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„Ако човек не зна ка којој луци  
плови, за њега нема повољног  ветра“ 

                                                     Сенека 
 

 

 

 

 

 ПРОЈЕКAТ ИСТРАЖИВАЊА 
(циљеви, задаци, хипотезе, методе, израда инструмената ...) 
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ПРОЈЕКАТ  

ИСТРАЖИВАЊА  
се састоји из: 

ТЕХНИЧКОГ 
пројекта 

СТУДИЈСКОГ 

пројекта 
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ИДЕЈНОГ 
пројекта 



МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 

ДЕСКРИПТИВНА ОПСЕРВАЦИОНЕ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ  
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ДЕСКРИПТИВНА МЕТОДА 1/2 
 

 

 

ДЕСКРИПЦИЈА - посматрање и 
описивање појаве која се истражује и 
примењује се током целог процеса 
истраживања. 
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ДЕСКРИПТИВНА МЕТОДА 2/2 
 

     У истраживачки пројекат, уз примену 
дескриптивне методе, уносе се и следећа 
питања/ОДГОВОРИ.  

 
  Шта ће се описивати?   
  Када ће се описивати?   
  Како ће се описивати? 

 
     С обзиром на питање : Када ће се 

описивати? потребно је у 
истраживањима разликовати: 

• Време кад се врши дескрипција/ 
Истраживање се планира/реализовано 
2019  године. 

• Време на које се дескрипција односи / 
Утврдити учесталост јављања 
_____________________у 2018. години. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ  1/3 

   '' Будућност није у готовим знањима, 

   већ у истраживањима; не у поседовању познатог 
већ у величанственом уживању у стицању 
непознатог.'' 

          

            Из Гаусовог писма Јаношу Бољају 
 

 

 

     примењују се када се жели   да се 
утврди и проучи веза између 
узрока и последица неке појаве 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ 2/3 
 

У експерименталном истраживању  
постоји независна варијабла (узрок) 
и зависна варијабла (последица).  

 

  Независну варијаблу 
(експериментални фактор) 
истраживач намерно уноси  у неки 
део истраживане делатности.   

 

 

 Намерно уведен фактор изазива 
промене зависне варијабле, које су 
последица деловања тог фактора 
(независне варијабле). 

 
независна 
варијабла 

(узрок)  

зависна варијабла 

(последица).  



ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ  3/3 

Намерно се мењају услови 
одигравања неког догађаја и 
мере се  последице које су 
изазване тим  променама.   
 

Појава која се 
деловањем различитих 
услова мења назива се 
зависна варијабла.  

Услови који се 
намерно мењају, 
називају се независна 
варијабла. 

Понекад не може да се 
употреби из етичких 

разлога. 
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ОПСЕРВАЦИОНЕ МЕТОДЕ  
 

     

Опсервација  
(lат.observatio-опажање, 
посматрање, испитивање, мотрење, 
осматрање).  

 

 Тесна веза са 
дескриптивном методом 
- утврђивање чињеница 
из праксе. 
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,,Они који читају знају много;  

Они који посматрају знају  понекад 
још и више“.   

                    Dumas Akeksandre 

 



ОПСЕРВАЦИОНЕ 
МЕТОДЕ 

ИНДИРЕКТНЕ 
МЕТОДЕ Анкета 

Интервју 
 

Анализа 
документације 

Тест знања 

ДИРЕКТНЕ 
МЕТОДЕ 

Институционално 
снимање  

Систематско 
посматрање  

НАЈЧЕШЋЕ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДЕ У 
ИСТРАЖИВАЊИВАЊИМА 
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МЕТРИЈСКЕ ( МЕРНЕ ) КАРАКТЕРИСТИКЕ   
ИСТРАЖИВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

ВАЉАНОСТ 

ПОУЗДАНОСТ 

ОБЈЕКТИВНОСТ 

ОСЕТЉИВОСТ 
ДИСКРИМИНАТИВНОСТ 

БАЖДАРЕНОСТ 

ПРАКТИЧНОСТ И 
ЕКОНОМИЧНОСТ 
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КАКО ПОСТИЋИ   КРАТКОЋУ   УПИТНИКА? 

