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1.Мета дисципліни 
Мета дисципліни: оволодіти методологією наукової творчості, навчитися 

оформляти її результати у вигляді наукових звітів (статей, тез доповідей, патентів, 
сертифікатів тощо);  сформувати у студентів вміння працювати з джерелами 
інформації, літературою, оформляти науково-довідковий апарат дослідження; 
навчити бакалаврів визначати напрямки наукових пошуків, використовувати для 
досягнення цієї мети необхідний методологічний та методичний інструментарій. 

Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 
ЗК02. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК03. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 
ЗК08. Здатність працювати автономно 
ФК5. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з 
врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та 
інтенсифікації технологічних процесів 
ФК8. Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для 
вирішення прикладних задач.  
ФК12. Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 
вести професійну дискусію 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
  Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 

фундаментальних та загально-інженерних дисциплін.  
 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 
результатами навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
Знати : 

– загальні відомості про науку й наукові дослідження; 
– правила проведення аналізу науково-технічної інформації й патентного 

пошуку; 
– основи розробки теоретичних передумов; 
– методологію та методику наукових досліджень; 
– методику обробки результатів досліджень; 
– вимоги до оформлення результатів наукових досліджень 
– сутність математичного планування експерименту, похибки і обмеження 

методів дослідження 
– правила та послідовність створення експериментальної установки 

уміти : 
– визначати зміст і структуру предмета та об’єкта дослідження, формувати мету 

та завдання дослідження ; 
– визначати інформаційне забезпечення нових наукових досліджень та вміти 

ним користуватися; 
– використовувати методику формування проблеми наукового дослідження; 
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– складати програму наукового дослідження і визначати її основні етапи; 
– планувати і виконувати наукове дослідження;  
– обробляти результати вимірів й оцінювати похибки та спостереження ;  
– зіставляти результати експерименту з теоретичними передумовами й 

формулювати висновки наукового дослідження; 
– використовувати професійно-профільовані знання для впровадження 

наукових розробок у виробництво, користуючись сучасними нормативними 
документами і технічною документацією. 
Програмні результати навчання: 

ПР 1. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 
галузі харчових технологій. 
ПР 2. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень 
шляхом продовження освіти та самоосвіти. 
ПР З. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень 
прикладного характеру. 
ПР 5. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 
закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 
основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 
перероблення. 
ПР 18. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних 
наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової 
групи.  
ПР  19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 
командної роботи. 
ПР21. Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 
широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у 
сфері харчових технологій. 
ПР 22. Здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 
іноземною мовами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

5семестр 
Форма навчання __денна___ 

 
5. Схема формування оцінки 

 
5.1 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
 

№ 
з/п 

Номер і назва теми  Кількість годин Примітки 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 
 Л

аб
ор

ат
ор

ні
 за

ня
тт

я 
С

ам
ос

ті
йн
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ро
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та

 
20

21
/2

2 
н.

р.
 

20
22

/2
3 

н.
р.

  

20
23

/2
4 

н.
р.

 

20
24

/2
5 

н.
р.

 

__5_ семестр 
1 ТЕМА 1Основи методології 

науково-дослідної роботи  
2 - - 8     

2 ТЕМА 2  Сутність наукового 
дослідження і технічної 
творчості 

2 - - 8     

3 ТЕМА 3 Організація роботи в 
процесі дослідження  

2 4 - 8     

4 ТЕМА 4 Інформаційна база 
наукових досліджень і 
методика відбору матеріалів 

2 2  8     

5 ТЕМА 5 Етапи виконання 
експериментальних наукових 
досліджень 

2 2 - 8     

6 ТЕМА 6 Оцінювання точності 
вимірювання 

2 2 - 6     

7 ТЕМА 7 Оптимізація процесів 
та конструкцій обладнання 

2 2 - 6     

8 ТЕМА 8 Інтелектуальна 
власність як результат 
науково-технічної творчості. 
Сутність академічної 
доброчесності 

2 4  6     

 Всього  16 16 - 58     



7 
 

  

5.2 Форми та організація оцінювання 
Поточне оцінювання : 

 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна 
кількість балів  
 

Контрольне тестування за 
темами   

6,14 2*5б=10 

Виконання завдань на 
практичних роботах 

1-16 6*5б.=30 

КМР 15 20 
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*         60 

 
Підсумкове оцінювання 

 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна 

кількість балів 
 

Екзамен 17 40 
 

6.Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає навчальна дисципліна  

 
Для активізації засвоєння матеріалу дисципліни в освітньому процесі 

застосовуються технічні засоби та наочні приладдя, мультимедійне обладнання. На 
практичних заняттях використовуються засоби комп’ютерної техніки та 
інформаційних технологій. 

Програмне забезпечення: ОС Windows 7*; ОС WindowsXP, MS Office 2007; MS 
Office 2003 

 
7. Рекомендована література : 

Основна : (Базова) 
1. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник/ В.В. 
Ковальчук, Л.М. Моісеєв.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: В.Д «Професіонал», 
2004.-208 с. 
2. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень [Електрон. ресурс]: Навчальний 
посібник /І.М.Грищенко, О.М.Григоренко, В.О.Борисенко. – Спосіб доступу: 
Електр. чит. зал ПУСКУ, 2003. – 40 с. 
3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: 
Слово, 2003. – 240 с. 
4. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 
Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко – 5-е вид., стер. –К.: Знання, 2006 – 
307 с. 
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5. Ростовский В.С. Основи наукових досліджень і технічної творчості: 
підручник [для  студ. вищ. навч. закл.] / В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська; -К.: 
Центр учбової літератури, 2009. – 96 с. 
6. Горбатенько І.Ю.Основи наукових досліджень/. І.Ю. Горбатенько, Г.О. 
Івашина  – Херсон, 2001. – 176 с. 
7.  Грищенко І.М. Основи наукових досліджень./І.М. Грищенко, О.М. 
Григоренко, В.А. Борисенко  – К.: КНТЕУ, 2001. – 212 с. 
8.  Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової 
літератури, 2007. – 254 с. 

