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Теорія і практика експерименту 
Навчальний посібник  

 

 
У посібнику розкриваються загальні уявлення про науково-технічні дослідження 

та їх методологію, описується сутність та етапи наукового дослідження, проводиться 

характеристика педагогічного експерименту як складової частини наукового 

дослідження, обґрунтовується роль винахідництва та раціоналізаторства в науково-

технічних дослідженнях. Також розкрито способи презентації та поширення 

результатів експериментальних досліджень. 

Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

спеціальності «Професійна освіта (за профілями)» та інших спеціальностей; 

педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Одним із головних недоліків у підготовці більшості випускників 

інженерн09-педагогічних спеціальностей є невміння самостійно ставити 

нові задачі, невміння вирішувати задачі пошуку нових конструкторсько-

технологічних рішень, що забезпечують у підсумку підвищення якості 

технічного виробу, досягнення конкурентного рівня, всебічну 

інтенсифікацію й економію ресурсів. Навчальний процес в основному 

побудований на вирішенні таких теоретичних і практичних задач, для яких 

уже є готова її постановка, дається спосіб її вирішення, є приклади 

вирішення по цьому способу, а викладачам (як правило і студентам) 

відома відповідь. При цьому вирішення задачі часто перетворюється в 

рутинну роботу, що не вимагає творчих ідей. На додаток до набуття 

навичок вирішення таких завдань майбутній фахівець зобов'язаний 

оволодіти знаннями та вміннями вирішення творчих технічних задач у 

яких немає готової постановки, невідомий спосіб вирішення, немає 

близьких прикладів вирішення аналогічних задач, а викладачеві – невідома 

відповідь, що за звичай має декілька варіантів. 

Процес формування інженерно-педагогічних кадрів повинен бути 

підпорядкований розвитку в них навичок самостійної технічної творчості, 

системного аналізу техніко-економічних проблем, уміння знаходити 

ефективні рішення. 

Досконале знання методологічних основ проведення науково-

педагогічного та технічного експерименту – важлива складова професійної 

компетентності дослідника, необхідний інструмент в його повсякденній 

роботі. Потрібно чітко усвідомлювати послідовність етапів, 

співвідношення форм та методів організації експериментальної роботи, 

специфічні прийоми та шляхи її реалізації. Досить часто молоді науковці 

відчувають певні труднощі на перших етапах здійснення самостійної 

творчої діяльності – при виборі теми експерименту, формулюванні 

гіпотези, постановці мети, визначенні об'єкту та предмету дослідження, 

організації етапів проведення експериментальної роботи. 

Компетентний спеціаліст у галузі професійної освіти вміє майстерно 

підбирати і доцільно використовувати цілий спектр засобів та технологій в 

ході експериментального дослідження, але не завжди може в 

узагальненому вигляді сформулювати, як він це робить. Хоча загалом 

прийоми та методи науково-педагогічного пошуку досить відомі, на 

практиці не так легко «видобути» потрібну інформацію при ознайомленні з 

нормативними документами. Науково-методичної літератури, що 

стосується організації та проведення експерименту з урахуванням 
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сучасних вимог, недостатньо. 

Дисципліна «Теорія і практика експерименту» покликана зіграти 

ключову роль у реалізації творчого потенціалу інженерних і науково-

педагогічних кадрів, а також у перебудові і підвищенні ефективності 

їхньої роботи. По-перше, забезпечуючи зростання частки студентів, що 

працюють із захопленням і самостійно, у підсумку здобуваючи активну 

позицію і підвищений творчий потенціал – дуже актуальні якості для 

молодого фахівця. По-друге, за рахунок багаторазового збільшення долі 

курсових і дипломних проектів, що містять творчі інженерні рішення. По-

третє, підвищуючи обсяг інтелектуальної продукції у вигляді авторських 

посвідчень свідоцтв і патентів на винаходи, зроблені викладачами і 

студентами, а також у вигляді розроблених і реалізованих на практиці 

пропозицій щодо нових конструкторсько-технологічних рішень. 
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