суспільства, відповідний вплив на природу 
й отримання корисних суспільству результатів. Окремої уваги потребують 
функції науки – пізнавальна, культурно-виховна, практично-діюча. 
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Готуючись до другого питання, слід розглядати поняття «об’єкт 
науки» (дослідження), «предмет науки» (дослідження). 

Об’єкт науки (дослідження) – виділена за деякими правилами частина 
світу, існуюча незалежно від свідомості суб’єкта, супротивна йому в 
його пізнавальній і предметно-практичній діяльності. 

Разом з об’єктом науки (дослідження) важливим науковим поняттям є 
предмет науки (дослідження). Існують різні підходи до співвідношення 
об’єкта і предмета. Один з цих підходів полягає в тому, що це аналогічні 
поняття. Підставою для такого підходу служить переклад латинського 
слова «objectum», що означає «предмет». 

Інший підхід полягає в тому, що предмет – це частина об’єкта. Таке 
тлумачення спрощує співвідношення об’єкта і предмета. Те, що об’єкт 
науки і предмет науки взаємозв’язані, не підлягає сумніву. Питання 
лише в тому, який характер цього взаємозв’язку. 

Головна відмінність об’єкта від предмета полягає не в тому, що 
об’єкт – це загальне, ціле, а предмет – це частка, частина цілого. Важливо 
зрозуміти, що об’єкт (на відміну від предмета) не належить науці, а тим 
більше цьому дослідженню, та знаходиться поза цією формою суспільної 
свідомості. Об’єкт тому і об’єкт, що існує об’єктивно, незалежно від чиєї-
небудь свідомості, волі або бажання. 

Звичайно, науковець вибирає об’єкт для вивчення, і той стає, таким 
чином, об’єктом науки (дослідження). Але якщо тільки цей або інший 
об’єкт не буде вибраний дослідником, він від цього не перестане існувати, 
на відміну від предмета. Справа в тому, що предмет – це усього лише 
спосіб бачення об’єкта з позиції цієї науки. Це означає, що предмет 
завжди ідеальний (на відміну від об’єкта), оскільки існує тільки в нашій 
(чи громадській) свідомості. Форма існування об’єкта – реальність, 
форма існування предмета – знання про цю реальність. Таким чином, 
можна дати наступне визначення предмету науки. Предмет науки 
(дослідження) – це наукові знання про вибраний об’єкт або про ту його 
сторону, яка розглядається цією наукою (дослідженням). Реальність 
об’єкта та ідеальність предмета не завжди очевидна з їх назв, проте про це 
важливо завжди пам’ятати і за можливістю підкреслювати у форму-
люваннях. 

Існує і таке поняття, як предметна галузь дослідження. Це – безліч 
усіх предметів, властивості яких і стосунки між якими розглядаються в 
науковій теорії. Термін «предметна галузь науки (дослідження)» вживається 
тоді, коли не вдається об’єднати однією назвою сукупність різних (при-
ватних) предметів або коли межі предмета недостатньо чітко окреслені. 

Предмет науки визначається як пов’язані між собою форми руху 
матерії або особливості їх відображення у свідомості людей. Саме 
матеріальні об’єкти природи визначають існування багатьох галузей 
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знань. Достовірність наукових знань визначається не лише логікою, а, 
перш за все, обов’язковою перевіркою їх на практиці, адже саме наука 
є основною формою пізнання та зведення в певну систему знань про 
навколишній світ і використання їх у практичній діяльності людей. 

Третє питання семінару присвячено вивченню основних рис науки 
(активний пошуковий характер, раціональність, універсальність, концеп-
туальність, категорійність, методичність, систематичність, фрагментарність, 
безособовий характер, конвенціальність). Прослідковується певна 
співзвучність рис науки із критеріями науковості. 

Процес розвитку науки слід розглядати за такою логікою, отже, 
етапи розвитку науки – класичний, некласичний (індустріальне суспільство) 
і постнеокласичний (постіндустріальне суспільство), відповідно в XVI-
XVII, XIX та другій половині XX століття. Інша класифікація етапів 
науки – описовий та логіко-аналітичний, слід розтлумачити та показати 
особливості кожної типології. Уваги заслуговують у даному питанні і 
революційні процеси, що відбувались у науці в XVI-XIX ст. та привели до 
докорінної зміни поглядів на оточуючу дійсність. 

