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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Вучэбная дысцыпліна «Арганізацыя і методыка навукова-
метадычных даследаванняў у бібліятэцы» з’яўляецца абавязко-
вай для падрыхтоўкі бібліятэкараў-бібліёграфаў па спецыялі-
зацыі «навукова-метадычная дзейнасць бібліятэк». Актуаль-
насць вывучэння дадзенай дысцыпліны абумоўлена неабход-
насцю набыцця студэнтамі прафесійных кампетэнцый па арга-
нізацыі і методыцы навукова-даследчай дзейнасці ў біблія-
тэках. Вывучэнне курса фарміруе тэарэтычную і практычную 
базу для актыўнага ўдзелу маладых спецыялістаў у арганізацыі 
і правядзенні навуковых даследаванняў, у прыватнасці, уменне 
крытычна ацаніць вынікі работы бібліятэкі (бібліятэчнай сіс-
тэмы), вызначыць праблему, сфармуляваць гіпотэзу і праве-
рыць яе ў ходзе канкрэтнага даследавання. Авалоданне курсам 
спрыяе развіццю творчага рацыянальнага мыслення, інавацый-
нага падыходу да вырашэння тыпавых і нестандартных праб-
лем бібліятэчнай практычнай дзейнасці. 
Мэта дысцыпліны «Арганізацыя і методыка навукова-мета-

дычных даследаванняў у бібліятэцы» – забяспечыць вывучэнне 
студэнтамі арганізацыйных і метадычных асноў навукова-да-
следчай работы ў прафесійнай сферы. 
Дасягненне гэтай мэты рэалізуецца праз вырашэнне наступ-

ных задач: 
– вывучэнне працэсу арганізацыі сучасных навукова-мета-

дычных даследаванняў у бібліятэцы; 
– фарміраванне ведаў аб методыцы правядзення навукова-

метадычнага даследавання; 
– авалоданне ўменнямі і навыкамі распрацоўкі, арганізацыі і 

правядзення бібліятэчнага даследавання, фармуліравання вы-
вадаў і практычных рэкамендацый, укаранення вынікаў дасле-
давання ў практыку. 
У выніку вывучэння дысцыпліны «Арганізацыя і методыка 

навукова-метадычных даследаванняў у бібліятэцы» студэнт 
павінен разумець і ведаць: 

– спецыфіку правядзення навуковых даследаванняў у біблія-
тэцы і асноўныя патрабаванні да іх; 

– сутнасць навукова-метадычных даследаванняў і іх асноў-
ныя задачы на сучасным этапе; 
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– парадак арганізацыі навуковых бібліятэчных даследаван-
няў, асаблівасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці ў 
розных тыпах бібліятэк; 

– сутнасць, магчымасці, перавагі і недахопы, методыку пры-
мянення асноўных тэарэтычных і эмпірычных метадаў, якія 
прымяняюцца пры даследаванні бібліятэчных, бібліяграфіч-
ных, кнігазнаўчых працэсаў і з’яў; 

– структуру і змест асноўных этапаў навукова-метадычнага 
даследавання; 

– нарматыўнае забеспячэнне навукова-даследчай дзейнасці ў 
Рэспубліцы Беларусь; 

– каардынацыю і планаванне навуковых і навукова-мета-
дычных даследаванняў у Рэспубліцы Беларусь. 
У выніку засваення гэтых ведаў студэнт павінен валодаць 

наступнымі ўменнямі: 
– праводзіць вывучэнне складу, арганізацыі і структуры са-

цыяльнай сістэмы (бібліятэкі) з выкарыстаннем методыкі 
сістэмнага аналізу; 

– праводзіць тэрміналагічны аналіз і аперацыяналізацыю 
паняццяў; 

– вывучаць дакументы метадамі кантэнт-аналізу, аналізу па-
няційнага слоўніка і інтэнт-аналізу; 

