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10.1. Сутність наукових досліджень 

в біології 

На даний період розвитку людського 

суспільства під наукою розуміється сфера діяльності 

людини, яка полягає у здобутті об'єктивних знань 

особливостей оточуючого середовища, узагальнення 

цих знань і одержання на основі цього теоретичних 

узагальнень щодо особливостей існуючого світу і 

окремих його елементів. В основі цього є 

необхідність одержання наукових фактів (факт − від 

лат. factum − зроблене, здійснене, в розумінні − 

істина, подія, результат). Факти одержуються 

шляхом спостереження за оточуючим середовищем, 

вивченням його особливостей і встановлення їх 

об'єктивності. Одержання фактичного матеріалу є 

процесом наукового дослідження. 

Наукове дослідження здійснюється, в 

основному, в двох аспектах: а) шляхом прямого, 

безпосереднього спостереження природних явищ; б) 

організацією і проведенням експериментальних 

досліджень, тобто постановкою експериментів (лат. 

− experimentum, від experior − випробовую).  

В разі досліджень шляхом спостереження 

об'єкта досліджень, дослідник вивчає його, тобто 

визначає відповідні характеристики і параметри із 

застосуванням відповідних методик, що не 

змінюють умов розвитку та існування об'єкту. 

Постановка експерименту полягає в тому, що 

дослідник штучно змінює той чи інший фактор, у 

взаємозв'язку з яким знаходиться біологічний об'єкт, 

і вивчає реакцію на зміну умов його існування. 

Здобуття наукових фактів може здійснюватись 

Розділ 10.  

 
Принципи 

організації 

біометричних 

досліджень 

Розділ 10. Принципи організації біометричних досліджень 



182 Біометрія 

на підставі вивчення результатів виробничої діяльності людини, коли ті чи 

інші результати виникають під впливом цієї діяльності. В такому разі 

елементи виробничої діяльності можуть розглядатися як постановка 

своєрідного експерименту. 

Дослідження шляхом спостереження за існуючими об'єктами без змін 

факторів оточуючого їх середовища є більш пасивною формою наукових 

досліджень у порівнянні з експериментальними дослідженнями. 

Спостереження − це слідкування за станом об'єкта 

досліджень згідно з визначеною методикою. 

Результати спостережень − це фіксовані дані, які 

характеризують стан об'єкта спостережень. Важливою 

вимогою до результатів є те, що вони повинні бути 

достовірними, тобто об'єктивно відображати відповідний 

реально існуючий в природі критерій. 

Одержані результати спостережень співставляються, класифікують-ся, 

систематизуються. Внаслідок класифікації достатньої кількості 

експериментального матеріалу встановлюється об'єктивно існуючий в 

природі порядок явищ, процесів, об'єктів. Визначаються причини, що їх 

обумовлюють, прогнозуються напрямки подальшого розвитку. 

 

 

 

 

 

 