Головними складовими елементами науки є наукові закони та 
закономірності, наукові факти, категорії, принципи, постулати, правила 
тощо. 

У змісті науки важливе місце відводиться її класифікації. Класифікація 
наук здійснювалася разом з формуванням наукових знань. Науково-
методологічну основу класифікації наук становлять закони формальної 
логіки. 

Організацією науки в Україні займається Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України, яке визначає разом з науковими 
установами напрям розвитку наукових досліджень та їх використання. 
Наукова діяльність у системі НДІ та вищої освіти є складовою частиною 
підготовки спеціалістів і здійснюється науковими колективами, окремими 
вченими за договорами, контрактами, державними замовленнями, 
програмами, проектами. 

Поняттям наукового дослідження, якими користується науковець у 
своїй діяльності, присвячено четверте питання семінару. Слід з’ясувати 
основні поняття та категорії наукового дослідження (наукова робота, 
наукова проблема, завдання, мета, предмет, об’єкт, гіпотеза, стратегічний 
план, програма дослідження, метод, методика, техніка, процедура) та 
розглянути основні види наукових досліджень (за метою: фундаментальні 
та прикладні; за глибиною аналізу: пошукові, описові; за витратами 
часу: довгострокові, середньострокові, короткострокові та експрес-
дослідження; за типом відносин між замовником і виконавцем: держ-
бюджетні та госпрозрахункові; залежно від способу дослідження 
об’єкта (у статиці чи динаміці) виділяють разове і повторне соціологічне 
дослідження; та ін.). 
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Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення науки. 
2. Охарактеризуйте етапи розвитку науки. 
3. Проаналізуйте поняття «наукова революція». 
4. Розкрийте систему ознак, за якими здійснюється класифікація наук. 
5. У чому полягає відмінність між науковим і повсякденним 

пізнанням? 
6. Які ознаки дають підстави стверджувати про глобальну революцію 

в науці? 
7. Прокоментуйте найголовніші критерії організації наукової 

діяльності. 
Питання для повторення і роздуму 

1. Проаналізуйте співвідношення теорії і практики в системі гума-
нітарного знання. 

2. Оцініть рейтинг української науки в системі світових наук (у 
контексті окремих галузей). 

3. Які можна визначити етапи генезису наукового пізнання? 
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Мир», 1997. – 544 с. 
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12. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у 
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13. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження / Н. В. Паніна. – 
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Тема 1.2. Системність у науковому пізнанні 

План 
1. Системний підхід до наукового дослідження. Елементи системи 

науки. 
2. Методологічні основи наукового пошуку. 
3. Поняття «метод» та «методологія». Основи методології наукових 

досліджень. 
4. Рівні наукових досліджень. 

Методичні рекомендації 
Розглядаючи перше питання семінару, потрібно виходити із міркувань, 

що пізнання світу, а «наукове пізнання» зокрема, не може здійснюватися 
хаотично, безладно; воно має визначену систему і підпорядковується 
визначеним закономірностям. Раціональне пізнання системне. Воно 
складається з послідовних розумових операцій і формує розумову 
систему, більш-менш адекватну системі об’єктивної реальності, системну 
і практичну діяльність людини, причому рівень системності практики 
підвищується з ростом знання і накопичення досвіду. Науку можна 
розглядати як систему, що складається з теорії, методології, методики і 
техніки досліджень, практики впровадження отриманих результатів. 
Якщо науку розглядати з точки зору взаємодії суб’єкта і об’єкта пізнання, 
то вона включає наступні елементи: об’єкт – те, що вивчає конкретна 
наука; суб’єкт – конкретний науковий працівник, фахівець, дослідник, 
наукова організація; наукова діяльність суб’єктів, що застосовують 
певні прийоми, методи для виявлення законів дійсності. 

Друге питання потрібно починати вивчати із зазначення ролі мето-
дології наукового пізнання. Саме методологія дозволяє систематизувати 
увесь об’єм наукового знання й створити умови для розробки подальших, 
ефективних напрямів дослідження. Головним завданням методології 
наукового пізнання є синтез накопичених наукових знань, що дозволяє 
забезпечити використання досягнень розвитку науки у практичних цілях. 
У методології виявляються дві взаємозв’язані функції: обґрунтування 
правил застосування світоглядних позицій до процесу пізнання і 
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перетворення світу; визначення підходу до явищ дійсності. Перша 
функція загальна, друга – приватна. 