Додаткова 
1. Закон України “Про науково-технічну інформацію” (від 25.06.93. № 3323-

ХІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– №33.– Ст.345; 2003.– №30 
– Ст.247. 

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 01.12.98. 
№284-ХІV) // Відомості Верховної Ради України. – № 340-VIII від 21.04.2015, 
ВВР, 2015, № 28, ст.239. 

3. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки  і техніки»  (від 
11.07.2002 №2623-ІІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2001.– №48 – 
Ст. 253.; ст. 253; 2006 р., N 22, ст. 199. 

4. Постанова Верховної Ради України “Про концепцію науково-технічного та 
інноваційного розвитку України” (від 13.07.99 №916-ХІV) // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – №37. – Ст. 336. 

5. ДК 015–97 Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) 
6. ДК 022:2008 Рубрикатор науково-технічної інформації 
7. ДСТУ В 33.001–94 Страховий фонд документації. Основні положення 
8. ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система 

страхового фонду документації. Загальні положення 
9. ДСТУ 2228–93 Системи оброблення інформації. Підготовлення і оброблення 

даних. Терміни та визначення 
10. ДСТУ 2394–94 ISO 5127-3:1981 Інформація та документація. 

Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та 
визначення 

11. ДСТУ 2395–2000 (ГОСТ 30671–99); (ISO 5963:1985) ISO 5963:1985;  
ГОСТ 30671–99 Інформація та документація. Обстеження документа, 
встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна 
методика 

12. ДСТУ 2396–94 ISO 2382-16:1978 Системи оброблення інформації. Теорія 
інформації. Терміни та визначення 

13. ДСТУ 2398–94 ISO 5127-6:1983 Інформація та документація. Інформаційні 
мови. Терміни та визначення 

14. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). – К.: 
Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. (Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи). 
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15. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення. / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: 
Держстандарт України, 1995. – 38 с. 

 

 8. Інформаційні ресурси 
1. Режим доступу:  http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 
2. Режим доступу:  http://www.student-site.ru/10/10033.htm. 
3.Режим доступу: http://www.polezno-vsem.ru/bpp-voda. 
4. Режим доступу:  http://ru.wikipedia.org/wiki. 
5. Режим доступу:  http://www.sciencedirect.com 

 
 
 
 
  

http://el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?courseid=395&eid=16865&displayformat=dictionary
http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://www.student-site.ru/10/10033.htm
http://www.polezno-vsem.ru/bpp-voda
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.sciencedirect.com/
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Тематика практичних занять 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 
№ 
п/п Тема Кількість 

годин 
1. ТЕМА 3 Організація роботи в процесі дослідження  

Практична робота 1 Методи планування наукових досліджень. 
Ефективність наукових досліджень та її критерії  

4 

2. ТЕМА 4 Інформаційна база наукових досліджень і методика 
відбору матеріалів  
Практична робота 2 Патентна документація. Оформлення 
списку використаних джерел 

2 

3. ТЕМА 5 Етапи виконання експериментальних наукових 
досліджень  
Практична робота 3 Виконання дослідження та обробка й 
аналіз результатів. Оцінювання достовірності 

2 

4. ТЕМА 6 Оцінювання точності вимірювання  
Практична робота 4 Визначення систематичної складової 
похибки вимірювань. Перевірка та градуювання приладів 

2 

5.  ТЕМА 7 Оптимізація процесів та конструкцій обладнання 
Практична робота 5 Способи вирішення задач оптимізації в 
багатофакторних експериментах  

2 

6. ТЕМА 8 Інтелектуальна власність як результат науково-
технічної творчості  
Практична робота 6 Патентна документація і подання заявки на 
винахід 

4 

Всього 16 
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Тематика самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

№ 
п/п Тема Кількість 

годин 
1. ТЕМА 1 Основи методології науково-дослідної роботи  

1. Науково-технічна політика України.  
2. Прогнозування розвитку науки і техніки.  
3. Ефективність наукових досліджень 

8 

2. ТЕМА 2  Сутність наукового дослідження і технічної творчості 
1. Науково-дослідна робота та технічна творчість студентів 

8 

3. ТЕМА 3 Організація роботи в процесі дослідження  
1. Аналіз стану розробленості проблеми дослідження та 

постановка його завдань.  
2. Постановка задачі технічної творчості. Конкретизація 

проблеми дослідження.  
3. Пошук інформації в мережі Інтернет 

8 

4. ТЕМА 4 Інформаційна база наукових досліджень і методика 
відбору матеріалів  
1. Застосування картотек та каталогів у процесі відбору 
матеріалів 

8 

5. ТЕМА 5 Етапи виконання експериментальних наукових 
досліджень  
1. Вибір методів та засобів дослідження 

8 

6. ТЕМА 6 Оцінювання точності вимірювання  
1. Невизначеність вимірювання 

6 

7. ТЕМА 7 Оптимізація процесів та конструкцій обладнання  
1.Клас точності приладів 

6 

8. ТЕМА 8 Інтелектуальна власність як результат науково-
технічної творчості  
1.Параметри оптимізації технологічного процесу 

6 

Всього 58 
Форма контролю (елементи контролю): КМР 

 


