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Вступ 
 

Наука є складовою частиною культури людства, і тому 
кожна людина повинна знати, що таке наука, наукові дослідження і 
як вони проводяться. 

Основою формування науки як системи знань є принципи – 
вихідні положення, перший ступінь систематизації знань. На 
відміну від законів, принципи об’єктивно у природі не існують, їх 
визначають науковці. Загальним принципом для усіх досліджень є 
принцип діалектики – розглядати  усі  явища й процеси у взаємо-
зв’язку у просторі та часі. 

Держава надає пріоритетну підтримку розвитку науки як 
невід’ємної складової національної культури та освіти, створює 
необхідні умови для реалізації інтелектуального потенціалу грома-
дян у сфері науково-технічної діяльності, забезпечує використання 
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для вирішення 
соціальних, економічних, культурних проблем. 

У Законі України “Про наукову та науково-технічну діяль-
ність” сказано: наукова діяльність – це інтелектуальна, творча 
діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. 

В Україні наукова діяльність регламентується Законом 
України “Про наукову та науково-технічну діяльність”. Він є 
основою цілеспрямованої політики у забезпеченні використання 
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення 
соціальних, економічних, культурних та інших потреб. 

У Законі України “Про вищу освіту” передбачено, що наукова 
і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є 
невід’ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою 
інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності у системі 
вищої освіти. Закон створює умови для самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих  
фахівцях. 

Оволодіння навичками дослідження і творчої роботи бака-
лаврами, спеціалістами і магістрами допомагає їм включатися у 
професійну діяльність, переводити наукові знання у площину 
практичного використання. 
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У зв’язку з цим до навчального плану у блоці архітектурно-
реставраційних дисциплін включено вивчення дисципліни “Основи 
наукових досліджень”. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення 
студентів з основами науково-дослідницької діяльності й знаннями 
методології наукової роботи у реставрації пам’яток архітектури та 
творів мистецтва, підготовка їх до самостійного виконання наукової 
роботи, ознайомлення з методикою підготовки доповідей, наукових 
статей, курсових та дипломних робіт. Метою дисципліни  є вивчення 
проблем  методології, методики, організації науково-дослідницької 
роботи, що сприяє активізації творчого мислення, наукового пошуку. 

Завданням вивчення дисципліни “Основи наукових дослід-
жень” є:  

– засвоєння логіки формування теоретичного та практичного 
підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових 
досліджень студентами, магістрами як у процесі навчання у ВНЗ, 
так і на практиці; 

– оволодіння фундаментальною, загальнонауковою, конкрет-
но-науковою методологією та методами дослідження, що сприяє 
розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній органі-
зації наукової творчості в умовах практичної діяльності. 

Головною умовою результативності наукової діяльності є її 
безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти  на-
бувають за обраною темою наукового пошуку нові знання щодо по-
передніх. Починаючи з другого курсу, студенти за допомогою викла-
дачів обирають напрям та тему наукового дослідження, накопичують 
інформацію, формують програму, пишуть реферати, курсові роботи, 
наукові статті, тези, доповіді, дипломну (магістерську) роботу.  

У результаті вивчення теоретичного курсу та виконання дос-
лідження за обраною тематикою студент архітектор-реставратор 
повинен набути знань щодо організації і проведення наукового 
дослідження; засвоїти методологію і методику досліджень, а також 
повинен уміти відбирати та аналізувати необхідну інформацію, 
формулювати мету, завдання, проводити експеримент, порівнювати 
його результати з теоретичним обґрунтуванням проблеми; форму-
лювати висновки наукового дослідження; складати звіти, писати 
доповіді та статті за результатами дослідження. 
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Зміст і структура навчального посібника відповідають нав-
чальній програмі дисципліни.  

У першому розділі посібника висвітлені основні поняття про 
науку та систему наукових знань. 

У другому – розкрито процес наукового дослідження та 
охарактеризовано етапи його проведення. 

У третьому – викладена методологія наукових досліджень, 
методика та методи, що застосовуються у науковому дослідженні. 

У четвертому розділі проаналізовано методологічні аспекти 
у реставрації пам’яток архітектури і творів мистецтва та систему 
цінностей архітектурно-мистецької спадщини. 

У п’ятому – описано джерела наукової інформації та подано 
структуру наукових видань. 

У шостому – наведено основні вимоги Міністерства освіти і 
науки України щодо курсових і дипломних робіт та висвітлено 
етапи дослідження. 

У сьомому розділі наведено основні вимоги Міністерства 
освіти і науки України до магістерської кваліфікаційної роботи та 
охарактеризовано її структуру, а восьмий розділ розглядає вимоги 
та правила оформлення магістерської роботи. 

Після кожного розділу наведено по десять запитань для са-
мостійного засвоєння навчального матеріалу  та список рекомен-
дованої літератури. 

У кінці посібника розміщений короткий термінологічний 
словник, який забезпечує оперативний пошук інформації, необхідної 
для вивчення конкретного питання, що висвітлюється у посібнику. 

Отже, навчальний посібник допоможе студентам архітек-
торам-реставраторам кваліфіковано оволодіти методикою виконан-
ня та оформлення науково-дослідної роботи в реставрації пам’яток 
архітектури та творів мистецтва. Вивчення дисципліни дасть змогу 
студентам успішно захистити дипломну (магістерську) роботу і бу-
ти готовими до подальших творчих наукових пошуків у практичній 
реставраційній роботі, уміючи об’єктивно визначати систему цін-
ності пам’ятки архітектури чи окремого твору мистецтва під час їх 
реставрації. 