– праводзіць бібліяметрычны аналіз дакументаў; 
– вывучаць чытачоў бібліяграфічным метадам; 
– абгрунтоўваць, распрацоўваць і праводзіць навуковае назі-

ранне і эксперымент; 
– выкарыстоўваць метады апытання ў даследаванні біблія-

тэчна-бібліяграфічных працэсаў і з’яў; 
– валодаць методыкай экспертных метадаў; 
– выкарыстоўваць сучасныя метады генерыравання ідэй пры 

вырашэнні навукова-даследчых задач і алгарытмы вырашэння 
вынаходніцкіх задач па Г. С. Альтшулеру; 

– планаваць навуковае даследаванне, фармуліраваць праб-
лему, тэму, аб’ект, прадмет, мэту і задачы даследавання, абгрун-
тоўваць яго актуальнасць і навізну, фармуліраваць гіпотэзу;  

– супастаўляць магчымасці розных тэарэтычных і эмпі-
рычных метадаў і вызначаць аптымальны комплекс метадаў 
для правядзення навукова-метадычнага даследавання; 

– аналізаваць вынікі навукова-метадычных даследаванняў, 
абгрунтоўваць вывады і практычныя рэкамендацыі. 
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Паспяховае засваенне студэнтамі курса «Арганізацыя і 
методыка навукова-метадычных даследаванняў у бібліятэцы» 
магчыма на аснове трывалых ведаў, атрыманых пры вывучэнні 
такіх агульнанавуковых і агульнапрафесійных дысцыплін, як 
«Асновы навукова-даследчай работы», «Бібліятэказнаўства. 
Тэорыя», «Бібліяграфазнаўства. Тэорыя», «Матэматычныя 
метады бібліятэчнай работы» і інш. 
Для павышэння эфектыўнасці вывучэння дысцыпліны «Ар-

ганізацыя і методыка навукова-метадычных даследаванняў у 
бібліятэцы» рэкамендуецца выкарыстоўваць педагагічныя 
тэхналогіі для актывізацыі дзейнасці студэнтаў (праблемнае 
навучанне, гульнявыя тэхналогіі), для эфектыўнасці кіравання і 
арганізацыі вучэбнага працэсу (індывідуалізацыя навучання, 
тэхналогія паэтапнага фарміравання разумовых дзеянняў), тэх-
налогіі вучэбна-даследчай дзейнасці, калектыўныя і групавыя 
спосабы навучання і інш. 
У межах вывучэння курса прадугледжаны наступныя віды 

заняткаў: лекцыі (уводныя, бягучыя, аглядныя, абагульняль-
ныя), семінары (абмеркаванне дакладаў, семінар-дыскусія, се-
мінар з элементамі лекцыі, семінар-дыдактычная гульня), прак-
тычныя заняткі, самастойная работа студэнтаў. Вывучэнне 
дысцыпліны разлічана на 70 аўдыторных гадзін: 24 – лекцыі, 
14 – семінары, 32 – практычныя заняткі.  
Выкарыстоўваюцца розныя формы бягучага і рубежнага 

кантролю, у тым ліку за самастойнай работай студэнтаў (бягу-
чыя кантрольныя апытанні, тэсціраванне, праверка канспектаў, 
выкананых заданняў для самастойнай работы, калёквіумы). 
Выніковай формай кантролю ведаў з’яўляецца экзамен. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН  
 

Колькасць аўдыторных гадзін 
Раздзелы і тэмы усяго лекцыі практ. 