• ПИТАТИ САМО ОНО ШТО ЈЕ 

ЗАИСТА ПОТРЕБНО, САДА  А НЕ 

КАСНИЈЕ 
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НЕ ПОСТАВЉАТИ ТРИВИЈАЛНА ПИТАЊА 
 
 

НЕ ПИТАТИ ОНО ШТО СЕ МОЖЕ ДОЗНАТИ ИЗ 
ДРУГИХ ИЗВОРА 

ПИТАТИ САМО ОНО ШТО ЈЕ ЗАИСТА ПОТРЕБНО, 
САДА  А НЕ КАСНИЈЕ 
 



ПРЕАМБУЛА 

 

 

 

ТИП ПИТАЊА  

 
 

ЗАТВОРЕНА 

ОТВОРЕНА 

КОМБИНОВАНА 
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 ПРИ САСТАВЉАЊУ ПИТАЊА 
 

17 

Непрецизно питање довешће до 
непрецизног одговора! 

Сугестивно питање даће пристрасан 
одговор! 

На нејасно питање уопште нећемо ни 
добити одговор! 



УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ПИТАЊА И ИЗГЛЕДА 
УПИТНИКА  

  

„Левак “  у   упитнику се прво 
постављају општа па специфична 

питања.  

 

Обрнути„левак“   у упитнику се прво 
постављају специфична па општа 

питања. 
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ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА У 
АНКЕТИ 

ПРЕДНОСТИ 
 

 

  НЕДОСТАЦИ 
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ЗАТВОРЕНА ПИТАЊА 
 

Вишеструким избором – више понуђених одговора  

 

 

Дихотомна питања   са „да“,  „не“ одговорима 
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Проблеми  и потешкоће у вези са распоредом питања  
у   упитнику 

 
Неприметан прелаз од лакших ка тежим питањима  

Избегавати изненађујућа питања која могу блокирати и збунити 
испитаника  и     натерати га да одустане.  

Питања морају бити смислена за све испитанике у истраживању. 

Питања морају бити емоционално неутрална, треба избегавати 
речи које имају емоционално оптерећење или неку конотацију: 

Не треба употребљавати сугестивна питања 

Избегавати “водећа питања”– питања која воде ка одређеном 
одговору или подразумевају неки одговор.  

Позитивно треба увек да  предходи негативном.  

Питање мора да се односи на једну идеју. (двоцевке) 

Треба се служити и еуфемизмима, који могу „незгодна“ питања 
учинити прихватљивим. 

У складу са психолошким могућностима испитаника 
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ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА  УПИТНИКА 

 Мишљење стручњака 

 

 

 

 

 

 

Провера на терену –  
сондажно испитивање 

 пилот истраживање 
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СТАНДАРДИЗОВАНИ УПИТНИЦИ 

 
 
 

ПРЕДНОСТИ 

 Брже и једноставније до 
инструмента за мерење  

 Квалитет инструмента: 
поузданост и валидност  

 Поређење са другим 
студијама  

 Анализа тренда 

 Репликација истраживања 

НЕДОСТАЦИ  

 Неприлагођеност објекту и 
теми истраживања  

 Мала дубина и обухват 
мерења  

 Проблем језика и превода 
(инверзни превод), проблем 
националне културе, потреба 
калибрације  

 Етички проблем и проблем 
ауторских права  
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СКАЛЕ ЗА МЕРЕЊЕ СТАВОВА 
  

 ДЕСКРИПТИВНЕ  

 ГРАФИЧКЕ  

 НУМЕРИЧКЕ 

Дескриптивне  

 Ликертова скала 

 Семантичка 
диференцијална скала 

 Стејплова скала  
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ЛИКЕРТОВА СКАЛА 

 

Ликертова скала је врста скале ставова која се 
састоји од низа тврдњи посвећених различитим 
аспектима неког става. 

 

Ликертова скала је највише коришћени формат за 
мерење ставова, понашања и особина. 

 

Најлакша је за састављање. 

