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ВСТУП 

Усім, що ми сьогодні знаємо та вміємо, чим володіємо та користує-

мося, ми у значній мірі зобов’язані науці. 
Девіз науки: “Per аspera ad astra” – “Через терни до зірок”. 

Сучасна наука – надзвичайно складний процес із своїми законами та 

методологією, зі своєю чітко сформованою системою. При цьому підгото-

вка сучасного спеціаліста у вищій школі потребує не тільки формування в 

нього спеціальних і світоглядних знань, а й обов’язкового вироблення від-

повідних творчих навичок та умінь. 

Сьогодні науково-технічна революція істотно впливає на економіку, 

техніку, науку та соціально-політичне життя суспільства. Високі темпи 

впровадження наукових досягнень у народне господарство країни привело 

до швидкого зростання продуктивності праці і добробуту її громадян. На-

вчання у вузі стало процесом творчим. Праця сучасного викладача – це, по 

суті, нескінченний пошук нових форм та методів удосконалення навчаль-

ного процесу та постановки педагогічних експериментів. У цьому має до-

помогти курс “Основи науково-дослідної роботи”, який вводить студента у 

незвіданий світ науки, розкриваючи таємниці її творців. 

Крім того, наша епоха ввійде в історію цивілізації не лише як ера ве-

ликих досягнень людства, бурхливого розвитку науки, техніки і технології, 
освоєння Космосу, а й, на жаль, як доба глобальної екологічної кризи. 

Людству загрожує загибель найближчими десятиліттями, якщо воно тер-

міново не перегляне свого ставлення до Природи, не змінить стилю своєї 
діяльності й не переоцінить життєвих цінностей. Людям нині необхідні но-

ва натурфілософія життя, високі екологічна культура й екологічна сві-
домість,  бо до цього часу Людина в своїх діях керувалась ідеєю антропо-

центричного гуманізму, тобто підкорення і панування над природою, хи-

жацького її нищення. Життя показало хибність цієї ідеї. А сучасні техноло-

гії – це поки-що потужний інструмент, за допомогою якого людство спо-

живає значно більше, ніж природа може продукувати, й водночас викидає 

у довкілля стільки відходів, скільки природа нейтралізувати неспроможна. 

Тому нині екологічні дослідження, екологічна культура і виховання, 

освіта і наука набули надзвичайно великого значення. При цьому, як засві-
дчила історія, залежно від рівня розвитку суспільства з часом періодично 

змінювались фундаментальні науки-лідери. Якщо в XVII – XVIII століттях 

лідерами були математика й механіка, в XIX столітті – фізика, в XX – хімія 

та ядерна фізика, то на сучасному етапі одним із безумовних лідерів стає 

екологія, яка перетворилась із суто біологічної міждисциплінарної нау-

ки в глобальну науку про тактику й стратегію виживання людства. 
Вона стала також нашим способом мислення, нормою поведінки, одним з 
аспектів гуманізму, який вбирає в себе духовність, інтелект, високу мора-

льність і культуру. Людина  є невід’ємною частиною великої і мудрої При-

роди, тому кожен із нас має дбати про її збереження і захист, не тільки пік-
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луючись про власне життєзабезпечення чи збагачення, а й думаючи про 

майбутні покоління. 

Отже, наукові дослідження, зокрема в галузі екології, мають винят-

кове значення для сучасного етапу розвитку людства, а дана дисципліна 

має, безумовно, сприяти науковому світобаченню та відкриває шлях для 

студентів у Науку, що найактивнішим та найодержимішим з них може ста-

ти нелегкою, але щасливою долею на все життя. 

Матеріал посібника представлено у чотирьох розділах. 

Перший розділ присвячений основам організації науково-дослідної 
роботи студентів, де в доступній формі викладені основні поняття, озна-

чення, класифікація, закономірності та принципи розвитку науки. Також 

подані дані про системи наукових державних установ, підготовки наукових 

та науково-педагогічних кадрів, методологія та проблематика наукових до-

сліджень і особливості інформаційного пошуку.  

У другому розділі викладені основи моделювання та теоретичних 

досліджень, в тому числі: основні поняття, принципи та етапи моделюван-

ня, закономірності побудови концептуальної моделі та опису робочого на-

вантаження. Також висвітлені основи моделювання екологічних процесів в 

системах MATLAB, MathCAD, Maple тощо. 

В третьому розділі розглянуті основи експериментальних дослі-
джень, а саме: мета, завдання, основні етапи експерименту, основи експе-

риментальної інформатики, короткі відомості про вимірювання та вимірю-

вальні прилади, їх похибки, особливості обробки результатів експеримен-

ту, публікацій наукових матеріалів та впровадження науково-дослідних 

робіт.  

Четвертий розділ містить дані про сучасні геоінформаційні техно-

логії та універсальні геоінформаційні пакети, які використовуються в еко-

логічних дослідженнях в Україні, а також етапи проведення науково-

дослідної роботи з використанням ГІС-технологій і приклади відповідних 

розробок ВНТУ. 

Перший і другий розділи підготовлені завідувачем кафедри хімії та 

екологічної безпеки ВНТУ, д.т.н., проф. Петруком В.Г. Третій розділ роз-
роблений професором кафедри автоматизації експериментальних дослі-
джень НТУУ “КПІ”, д.т.н., проф. Володарським Є.Т. Четвертий розділ на-

писано завідувачем кафедри моделювання та моніторингу складних сис-

тем, директором Інституту магістратури, аспірантури та докторантури, за-

відувачем НДЛ екологічних досліджень та екологічного моніторингу 

ВНТУ, к.т.н., доц. Мокіним В.Б. 