заняткі 
сем. 
заняткі 

Уводзіны 0,5 0,5   
Раздзел І. Арганізацыя навукова-метадычных  

даследаванняў у бібліятэках 
Тэма 1. Навукова-метадычныя дасле-
даванні ў бібліятэках Беларусі: агуль-
ная характарыстыка 

1,5 1,5   

Тэма 2. Нарматыўнае забеспячэнне 
навукова-даследчай дзейнасці ў Рэс-
публіцы Беларусь 

2 2   

Тэма 3. Структура і змест асноўных 
этапаў даследчага працэсу 

6 2 2 2 

Тэма 4. Метадалагічны блок прагра-
мы навуковага даследавання 

6 2 4  

Тэма 5. Арганізацыйна-метадычны 
блок праграмы навуковага даследа-
вання 

8 2 4 2 

Раздзел IІ. Методыка навукова-метадычных даследаванняў 
Тэма 6. Метады вывучэння паняццяў 
у бібліятэчна-бібліяграфічных дасле-
даваннях 

6 2 2 2 

Тэма 7. Метады вывучэння дакумен-
таў у бібліятэчна-бібліяграфічных 
даследаваннях  

4 2 2  

Тэма 8. Назіранне і эксперымент у да-
следаванні бібліятэчна-бібліяграфіч-
ных працэсаў і з’яў  

4 2  2 

Тэма 9. Метады апытання ў даследа-
ванні бібліятэчна-бібліяграфічных 
працэсаў і з’яў  

10 2 6 2 

Тэма 10. Экспертныя метады 6 2 4  
Тэма 11. Спецыяльныя метады біб-
ліятэчных і бібліяграфічных дасле-
даванняў 

4  2 2 

Тэма 12. Сучасныя метады генерыра-
вання ідэй пры вырашэнні навукова-
даследчых задач 

6 2 2 2 

Тэма 13. Абагульненне і аналіз выні-
каў навукова-метадычнага даследавання 

6 2 4  

Разам… 70 24 32 14 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Уводзіны 
 
Прадмет, структура, задачы курса «Арганізацыя і методыка 

навукова-метадычных даследаванняў у бібліятэцы», яго месца 
ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі бібліятэкараў-бібліёграфаў 
па спецыялізацыі «навукова-метадычная дзейнасць бібліятэк». 
Кампетэнцыі, якія набываюць студэнты ў працэсе вывучэння 
курса. Асноўныя віды вучэбных заняткаў і арганізацыя сама-
стойнай работы студэнтаў, формы кантролю. Вучэбна-мета-
дычная забяспечанасць курса. 

 
 

Раздзел І. Арганізацыя навукова-метадычных 
даследаванняў у бібліятэках 

 
Тэма 1. Навукова-метадычныя даследаванні ў бібліятэках 

Беларусі: агульная характарыстыка 
Навуковая работа ў бібліятэчна-бібліяграфічнай сферы: 

суб’ект, аб’ект, прадмет, мэта, сродкі, метады, вынікі. Сувязь 
навукі і практычнай бібліятэчна-бібліяграфічнай дзейнасці. 
Узрастанне ролі бібліятэчнай, бібліяграфічнай навукі, неабход-
насць больш актыўнага ўкаранення вынікаў навуковых дасле-
даванняў у практыку.  
Віды навуковых даследаванняў. Сутнасць навукова-мета-

дычных даследаванняў і іх асноўныя задачы на сучасным 
этапе. Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці ў бібліятэках 
Рэспублікі Беларусь. Навукова-метадычная дзейнасць Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі 
НАН РБ і іншых рэспубліканскіх галіновых бібліятэк, ФБ БДУ 
і іншых бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, 
універсальных навуковых абласных бібліятэк. 

 
Тэма 2. Нарматыўнае забеспячэнне навукова-даследчай 

дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь 
Закон Рэспублікі Беларусь ад 21.10.1996 г. «Аб навуковай 

дзейнасці» (са зменамі і дапаўненнямі – ад 17.10.2005 г.). Закон 
Рэспублікі Беларусь ад 19.01.1993 г. «Аб асновах дзяржаўнай 
навукова-тэхнічнай палітыкі» (са зменамі і дапаўненнямі – ад 
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12.11.1997 г.). Пастанова Савета Міністраў РБ ад 10.07.1998 г. 
«Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку фінансавання навуко-
вай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці за кошт срод-
каў рэспубліканскага бюджэту». Пастанова Савета Міністраў 
РБ ад 19.04.2010 г. «Об утверждении перечня приоритетных 
направлений фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы» і інш. 
Нарматыўная база навукова-даследчай работы, якая право-

дзіцца ў бібліятэках Беларусі: СТБ 1080-97 «Порядок выполне-
ния научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по созданию научно-технической продукции», ГОСТ 7.32-
2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления». 