Готуючись до третього питання, слід чітко засвоїти тлумачення 
основних понять – «методологія», «метод», «методика». Необхідно 
звернути увагу, що поняття «методологія» визначається як вчення про 
структуру, логіку організації, методи та засоби діяльності в різних 
галузях науки, її теорії та практики; як учення про основи пізнання – 
аналізує та оцінює філософські, світоглядні позиції, на які дослідник 
спирається у процесі наукового пізнання, та як вчення про способи та 
прийоми дослідження – розглядає суттєві характеристики конкретних 
методів пізнання, що складають загальний напрям дослідження. 

Стратегічні методологічні положення і принципи знаходять своє 
тактичне втілення у методах дослідження. 

Метод (гр. methodos) – спосіб пізнання, дослідження явищ природи 
і суспільного життя. Це також сукупність прийомів або операцій прак-
тичного чи теоретичного освоєння дійсності. Різниця між методом і 
теорією має функціональний характер: формулюючись як теоретичний 
результат попереднього дослідження, метод виступає як початковий 
пункт і умова майбутніх досліджень. 

У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення 
поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на питання «Як 
пізнавати?». 

Методика (гр. methodike) – сукупність методів, прийомів проведення 
будь-якої роботи. Методика дослідження – це система правил вико-
ристання методів, прийомів та операцій. 

У четвертому питанні семінару потрібно розкрити сутність двох 
рівнів наукового дослідження – емпіричного та теоретичного, вказати 
на їх особливості та єдність. Свою аргументацію даної проблеми необхідно 
базувати на несуперечливому поєднанні двох тверджень: 1) визнанні 
якісної відмінності між емпіричним і теоретичним знанням у науці і 
2) визнанні взаємозв’язку між ними, включаючи пояснення механізму 
цього взаємозв’язку. Зміст понять «емпіричне» і «теоретичне» дає 
можливість прослідкувати особливості рівнів наукового дослідження. 
Емпіричне знання суть безліч висловлювань (не обов’язково логічно 
пов’язаних між собою) про емпіричні об’єкти. Теоретичне знання суть 
безліч висловлювань (як правило організованих у логічно взаємозв’язану 
систему) про ідеальні об’єкти. 

Якщо джерелом змісту емпіричного знання є інформація про 
об’єктивну реальність, отримана через спостереження й експерименту-
вання з нею, то основою змісту теоретичного знання є інформація про 
ідеальні об’єкти, що є продуктами конструктивної діяльності мислення. 
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Питання для самоконтролю 
1. Визначте основні властивості системної парадигми науки. 
2. Розкрийте сутність наукової методології. 
3. Вкажіть особливості застосування методології в науковому пізнанні 

та практичній діяльності. 
Питання для повторення і роздуму 

1. Проаналізуйте поняття «методологічна культура науки». 
2. Які існують фільтри в пізнанні? 
3. Визначте рівні методології. 
4. Проаналізуйте основні критерії науковості отриманих знань. 

Література 
1. Аверьянов А. Н. Системное познание мира / А. Н. Аверьянов. – 

М., 1985. 
2. Агошкова Е. Б. Эволюция понятия системы / Е. Б. Агошкова, 

Б. В. Ахлибининский // Вопросы философии. – 1998. – № 7. 
3. Андреєв І. Д. Методологічні основи пізнання соціальних явищ / 

І. Д. Андреєв. – М., 1977. 
4. Білуха М. Г. Основи наукових досліджень : підручник [для студ. 

екон. спец. вузів] / М. Г. Білуха. – К. : Вища школа., 1997. – 271 с. 
5. Блауберг І. В. Становлення і сутність системного підходу / 

І. В. Блауберг, В. Г. Юдін. – М., 1973. 
6. Гадамер Х.-Г. Істина і метод / Х.-Г. Гадамер. – М., 1988. 
7. Гаджиев К. С. Политическая наука / К. С. Гаджиев. – М., 1994. 
8. Загвязанский В. И. Методология и методика дидактических 

исследований / В. И. Загвязанский. – М., 1982. 
9. Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологических 

исследований / А. Г. Здравомыслов. – М. : Мысль, 1969. 
10. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 
2003. – 192 с. 

11. Пилюшенко В. Л. Методологія та організація наукового дослід-
ження / В. Л. Пилюшенко, І. В. Шкрябак. – К., 2001. 

