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10.5. Ідея і робоча гіпотеза дослідника 

Рушійною силою розвитку науки є мислення. Мислення − це процес 

сприйняття, усвідомлення образів зовнішнього середовища, їх співставлення 

і оцінка. Особливо важливим станом процесу мислення є формування нових 

образів, і уявлень про сутність елементів зовнішнього середовища, яке 

відбувається на основі синтезу поступаючих у мозок людини уяв і образів 

сприйнятих ззовні. Ці нові образи і уявлення на початку їх виникнення 



187 Розділ 3. Екологія 

являють собою лише ідею (грец. idea − образ), не підтверджену емпірично, 

тобто досвідом. Отже, початку формування процесу наукових досліджень 

передує процес виникнення ідей. Нова ідея щодо особливостей зовнішнього 

світу формується у дослідника на  підставі співставлень і аналізу як власних, 

так і даних, що одержані іншими дослідниками. 

Ідеї, що виникли у дослідника, ретельно аналізуються. Частина з них 

(іноді досить значна) може суперечити об'єктивній логіці і опробованим 

законам фізичного, хімічного, біологічного характеру. Такі ідеї відкидаються 

як помилкові. Окремі ідеї є імовірними і можуть підлягати подальшій 

розробці та емпіричному підтвердженню. Одними з основних ознак, що 

свідчать про доцільність подальших експериментальних підтверджень тієї чи 

іншої ідеї є її актуальність і новизна. Актуальність ідеї засвідчує те, що вона 

має наукове значення, тобто важлива для подальшого теоретичного 

висвітлення даної проблеми або має певне прикладне значення. Новизна ідеї 

апробується шляхом порівняння її з науковими розробками, результати яких 

представлені в тих чи інших джерелах наукової інформації. 

Після віднесення ідеї до категорії імовірних, актуальних і нових, вона 

трансформується у робочу гіпотезу. Під гіпотезою розуміється припущення 

про існування і сутність досліджуваного процесу, явища, елемента 

зовнішнього середовища або їх комплексу, яке раніше було невідоме і не 

суперечить об'єктивним законам природи. Робоча гіпотеза, крім ідеї, включає 

наукове обгрунтування і передбачення змісту, характеру і послідовності 

етапів досліду. Вона містить також уяву про можливі кінцеві результати 

експерименту. У процесі досліду одержуються факти, які або спростовують, 

або стверджують ідею. В завдання дослідника входить не тільки одержання 

відповідної кількості фактів, їх реєстрації та опису. Сукупність фактів, якими 

б достовірними і цінними вони не були, не вирішує кінцевої мети досліджень. 

Зібрані факти повинні бути відповідно класифіковані, проаналізовані. 

Повинні бути висвітлені причини і фактори, які забезпечили можливість 

існування того чи іншого фактору, встановлені об'єктивні причини, що їх 

обумовлюють, закони, що їм підпорядковані. 

Виникнення ідеї і гіпотези є результатом інтелектуального процесу, воно 

неможливе без аспектів уявлення, яке створює нові варіації образів, 

предметів, явищ, процесів. Це процес творчої розумової діяльності 

дослідника, побудованої на основі здобутих раніш знань. 

На початковій стадії розробки гіпотези як інструмент застосовується 
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принцип аналогії, який забезпечує її проробку в теоретичному аспекті. 

Принцип аналогії (грец. αναλογια (analogia) − відповідність) полягає в тому, 

що за частковою схожістю відомих і досліджених предметів, явищ, образів з 

предметами, явищами, образами, які ще не досліджені, робиться припущення 

про характер ще невивчених їх особливостей. За допомогою аналогії 

одержується прогностичне, імовірне знання про властивості об'єктів, які ще 

не вивчені. Після сформування робочої гіпотези проводиться її перевірка 

експериментальними дослідженнями. 

Отже, інтегровано творчий процес наукових досліджень включає 

принаймні такі елементи: 

• спостереження і накопичення емпіричних фактів; 

• теоретична їх апробація, аналіз і усвідомлення; 

• опрацювання робочої гіпотези; 

• проведення експериментальних досліджень. 

 

Експериментальні дослідження є вирішальним етапом перевірки робочої 

гіпотези. Постановки експерименту у практичному відношенні базуються на 

двох взаємопов'язаних аспектах: методики досліджень і обладнання, яке 

відповідає вимогам методики і відповідного методу досліджень. Часто 

потреби у більш досконалому методичному забезпеченні призводять до 

конструювання і винаходу нових приладів, технічних засобів тощо. Відомо, 

що виробництво нових технічних дослідницьких засобів приводило до нових 

наукових досягнень. 

Одержання результатів експериментальних досліджень не є самоціллю. 

Само по собі накопичення фактів не дає відповіді про достовірність або 

недостовірність робочої гіпотези. Це може бути здійснено лише науковим 

аналізом сутності одержаних експериментальних результатів, їх природи, 

логічного взаємозв'язку з об'єктом досліджень, відповідність теоретичним 

припущенням, що складають основи гіпотези. При цьому дослідник не 

повинен відкладати аналіз фактів з метою подальшого накопичення їх 

чисельності. Факти (результат досліджень) повинні аналізуватись відразу 

після закінчення чергового етапу експерименту. Часто буває так, що вони вже 

на початку системи експериментальних досліджень достовірно суперечать 

ідеї гіпотези і стверджують її необгрунтованість. В таких випадках 

продовження подальших спостережень недоцільно і слід розробляти 
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альтернативну гіпотезу. Слід мати на увазі те, що проведені дослідження, 

результати яких спростували робочу гіпотезу, не є марними. Кожне таке 

дослідження крок за кроком наближає дослідника до справжньої достовірної 

істини. Науці відомі цілі "кладовища" відкинутих гіпотез майже по кожному 

важливому напрямку досліджень. 
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