 
Тэма 3. Структура і змест асноўных этапаў  

даследчага працэсу 
Працэсуальныя элементы навукова-метадычнага даследа-

вання. Супярэчнасць і праблема даследавання. Выбар і абгрун-
таванне тэмы даследавання. Абгрунтаванне актуальнасці і на-
візны даследавання. Фармуліраванне аб’екта, прадмета, мэты і 
задач даследавання. Гіпотэза, яе віды і фармуліроўка. Кры-
ніцазнаўчая база даследавання. Канцэптуальная база дасле-
давання. Выбар аптымальнага комплексу метадаў даследа-
вання. Складанне праграмы даследавання. Пошук, накапленне 
і апрацоўка навуковай інфармацыі на розных этапах даследа-
вання. Аналіз вынікаў навукова-метадычных даследаванняў, 
фармуліраванне вывадаў і распрацоўка практычных рэкамен-
дацый. Апрабацыя і ўкараненне вынікаў навуковага даследа-
вання ў практыку. 

 
Тэма 4. Метадалагічны блок праграмы навуковага 

даследавання 
Аналіз і ацэнка вынікаў дзейнасці бібліятэкі як сістэмнага 

аб’екта. Характарыстыка ўнутранай пабудовы сацыяльнай сіс-
тэмы: склад, арганізацыя, структура. Характарыстыкі і варыян-
ты арганізацыі сістэмы. Тыпалогія структуры сістэм. Віды 
структурных сувязей элементаў сістэмы. Сацыяльная сістэма і 
яе параметры. Стратэгіі паводзін сацыяльнай сістэмы. Струк-
тура і змест сістэмнага аналізу. 
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Сутнасць сінергетычнага падыходу і асаблівасці яго выка-
рыстання для даследавання бібліятэчных працэсаў і з’яў. Каг-
нітаграфічны падыход, магчымасці яго прымянення ў навуко-
ва-метадычных даследаваннях. Дзейнасны падыход, яго сут-
насць. Характарыстыкі дзейнасці. Лагічная і часовая структура 
дзейнасці. Выкарыстанне дзейнаснага падыходу ў бібліятэч-
ных даследаваннях. Рэсурсны, культуралагічны, аксіялагічны і 
інш. навуковыя падыходы як метадалагічная аснова бібліятэч-
нага даследавання. Правілы сінтэзу метадалагічных падыходаў. 

 
Тэма 5. Арганізацыйна-метадычны блок праграмы 

навуковага даследавання 
Шматузроўневая структура метадаў бібліятэказнаўства, біб-

ліяграфазнаўства, кнігазнаўства. Агульналагічныя, агульнана-
вуковыя, спецыяльныя метады. Суадносіны метадалагічнага, 
тэарэтычнага і эмпірычнага ўзроўняў даследавання. Выбар сіс-
тэмы метадаў у адпаведнасці з мэтай і задачамі даследавання. 
Колькасныя і якасныя метады збору даных, іх магчымасці і 
абмежаванні.  
Першасная, індывідуальная, сукупная інфармацыя і праект 

яе апрацоўкі на розных этапах даследавання. Забеспячэнне 
абгрунтаванасці і дакладнасці зыходных даных. Паняцце гене-
ральнай і выбарачнай сукупнасці. Рэпрэзентатыўнасць. Аб’ём 
выбаркі. Памылка выбаркі. Шкала В.І. Паніёта. Выкарыстанне 
статыстычнай дакументацыі ў бібліятэказнаўчым даследаванні. 
Віды выбарак і прынцыпы іх фарміравання. Плануемае прад-
стаўленне вынікаў даследавання. Тэрмін выканання навукова-
метадычнага даследавання. 