12. Пуанкаре А. Наука та метод / А. Пуанкаре. – СПб.,1910. 
13. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі : навч. посібник / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с. 
14. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических иссле-

дований / М. Н. Скаткин. – М., 1981. 
15. Сурмiн Ю. П. Методологія та методи / Ю. П. Сурмiн, Н. В. Ту-

ленков. – К., 2000. 
16. Фейерабенд П. Вибрані праці з методології науки / А. Фейерабенд. – 

М., 1989. 
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17. Філософський словник : [2 вид., перероб. і доп.] / [за ред. 
В. І. Шинкарука]. – К. : Голов. Ред. УРЕ, 1986. 

18. Фролов I. Т. Гносеологічнi проблеми моделювання / І. Т. Фролов. – 
М. : Наука, 1961. 

19. Чкалова О. Н. Основы научных исследований / О. Н. Чкалова. – 
Киев, 1978. 

20. Чуйко В. Чотири методології філософії науки: особливості та 
сфери застосування / В. Чуйко // Філософська думка. – 2000. – № 1. – 
С. 3–26. 

21. Ядов В. А. Социологические исследования: Методология, про-
граммы, методы / В. А. Ядов. – М.,1987. 

 
Тема 1.3. Теоретичні основи організації та проведення наукових 

досліджень 
План 

1. Структура процесу наукових досліджень. 
2. Характеристика етапів наукового дослідження. 
3. Науково-дослідна робота студента. 

Методичні рекомендації 
Наукове дослідження, за визначенням Дж. Б. Мангейма та Р. К. Річа, – 

це метод перевірки теорій і гіпотез шляхом застосування деяких правил 
аналізу до даних, отриманих у результаті спостережень та інтерпретацій 
цих спостережень у чітко заданих умовах. Вивчаючи перше питання 
слід усвідомити, що будь-яке наукове дослідження від творчого задуму 
до остаточного оформлення наукової праці здійснюється досить 
індивідуально. Однак можна виявити і деякі загальні підходи до його 
проведення, які відображають хід і послідовність процесу. Слід поетапно 
розкрити та проаналізувати структуру процесу наукових досліджень. 

У проведенні дослідження виділяють загальні шість логічно і змістовно 
взаємопов’язаних етапів: 

 виникнення ідеї, формулювання теми; 
 формування мети та завдань дослідження; 
 висунення гіпотези, теоретичні дослідження; 
 проведення експерименту, узагальнення наукових фактів і ре-

зультатів; 
 аналіз та оформлення результатів наукових досліджень; 
 впровадження та визначення ефективності наукових досліджень. 
Дана схема є загальною (див. додатки: схема 1). Специфіка кожного 

з етапів визначається конкретним видом дослідження. 
Окреме питання семінару присвячено організації та проведенню 

науково-дослідної роботи студента. Організація підготовки творчої 
особистості майбутнього спеціаліста передбачає залучення студентів 
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до наукової роботи протягом усього періоду навчання в університеті. 
Звичайно, зміст дослідницької роботи студентів поступово ускладнюється, 
стає більш глибоким. Даний вид роботи студента сприяє розвитку 
творчого підходу, мислення, самореалізації. Науково-дослідницька 
діяльність студентів включає в себе два взаємопов’язані напрями: навчання 
студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики 
наукової творчості; наукові дослідження, що здійснюють студенти під 
керівництвом професорів і викладачів за загально-кафедральною, 
загально-факультетською чи вузівською науковою проблемою. Науково-
дослідна діяльність студентів вищого навчального закладу здійснюється 
за основними напрямами: науково-дослідна робота, що є складовою 
навчального процесу й обов’язкова для всіх студентів (написання 
рефератів, підготовка до семінарських занять, підготовка і захист курсових, 
дипломних робіт, виконання завдань дослідницького характеру в період 
виробничої практики на замовлення підприємств тощо); науково-
дослідницька робота студентів поза навчальним процесом (участь у 
наукових гуртках, виконанні госпрозрахункових наукових робіт у межах 
творчої співпраці кафедр, факультетів; робота в студентських інформа-
ційно-аналітичних, юридичних консультаціях, туристських фірмах, 
перекладацьких бюро тощо; рекламна, лекторська діяльність; написання 
тез наукових доповідей, публікацій). Необхідно розкрити зміст основних 
видів студентської наукової роботи. 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте основні засади логіки наукового дослідження. 
2. Що включає зміст процесу наукового дослідження? 
3. Вкажіть основні функції науково-дослідної роботи студентів. 
4. Проаналізуйте порядок підготовки і захисту студентської наукової 

роботи. 
Питання для повторення і роздуму 

1. Особливості науково-дослідної роботи у ВНЗ. 
2. Кафедра як головний науковий осередок вищої школи. 
3. Система науково-дослідної роботи у вищій школі. 
4. Спеціальні наукові підрозділи у вищих навчальних закладах. 