Може имати 3, 5, 7, 9, 11 подеока, најчешће 5. 
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ИНТЕРВЈУ 
 

 „ Велика је вештина знати разговарати са човеком“. 

Владета Јеротић 

 
26 



ИНТЕРВЈУ 
 

 Прикупљање података 
помоћу разговора. 

 

 То је усмена подврста 
анкете. 

 

 Најљудскији и 
најдостојнији начин 
прикупљања података. 
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ПРЕДНОСТИ  И НЕДОСТАЦИ ИНТЕРВЈУА 

28 

ПРЕДНОСТИ ИНТЕРВЈУА  НЕДОСТАЦИ ИНТЕРВЈУА  
 
 

 

  



УСПОСТАВЉАЊЕ  КОНТАКТА 
 

испитивач  се представи 
испитанику; 

објасни му сврху разговора; 

 мотивише га за разговор; 

увери у сигурност чувања 
тајне, и  

информише испитаника о 
непосредној- посредној 
користи који ће и сам 
испитаник имати од 
резултата истраживања. 
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ИНТЕРВЈУ У ИСТРАЖИВАЧКЕ СВРХЕ 

имати сагласност испитаника; 

 

уверити испитаника да се не ради о испиту, дакле нема 
„ добрих “и „ лоших “,већ је свака  искрено изнесена 
мисао“добар одговор“. 
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 ВРСТЕ ИНТЕРВЈУА 

31 

ВЕЗАНИ  
(затворени, програмирани) 

СЛОБОДНИ 



ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА 
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 ТЕСТИРАЊЕ (проверавање) знања може се 
вршити и у истраживачке сврхе. 
Овај поступак захтева: 

 

 Добро познавање начина израде теста 
знања 

 Сагласност испитаника 

 Етичност поступка 

 Пожељно је анонимно тестирање 

 



УЛАЗНИ И ИЗЛАЗНИ ТЕСТ 

 Примена теста знања је врло значајна у 
експерименталним истраживањима када се применом 
улазног и излазног теста утврђује ниво очекиваног 
резултата. 

 

 

 Улазни и излазни тест треба да буду или идентични, 
или врло слични како би се могле пратити промене 
новоа знања испитаника. 
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ТИПОВИ ЗАДАТАКА У ТЕСТУ 

 
 Задаци у тесту могу да буду за: 

  

1.  присећање 

2. надопуњавање 

3. двочланог избора – исправно / неисправно 

4. вишеструког избора – а, б , ц , д 

5.  упоређивање ( спаривања ) 

6. сређивање – утврђивање редоследа 
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АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
  -узимају се негде забележени подаци- 

 

                 
 

 
ПЛАН: 
Који подаци ће се узимати?  
САМО ОНИ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ! 
                                
          ИЗВОРИ: 

 Историје болести, температурне 
листе,  примопредаје,уџбеници, 
скрипте, приручници, часописи.   
 
 

  НАЈПОУЗДАНИЈИ  ИЗВОР 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЦЕСА 
ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ  
 

 
        

 



ЕЛЕКТРОНСКА ЗДРАВСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Неограничена количина здравствених информација које се тичу  

једне особе 
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ОПСЕРВАЦИОНЕ 
МЕТОДЕ 

ИНДИРЕКТНЕ 
МЕТОДЕ Анкета 

Интервју 
 

Анализа 
документације 

Тест знања 

ДИРЕКТНЕ 
МЕТОДЕ 

Институционално 
снимање  

Систематско 
посматрање  
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МЕТОДА ПОСМАТРАЊА 

     

        Може послужити као: 

 
 МЕТОДА ОТКРИЋА   (несистематско посматрање). 

 

  МЕТОДА ВЕРИФИКАЦИЈЕ  (систематско посматрање). 