 
 

Раздзел IІ. Методыка навукова-метадычных даследаванняў 
 

Тэма 6. Метады вывучэння паняццяў у бібліятэчна-
бібліяграфічных даследаваннях 

Тэарэтычныя асновы метаду тэрміналагічнага аналізу. Маг-
чымасці яго выкарыстання ў даследаванні бібліятэчна-біблія-
графічных працэсаў і з’яў. Этапы і методыка тэрміналагічнага 
аналізу. Міжгаліновыя і канкрэтна-навуковыя тэрміны. Вызна-
чэнне базавага і падпарадкаваных тэрмінаў, устанаўленне тэр-
мінасістэмы. Этымалагічны аналіз тэрмінаў, даследаванне пра-
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цэсу іх фарміравання і развіцця. Удакладненне і фармуліроўка 
сучаснага вызначэння тэрміна. 
Агульная характарыстыка метаду аперацыяналізацыі паняц-

цяў. Этапы і методыка правядзення аперацыяналізацыі паняц-
цяў. Магчымасці метаду ў бібліятэчным даследаванні. Уста-
наўленне ўзаемасувязі паміж ключавымі паняццямі і эмпірыч-
нымі індыкатарамі, якія адносяцца да прадметнай вобласці 
даследавання. Эмпірычны індыкатар як паказчык прыкмет 
аб’екта, даступных для назірання і вымярэння. Раскрыццё 
зместу эмпірычных прыкмет і сродкаў іх фіксацыі. Апера-
цыйнае вызначэнне паняццяў, фарміраванне сістэмы індыка-
тараў у адпаведнасці з гіпотэзай даследавання. 

 
Тэма 7. Метады вывучэння дакументаў  

у бібліятэчна-бібліяграфічных даследаваннях 
Класіфікацыя метадаў вывучэння дакументаў.  
Агульнанавуковы метад эмпірычнага і тэарэтычнага выву-

чэння тэкстаў, яго сутнасць і методыка выкарыстання. Перша-
сныя і другасныя даныя, асаблівасці іх атрымання.  
Кантэнт-аналіз, яго сутнасць і магчымасці прымянення ў 

бібліятэчна-бібліяграфічным даследаванні. Этапы і методыка 
кантэнт-аналізу.  
Метады аналізу паняційнага слоўніка і інтэнт-аналіз, сут-

насць і методыка прымянення ў бібліятэчна-бібліяграфічным 
даследаванні.  
Вывучэнне чытачоў бібліяграфічным метадам, сутнасць і 

методыка. 
Бібліяметрычны аналіз, яго сутнасць і выкарыстанне ў вы-

вучэнні дакументных патокаў і масіваў. Фарміраванне асноў 
бібліяметрыі. Метады аналізу колькасных характарыстык пер-
шасных дакументаў. Метады аналізу другасных крыніц інфар-
мацыі. Метады аналізу цытавання. Паняцце цытат-індэкса. 
Методыка бібліяметрычнага аналізу. 

 
Тэма 8. Назіранне і эксперымент у даследаванні 
бібліятэчна-бібліяграфічных працэсаў і з’яў 

Сутнасць метаду назірання, яго перавагі і недахопы пры вы-
кананні бібліятэчна-бібліяграфічнага даследавання. Спецыфіка 
бібліятэчнага назірання. Класіфікацыя відаў назірання па сту-
пені фармалізаванасці, пазіцыі назіральніка, умовах правядзен-
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ня, частаце правядзення. Планаванне назірання і працэдура яго 
правядзення. Характарыстыка структуры назіраемай сітуацыі. 
Вызначэнне параметраў назіраемай сітуацыі. Выбар адзінак 
назірання. Праблема суб’ектыўнасці назірання і спосабы па-
вышэння надзейнасці метаду. 
Эксперымент, сутнасць метаду, яго перавагі і недахопы пры 