Література 
1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К. : 

Вища шк., 1997. – 271 с. 
2. Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень : підручник / 

І. Ю. Горбатенко, Г. О. Івашина. – Херсон, 2001. 
3. Грищенко І. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / 

І. М. Грищенко, О. М. Григоренко, В. А. Борисейко. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2001. 
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4. Крушельницкая О. В. Методология и организация научных 
исследований : учеб. пособие / О. В. Крушельницкая. – К. : Кондор, 
2003. – 192 с. 

5. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищий 
школі : навч. посібник / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с. 

6. Мангейм Б. Джаролд. Политология. Методы исследования : 
[пер. с англ.] / Мангейм Б. Джаролд, Рич К. Ричард. – М. : Изд-во «Весь 
Мир», 1997. – 544 с. 

 
Тема 1.4. Гіпотези у методології наукових досліджень 

План 
1. Ґенеза наукової теорії. Гіпотеза як форма розвитку знань. 
2. Стадії процесу розвитку гіпотез. 
3. Види гіпотез. 

Методичні рекомендації 
Вивчення першого питання семінару закладе логіку розуміння 

розвитку наукової теорії. Слід засвоїти визначення «теорія», «наукова 
теорія», вивчити основні елементи теорії, функції теорії. Поняття теорії 
(від грец. theоrіа – спостереження, дослідження) – логічне узагальнення 
досвіду, суспільної практики, що відображають об’єктивні закономірності 
розвитку природи і суспільства, тобто система узагальнюючих у тій чи 
іншій галузі знань. 

Теоретичні знання ґрунтуються на наукових теоріях – законах 
наукових теорій і наслідках із них, включають як процеси створення 
теорій (висунення гіпотези), так і виведення наслідків. Кожна теорія 
замінюється у подальшому більш глибокою теорією. Проте якщо теорія 
пройшла надійну експериментальну перевірку, то вона ніколи не 
відкидається повністю, а зберігає своє значення у цій науці. Наукова 
теорія має окреслені для неї межі застосування, за якими вона має 
обмежені дії або є повністю непридатною. 

Наукова теорія як форма організації знань забезпечує розширення 
сфери знання за межами безпосереднього спостереження, тому вона 
відрізняється від простої реєстрації спостережень і характеризується 
наявністю таких елементів: загальних законів і сфери їх застосування, 
де вона пояснює явища, які відбуваються; сфери передбачення невідомих 
явищ; логіко-математичного апарату виведення наслідку із законів; 
визначення концептуальної схеми, без якої неможливе пізнання об’єктів 
цієї теорії. 

У науковому пізнанні формуються і набувають відносної самостійності 
такі форми і засоби пізнання, як ідея, проблема, гіпотеза, концепція та 
теорія. Тут необхідно проаналізувати кожну з форм пізнання, розвиток 
яких складає певні етапи становлення наукової теорії. Зокрема, гіпотеза 
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дослідження – це форма і засоби наукового пізнання, за допомогою яких 
формується один із можливих варіантів вирішення проблеми, істинність 
якої ще не встановлена і не доведена, являє собою можливу (перед-
бачувану) відповідь на питання, яке ставить перед собою дослідник. 

