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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

18«Виробництво та 

технології» 

 

Вибіркова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність:  
181 “Харчові 

технології” 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90  

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних − 2 

самостійної роботи 

студента − 2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

 28 год. 4 год. 

Самостійна робота 

 44 год. 64 год.  

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни є одержання студентом знань, необхідних 

для успішного проведення науково-дослідної діяльності на підприємствах 

консервної промисловості та в науково-дослідних закладах відповідної 

спеціалізації; ознайомлення студентів з науковою, винахідницькою діяльністю в 

Україні і за кордоном. 

Завдання вивчення дисципліни — надати майбутнім фахівцям необхідний 

комплекс знань шодо вміння самостійно ставити і вирішувати нові завдання та 

творчо використовувати досягнення науки і техніки у практичній діяльності та 

на основі проведеної роботи робити кваліфіковані висновки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути 

здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:  

- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій. 

- проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань. 

- знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 

основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення. 

- організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами 

переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування. 

- вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів 

підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку 

галузі. 

- вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на 

харчові продукти. 
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- підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти. 

- мати базові навички проведення теоретичних та експериментальних 

наукових досліджень, що виконуються індивідуально та у складі наукової 

групи. 

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи. 

- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у 

сфері харчових технологій. 

- мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності. 

- здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: Здатність  розв’язувати складні 

спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  

характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

виробничих умовах підприємств харчової промисловості та  у  процесі  

навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  методів 

харчових технологій. 

Загальні компетентності: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
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- здатність працювати в команді та автономно; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для забезпечення 

здорового способу життя; 

- здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї (креативність). 

Фахові компетентності: 

-  здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

-  здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних 

методів; 

-  здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних 

стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під 

час їх виробництва і реалізації; 

-  здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології 

з врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та 

інтенсифікації технологічних процесів; 

-  здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці); 

-  здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 

технологій, вести професійну дискусію; 

-  здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки в техніки, 

проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

      Змістовий модуль 1. Загальні відомості про науку та наукові 

дослідження 

   Тема 1. Вступ. Основні відомості про науку, її виникнення  і тенденції 

розвитку. 

    Тема 2. Система науково-технічної інформації та її роль у наукових 

дослідженнях. Патентні дослідження та винахідницька робота. 

 

Змістовий модуль 2. Проведення експериментальних  досліджень та 

математичне опрацювання результатів експерименту 

Тема 3. Експеримент та його організація. Методика планування 

експерименту.  Основні поняття та визначення у математичному плануванні 

експерименту. 

Тема 4. Метод дисперсійного аналізу. 

Тема 5. Метод кореляційного і регресійного аналізу.  

Тема 6. Ефективність наукових досліджень та її критерії. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1 Загальні відомості про науку та наукові дослідження  

Тема 1. Вступ. Основні 

відомості про науку, її 

виникнення  і 

тенденції розвитку. 

8 2 - 2 - 4 12 - - - - 12 

Тема 2. Система 

науково-технічної 

інформації та її роль у 

наукових 

дослідженнях.  

Патентні дослідження 

та винахідницька 

робота. 

8 2 - 2 - 4 12 - - - - 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
16 4 - 4 - 8 24 - - - - 24 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Проведення експериментальних  досліджень та математичне 

опрацювання результатів експерименту 

Тема 3. Експеримент 

та його організація. 

Методика планування 

експерименту.  

Основні поняття та 

визначення у 

математичному 

плануванні 

експерименту. 

18 2 - 6 2 8 18 2 - 2 - 14 

Тема 4. Метод 

дисперсійного аналізу. 

Ефективність наукових 

досліджень та її 

критерії. 

20 4 - 6 5 5 18 2  2 - 
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Тема 5. Метод 

кореляційного і 

регресійного аналізу. 
20 4 - 6 2 8 2 - - 2 - 14 

Тема 6. Ефективність 

наукових досліджень 

та її критерії. 
16 4 - 6 2 4      14 - - - - 14 

Разом за змістовим 

модулем 2 
74 14 - 24 11 25 66 4 - 6 - 56 

Усього годин 90 18 -  28 11 33 90 4 - 6 - 80 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Вступ. Основні відомості про науку, її виникнення  і 

тенденції розвитку. 

2 - 

2 Система науково-технічної інформації та її роль у 

наукових дослідженнях. 

2 - 

3 Експеримент та його організація. 6 2 

4 Метод дисперсійного аналізу. 6 2 

5 Метод кореляційного і регресійного аналізу 

визначення взаємозв’язків між факторами. 

6 2 

6 Ефективність наукових досліджень та її критерії. 6 - 

Разом 28 6 
 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочн

а 

форма 

1 Вступ. Основні відомості про науку, її виникнення  і 

тенденції розвитку. 

4 12 

2 Система науково-технічної інформації та її роль у 

наукових дослідженнях. Патентні дослідження та 

винахідницька робота. 

4 12 

3 Експеримент та його організація. Методика планування 

експерименту. Основні поняття та визначення у 

математичному плануванні експерименту. 

8 14 

4 Метод дисперсійного аналізу. 5 14 

5 Метод кореляційного і регресійного аналізу.  8 14 

6 Ефективність наукових досліджень та її критерії. 6 14 

 Разом  35 80 
 

 

7. Індивідуальні завдання 

Орієнтовний перелік тем рефератів: 

1.Умови проведення дослідів. 

2.Методологія наукових досліджень. Основні поняття і визначення. 

3.Основні елементи досліду (контролі, варіанти та схеми досліду, повторення та 

повторність в дослідах). 