выкананні бібліятэчна-бібліяграфічнага даследавання. Віды 
эксперыментаў у даследаваннях бібліятэчнай сферы. Паняцце 
пераменнай, залежныя і незалежныя пераменныя. Патрабаван-
ні да правядзення эксперымента: кантроль за эксперымен-
тальнымі ўмовамі, праблема ізаляцыі кантрольных фактараў, 
выраўноўванне эксперыментальных умоў. Распрацоўка экспе-
рымента. Сродкі вымярэння пераменных. Лагічная структура 
эксперымента.  

 
Тэма 9. Метады апытання ў даследаванні  
бібліятэчна-бібліяграфічных працэсаў і з’яў 

Сутнасць і магчымасці метадаў апытання для даследаванняў 
бібліятэчна-бібліяграфічных з’яў. Анкетаванне і інтэрв’юіра-
ванне, параўнальныя магчымасці метадаў, іх перавагі і неда-
хопы. Методыка анкетавання. Пазнавальныя магчымасці ан-
кетнага апытання. Функцыі анкетнага апытання. Віды анкетных 
пытанняў па ступені стандартызацыі (закрытыя, напаўзакры-
тыя і адкрытыя); па канструктыўных асаблівасцях (дыхатаміч-
ныя, альтэрнатыўныя, поліварыянтныя); па функцыях (філь-
тры, кантрольныя, пасткі). Агульная кампазіцыя анкеты. Ус-
тупная, базісная і заключная часткі анкеты. Метадычныя 
патрабаванні да анкеты. Неабходныя ўмовы арганізацыі і 
паспяховага прымянення анкетавання.  
Інтэрв’юіраванне, яго віды. Фармалізаванае, напаўфармаліза-

ванае, нефармалізаванае інтэрв’ю. Этапы падрыхтоўкі і правя-
дзення інтэрв’ю. Інтэрв’ю як працэс сацыяльна-псіхалагічнага 
ўзаемадзеяння інтэрв’юера з рэспандэнтам. Метад фокус-груп, 
сутнасць, перавагі і недахопы метаду. Асноўныя прынцыпы 
факусіраванага глыбіннага інтэрв’ю. Фарміраванне фокус-
груп. Склад і колькасць удзельнікаў фокус-груп, абмежаванні 
на ўдзел. Арганізацыя правядзення фокус-груп. 

 
Тэма 10. Экспертныя метады 

Сутнасць і задачы экспертных метадаў пры даследаванні 
працэсаў і з’яў бібліятэчна-бібліяграфічнай сферы. Экспертныя 
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ацэнкі якасці аб’екта даследавання, методыка і абгрунтаванне 
вынікаў. Метады экспертных ацэнак у прагназаванні развіцця 
бібліятэчных аб’ектаў. Асноўныя стадыі правядзення экспер-
тных апытанняў. Адбор экспертаў: пошук патэнцыяльных экс-
пертаў, ацэнка кампетэнтнасці экспертаў, вызначэнне коль-
касці экспертных груп. Праблема вымярэння: патрабаванні да 
шкалы меркаванняў экспертаў. Мадэлі паводзін экспертаў.  
Этап збору экспертнай інфармацыі, яго працэдурныя асаблі-

васці. Перавагі працэдур са зваротнай сувяззю без непасрэд-
нага ўзаемадзеяння экспертаў. Метад Дэльфі. Метад якаснай 
зваротнай сувязі. Метад індывідуальнай зваротнай сувязі. Фак-
тары валіднасці экспертных ацэнак. Памылкі і цяжкасці ў 
прымяненні экспертнага апытання. Метады апрацоўкі экспер-
тных меркаванняў. 