У висвітленні другого питання слід розкрити основні стадії розвитку 
гіпотез, а саме: основні нормативи процедур висунення, обґрунтування 
і перевірки гіпотез. Слід звернути увагу також на вимоги до формулювання 
гіпотез. Формулювання гіпотез має передбачати спосіб і метод її перевірки, 
внутрішню несуперечливість і логічну обґрунтованість гіпотези, її побудова 
повинна відповідати логічним правилам; по-третє, емпірична обґрунто-
ваність, обов’язковість емпіричної і операційної інтерпретації гіпотез. На 
етапі висунення гіпотез дослідник здійснює: збір вихідних даних, 
теоретичних і емпіричних відомостей про об’єкт, проблеми дослідження 
для висунення гіпотез: висунення висхідних передбачень характеру зв’язків 
об’єкта, факторів проблемної ситуації, способах реалізації проблем, 
завдань на основі принципових теоретичних положень, інтуїтивних 
передбачень; по-четверте, уточнення змісту передбачуваних засобів 
теоретичної та емпіричної інтерпретації понять, що становлять перед-
бачення; уточнення логічної форми передбачень, співвідношення обсягу і 
змісту понять, що становлять передбачення. На етапі обґрунтування 
гіпотез здійснюється: класифікація висунутих передбачень, встановлення 
логічного зв’язку між окремими передбаченнями, виділення найбільш 
загальних передбачень, що характеризують існування і значимі аспекти 
проблеми, способи реалізації основних завдань дослідження; виділення 
основної гіпотези. Уточнення теоретичного змісту основної гіпотези 
засобами теоретичної інтерпретації; уточнення зв’язків основної гіпотези 
з іншими висунутими передбаченнями; виведення наслідків з основної 
гіпотези, що відображають аспекти основної гіпотези і піддаються 
емпіричній інтерпретації. Теоретичне обґрунтування гіпотез-наслідків. 
Висунення альтернативних передбачень щодо гіпотез-наслідків; вста-
новлення критеріїв і показників емпіричної і теоретичної гіпотез. Етап 
перевірки гіпотез включає одержання фактичних даних, розрахунок 
показників, що характеризують відображені в гіпотезі зв’язки, їх 
тлумачення, експериментальну перевірку гіпотез; прийняття або відхилення 
емпіричних гіпотез відповідно до встановлених критеріїв, аналіз побічних 
даних, фактів тощо. 

Класифікації гіпотез присвячено третє питання семінару. Під час 
проведення наукового дослідження формулюють загальні, часткові 
одиничні гіпотези – відрізняються вони ступенем узагальненості; описові 
та пояснювальні – залежно від функцій у пізнавальному процесі. Поділ 
гіпотез на загальні й часткові має сенс, коли ми співвідносимо одну 
гіпотезу з іншою. Цей поділ не є абсолютним, гіпотеза може бути 
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частковою стосовно однієї і загальною стосовно інших гіпотез. Окрім 
загальних і часткових гіпотез, існують гіпотези наукові й робочі. Наукова 
гіпотеза – це гіпотеза, що пояснює закономірність розвитку явищ 
природи і суспільства. Робоча гіпотеза – це тимчасове припущення або 
здогад, яким користуються, будуючи гіпотези. Робоча гіпотеза є 
припущенням – пробою, тимчасовим варіантом, що допомагає побудувати 
ту чи іншу гіпотезу. Робоча гіпотеза дає змогу перевірити, чи можна це 
явище якось пояснити. Висунувши робочу гіпотезу і переконавшись, 
що вона не може пояснити явище чи пояснює його неправильно, її 
відкидають, замінюють іншою робочою гіпотезою. Робоча гіпотеза 
створюється як тимчасове припущення. За допомогою таких робочих 
гіпотез тимчасово групують факти, а потім уже її формулюють. Робоча 
гіпотеза може стати в ході подальшого дослідження науковою гіпотезою. 
Зустрічаються також хибні гіпотези, але в науці відомі факти, коли 
саме з хибних гіпотез виходили важливі відкриття. Кожному з видів 
гіпотез необхідно приділити увагу, вказавши їхні особливості. 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте структуру наукової теорії. 
2. Визначте функції наукової теорії. 
3. Проаналізуйте підходи до класифікації наукових теорій. 
4. Які виділяють види гіпотез наукового дослідження? 

Питання для повторення і роздуму 
1. Проведіть порівняльний аналіз понять «аксіома», «теорія», 

«гіпотеза». 
2. Розкрити співвідношення емпіричного й теоретичного в процесі 

формування теорії. 
3. У чому полягають фундаментальні та прикладні аспекти наукової 

теорії? 
4. Якими є рушійні сили і форми розвитку наукових теорій? 
5. Що входить до складових наукової теорії? 
6. Якою є роль принципу в науковій теорії? 
7. Які ви знаєте наукові теорії та відкриття українських учених? 
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