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МЕТОДИ ТА ТЕХНІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
П. А. Колісніченко, ст. гр. МЕ-13
Л. М. Фільштейн, д.е.н., професор
Кіровоградський національний технічний університет
Метод (від грецького methodos – шлях до чого-небудь) – в найбільш загальному
випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає
планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини. Науковий метод – це
спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв´язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої
мети і завдань дослідження і відповідає на запитання: «Як пізнавати?».
Методика дослідження – це система правил використання методів, прийомів та
способів для проведення будь-якого дослідження. Свідоме застосування науково
обґрунтованих методів слід розглядати як найсуттєвішу умову отримання нових знань.
Дослідник, який добре знає методи дослідження і можливості їх застосування, витрачає
менше зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослідженні спирається лише на
інтуїцію або діє за принципом «спроб і помилок». Звісно, що точні і правильні методи – не
єдині компоненти, що забезпечують успішність наукового дослідження. Методи не можуть,
наприклад, замінити творчу думку дослідника, його здібність аналізувати, робити висновки і
передбачення. Але застосування правильних методів спрямовує хід думок дослідника,
відкриває перед ним найкоротший шлях для досягнення мети і забезпечує таким чином
можливість раціонально витрачати енергію і час науковця. Кожний метод наукового
пізнання слід розглядати як систему регулятивних принципів практичної і теоретичної
діяльності людини. Методів пізнання об’єктивної дійсності відомо дуже багато. Правильний
вибір методів дослідження потребує знання їх класифікації.
Найскладнішою є методика експериментальних досліджень, як лабораторних, так і
польових. У різних наукових галузях використовуються методи, що збігаються за назвою,
наприклад, анкетування, тестування, шкалювання, однак цілі і методика їх реалізації різні.
Класифікація методів є різноманітною й не дуже розроблена.
Зокрема методи поділяють на групи відповідно до:
– мети і способу реалізації;
– ознаки способу реалізації;
– верифікації;
– прикладних аспектів;
– функціональних можливостей;
– теоретичних та емпіричних рівнів досліджень.
Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома ознаками: мети і способу
реалізації.
За першою ознакою виділяються так звані первинні методи,що використовуються з
метою збору інформації, вивчення джерел, спостереження, опитування та ін. Вторинні
методи використовуються з метою обробки та аналізу отриманих даних – кількісний та
якісний аналіз даних, їх систематизація, шкалювання та ін.
Третій тип представлений верифікаційними методами і прийомами, що дають змогу
перевірити отримані результати. Вони зводяться також до кількісного та якісного аналізу
даних на основі виміру співвіднесення постійних і змінних чинників.
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За ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, візуальні та
експериментально-ігрові методи. До перших належать традиційні методи дедукції та
індукції, що різняться вихідним етапом аналізу. Вони доповнюють один одного і можуть
використовуватися з метою верифікації – перевірки істинності гіпотез і висновків.
Візуальні, або графічні, методи – графи, схеми, діаграми, картограми та ін. дають
змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об’єкт і водночас наочно показати
його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв’язки, інтенсивність розподілу
компонентів у заданому об’ємі. Ці методи тісно пов’язані з комп’ютерними технологіями.
Експериментально-ігрові методибезпосередньо стосуються реальних об’єктів, які
функціонують у конкретній ситуації, і призначаються для прогнозування результатів.
У прикладних аспектах гуманітарних наук доцільно використовувати математичні
методи. Математичний апарат теорії ймовірностей дає можливість вивчати масові явища в
соціології, лінгвістиці. Математичні методи відіграють важливу роль при обробці
статистичних даних, моделюванні.
Інколи методи поділяють на групи відповідно до їх функціональних можливостей:
етапні, тобто пов’язані з певними етапами дослідження, й універсальні, які використовують
на всіх етапах. До першої групи відносять спостереження, експеримент, а до другої –
абстрагування, узагальнення, дедукцію та індукцію та ін.
Розрізняють методи теоретичних та емпіричних досліджень. Такий розподіл методів
завжди умовний, оскільки з розвитком пізнання один науковий метод може переходити з
однієї категорії в іншу.
Вибір конкретних методів дослідження диктується характером фактичного матеріалу,
умовами і метою конкретного дослідження. Методи с упорядкованою системою, в якій
визначається їх місце відповідно до конкретного етапу дослідження, використання технічних
прийомів і проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом у заданій
послідовності. В одній і тій же науковій галузі може бути кілька методик (комплексів
методів), які постійно вдосконалюються під час наукової роботи.
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