 
Тэма 11. Спецыяльныя метады бібліятэчных  

і бібліяграфічных даследаванняў 
Паняцце спецыяльных метадаў, спосабы стварэння і ўдаска-

налення. Эвалюцыя спецыяльных метадаў бібліятэказнаўства, 
бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства. Віды спецыяльных метадаў 
і асаблівасці іх выкарыстання ў даследаванні бібліятэчна-
бібліяграфічных працэсаў і з’яў. Тыпалагічны метад кнігазнаў-
ства, сутнасць і сфера прымянення. Методыка сістэмна-тыпа-
лагічнага аналізу. Бібліяметрычны аналіз, яго сутнасць, выка-
рыстанне для вывучэння дакументных патокаў і масіваў. Ана-
ліз цытавання, паняцце цытат-індэкса. Метады аналізу другас-
ных крыніц інфармацыі. Сусветны дакументны паток. Струк-
тура дакументнага патоку. Методыка бібліяметрычнага аналі-
зу. Метады вывучэння чытачоў. Матэматызацыя новай мето-
дыкі бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства, 
сутнасць, магчымасці і абмежаванасць. 
Паняцце новага метаду даследавання, яго характарыстыка. 

Алгарытм пошуку неабходнага даследчага метаду.  
 

Тэма 12. Сучасныя метады генерыравання ідэй  
пры вырашэнні навукова-даследчых задач 

Паняцце вынаходніцтва, традыцыйная тэхналогія вынаход-
ніцкай дзейнасці. Класіфікацыя сучасных метадаў генерыра-
вання ідэй. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 13 

Марфалагічныя метады генерыравання ідэй, іх сутнасць. 
Аб’ектыўны, функцыянальны і змешаны падыходы пры мар-
фалагічным аналізе праблемы.  
Метады мазгавога штурму: сутнасць, разнавіднасці, мето-

дыка прымянення. Класічныя і сінектычныя метады мазгавога 
штурму. 
Алгарытм вырашэння вынаходніцкіх задач па Г.С. Альт-

шулеру. Аналіз мадэлі даследчай задачы. Фармуліроўка ідэаль-
нага канчатковага выніку. Фармуліроўка супярэчнасці. Споса-
бы пераадолення супярэчнасці. Рэсурсы, якія патрабуюцца для 
вырашэння задачы. Карэкціроўка спосабаў пераадолення супя-
рэчнасці. Выкарыстанне вынайдзеных спосабаў рашэння зада-
чы для іншых прадуктыўных мэт. Крытычны аналіз ходу 
вырашэння пастаўленай задачы. 

 
Тэма 13. Абагульненне і аналіз вынікаў  
навукова-метадычнага даследавання 

Віды аналізу даных, якія выкарыстоўваюцца ў навукова-ме-
тадычным даследаванні. Разнавіднасці колькаснага (статы-
стычны, нестатыстычны) і якаснага (функцыянальны, струк-
турны, генетычны, сістэмны) аналізу. Статыстычныя метады 
апрацоўкі і аналізу даных. Пабудова варыяцыйных шэрагаў, 
групіроўка даных. Пошук узаемасувязей паміж зменнымі 
велічынямі. Частотнае размеркаванне: таблічнае прадстаўлен-
не, віды частот, графічнае размеркаванне. Колькасныя харак-
тарыстыкі масіву даных. Нестатыстычныя метады апрацоўкі і 
аналізу даных: табліцы спалучэнняў, метады візуалізацыі, ана-
ліз тэкставых даных, адкрытых пытанняў, латэнтна-структур-
ны аналіз. Працэдура абгрунтавання вынікаў даследавання. 
Афармленне вынікаў даследавання. Паняцце навуковага 

тэксту, яго асаблівасці і асноўныя кампаненты. Класіфікацыя 
навуковых тэкстаў. Навуковы стыль, яго спецыфіка. Артыкул 
як форма прадстаўлення вынікаў даследавання, яго віды. Асаб-
лівасці напісання навуковага артыкула. Метадычныя рэкамен-
дацыі: правілы распрацоўкі. 
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