4.Методи розміщення варіантів в досліді. 
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5.Систематичний метод розміщення варіантів в досліді. 

6.Планування схем дослідів. 

7.Досліди з повними схемами. Однофакторні досліди. 

8.Досліди з повними схемами. Багатофакторні досліди. 

9.Планування обсягу вибірки. 

10.Документація при проведенні досліджень. 

11.Основні поняття та завдання математичної статистики. 

12.Осбливості досліджень щодо зберігання плодів сім’ячкових культур. 

13.Дослідження щодо зберігання плодів кісточкових, ягідних культур і 

винограду. 

14.Тематика і схеми дослідів у технології зберігання і переробки плодоовочевої 

продукції. 

15.Особливості досліджень у технології зберігання і переробки плодоовочевої 

продукції і винограду. Підготовка сховищ для закладання досліду. 

16.Підготовка даних до статистичного аналізу. 

17.Суть дисперсійного аналізу. 

18.Кореляційний та регресійний аналізи. 

19.Метод найменших квадратів. 

20.Техніко-економічна перевірка оптимальності технологічного рішення. 

21.Класифікація математичних методів та інформаційних технологій, 

використовуваних у науково-дослідній роботі. 

22.Існуючі математичні методи та інформаційні технології. Їх роль в науково-

практичній діяльності та значення для одержання оптимального розв’язку 

технічної задачі. 

23. Етапи впровадження результатів наукового дослідження. 

24.Евристика та її суть. Використання евристичних прийомів для подолання 

технічних протиріч. 

25.Алгоритм розв’язання винахідницьких задач АРВЗ (за Г.С. Альтшуллером). 

26.Розроблення нових та використання типових математичних моделей 

технологічних процесів. 

27.Сутність творчого процесу. Творчість як один із основних стимулюючих 

чинників у діяльності інженера-технолога. 

28.Етапи творчого процесу. 

29.Міжнародна класифікація винаходів (МКВ). Особливості патентних 

досліджень. 

30.Основні положення патентного законодавства України. 

31.Патент як форма захисту права інтелектуальної власності. 

32.Порядок оформлення заявки на винахід. Перелік та зміст основних 

документів заявки на винахід. 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

8. Методи навчання 

За джерелом знань ‒ словесні, наочні, практичні; 

 за характером логіки пізнання ‒ аналіз та синтез, індукція та дедукція; 

 за характером та рівнем самостійної розумової діяльності студентів ‒ 

проблемний, дослідницький. 

9. Методи контролю 

Дисципліна має два змістових модулі, який охоплює матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

лабораторних занять –  60 балів; 

модульного контролю (тестування) – 30 балів. 

самостійної роботи –  10 балів. 

                                                             

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний (модульний) контроль 

Загальна 

сума 

балів 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 

10 10 20 25 25 10 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Василишина О.В. Науково-дослідна робота студентів / О.В. Василишина. – 

Умань, 2012. – 30 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта с основами статистической 

обработки исследований. Москва: Колос, 1979.  416 с. 

2. Мальцев П.М., Емельянова Н. А.  Основы научных исследований. Київ: 

Вища школа, 1982. 191 с.  

2. Чус А. В., Данченко В. Н.  Основы технического творчества. Донецк: Вища 

школа, 1983. 184 с.  

3. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень у плодівництві, 

овочівництві, виноградарстві та технології зберігання плодоовочевої 

продукції: навчальний посібник.  Київ: НМК ВО, 1992. 362 с. 

4. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень. Київ: Центр учбової 

літератури, 2007. 176 с. 

5.  Єщенко В.О., Опришко В.П., Костогриз П.В.  Основи наукових досліджень 

в агрономії.  Київ: Дія, 2005. 288 с. 
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6. Литтл Т., Хиллз Ф.  Сельскохозяйственное опытное дело планирование и 

анализ. Москва: Колос, 1981. 318 с. 

7. Гуляєв В. М. Основи наукових досліджень в хімічній інженерії. 

Дніпропетровськ: Системні технології, 2001.  55 с.  

8. Валентас К. Дж., Ротштейн Э., Сингх Р. П.  Пищевая инженерия. Санкт-

Петербург.: Профессия, 2004. 845 с. 

9. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. 

Дашков и К, 2004. 432 с. 

Допоміжна 

10. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. Київ: Вища школа, 1997. 314с. 

11. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисенко В.О.   Основи наукових 

досліджень.  Київ: КНТЕУ, 2001. 186 с. 

12. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення. ДСТУ 3008-95. 

13. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ: 

Професіонал, 2005. 240 с. 

14. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Порядок оформления. 

Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и 

магистрантов.  Москва: Ось-89, 2001. 320 с. 

15.  Порядок розгляду заяви на винахід (корисну модель) / Винахідник і 

раціоналізатор. 1998. № 1. С. 12–13. 

16. П’ятницька-Познякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: 

навч. посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2003.  116 с. 

17. Турко А., Хаскеневел С.  Научные исследования и организация. Москва: 

Прогрес, 1991. 285 с. 

18. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч.посіб. Київ: 

Видавничий дім “ Слово”, 1991. 285 с. 

19. Наринян А.Р., Поздеев В.А.  Основы научных исследований : учеб. 

пособие. Киев: Изд-во Европ. ун-та, 2002. 109 с. 
 

Інформаційні ресурси 

 Популярно про інтелектуальну власність: абетка [Електронний ресурс] / 

П.М. Цибулев,  В.П. Чеботарьов; за ред. М.В. Паладія.  Київ: ТОВ «Альфа – 

ПІК», 2004. 56с. Режим доступу до журн. : http://www.sdip.gov.ua. 

 

  

 
 

 
 

 