 

 

Посматрање у истраживању је организовано и намерно 
посматрање неке појаве са сасвим одређеним циљем 

и задацима. 
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добар вид и слух, 

 ментално свеж, 

 физички здрав,  

развијена дистрибутивна  
пажња,  

способност самоконтроле 
и самосавлађиваја,  

да види и чује оно што 
јесте а не оно што би 
желео видети и чути, да 
остане само посматрач и 
онда када се као радник 
не слаже са појавама и 
поступцима, 

способност памћења јер 
не може све забележити,  

дискретност у бележењу. 
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ПОСМАТРАЊЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД РАЗРАЂЕНОСТИ 
ПЛАНА  

     

      НЕСТРУКТУРИСАНО 
ПОСМАТРАЊЕ 
истраживач није унапред 
одредио шта ће тачно 
посматрати.  

      

     СТРУКТУРИСАНО 
ПОСМАТРАЊЕ  

     детаљно испланирано у 
погледу узорка 
понашања које се жели 
посматрати, као и у 
погледу начина 
бележења њиховог 
присуства. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСМАТРАЊА 

 

Обавља кроз неколико етапа; 

1. ПРИПРЕМА 
ИНСТРУМЕНАТА  

2. СИСТЕМАТСКО 
БЕЛЕЖЕЊЕ ПОДАТАКА 

3. КЛАСИФИКВАЊЕ 
ПОДАТАКА 

 

    

У планирању примене ове 
методе, треба дефинисати и 
начин успостављања 
контакта са средином у 
којој ће се посматрање 
изводити. 
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СТУДИЈА СЛУЧАЈА- CASE  STUDY 

Случај може бити особа, 
група, догађај, процес. 

 

 Метода у којој се  у 
изучавању приступа кроз 
анализе индивидуалних 
случајева.  

 

 Овај  приступ заснива  се на 
претпоставци да је 
изучавани случај типичан 
случај. 
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ПРОВЕЖБАЈТЕ  КОРИСТЕЋИ  
 

Уџбеник; Основи методологије истраживања у 
сестринству. 

и 
Водич за   израду вежби 

 
др сци. мед. Биљана Стојановић-Јовановић 

 

 



ОБАВЕЗАН ФОРМАТ РАДА  
ЗАДАТАК ПРВИ 

 
 

МОТИВ ЗА ОДАБИР ТЕМЕ 

 1.ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ НА ИЗАБРАНУ ТЕМУ  
до     2/3 странице 

Кратак теоријски опис проблема 
истраживања  

Преглед истраживања других 
истраживача о одабраном проблему 

2.МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања 

Задаци истраживања 

 

Методе, инструменти  (са описом) и 
технике истраживања 

 

Популација и узорак 

Организација истраживања 
 Место реализације истраживања 

 Време реализације истражи вања 

КОНАЧНА БИБЛИОГРАФИЈА  

ПРИЛОЗИ 

  

БИОГРАФИЈА 

 

АПСТРАКТ 
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НАСЛОВ ВАШЕ ТЕМЕ ГЛАСИ: 
_________________________________________________________________________ 
 Да ли је Ваш наслов: (заокружите)  УОПШТЕН       УПИТНИ       АФИРМАТИВНИ  
 

ПРОВЕЖБАЈТЕ 

  

  

ДЕФИНИШИТЕ ЦИЉ-ЕВE  ВАШЕГ ИСТРАЖИВАЊА  

1. 
2. 
3. 
4. 

ДЕФИНИШИТЕ ЗАДАТКЕ ВАШЕГ ИСТРАЖИВАЊА 



18.3.2020 46 

Методе: 
  
  
  
  
  
Технике: 
  
  
  
  
  
  
Инструменти: 
  

УПИШИТЕ МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТЕ   КОЈЕ БИ  КОРИСТИЛИ ПРИ ОВОМ 
ИСТРАЖИВАЊУ. 
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ДЕФИНИШИТЕ  ПОПУЛАЦИЈУ, УЗОРАК, ВРСТУ  УЗОРКА  ЗА  ВАШЕ ИСТРАЖИВАЊЕ 

Популација: 
  
Узорак: 

 
 
Врста узорка: 
 
 
Величина узорка: 
  
  
Место истраживања: 
  
  
Време истраживања:: 
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ДЕФИНИСАН ПРОБЛЕМ 

САЧИЊЕН ПРОЈЕКАТ 
ИСТРАЖИВАЊА 


