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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» 

 

 

 

Нормативна 

 

 

 

Модулів – 3 

Спеціальність:  
181 "Харчові технології" 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
1-й - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 2 

 

Освітній ступінь:  

доктор філософії 

 

 

6год.  - 

Практичні 

 6 год. - 

Самостійна робота 

 78 год. - 

Вид контролю: екзамен 

 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%): 

- для денної форми навчання – 15. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Сучасний етап розвитку освіти України передбачає багаторівневу систему 

професійної підготовки у вищій школі. Найвищим рівнем підготовки у вищій 

школі є здобувач доктора філософії (аспірант), до компетенцій якого входить 

володіння знаннями, уміннями та навичками щодо проведення наукових 

досліджень з технології продукції харчування, обґрунтування виробництва 

нових видів продукції раціонального, дієтичного та лікувально-

профілактичного призначення, самостійне опанування науковими знаннями в 

харчовій галузі. 

Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень за 

спеціальністю» є базовою у професійній підготовці аспірантів. Об'єктом 

вивчення дисципліни є методологія і організація наукових досліджень. 

Предметом вивчення є типологія методів наукового дослідження, їх 

класифікація, наукові факти та їх роль у науковому дослідженні, наукові 

гіпотези, їх обґрунтування; стратегія і тактика наукових досліджень, 

моделювання як спосіб представлення систем харчових технологій, організація 

наукових досліджень, правові основи у сфері науки і науково-технічної 

діяльності. Мета курсу −  одержання аспірантами знань методології і 

організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи; 

Завдання курсу — надання теоретичних знань і практичних вмінь 

аспірантами з організації та проведення науково-дослідних робіт. 

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен: 

знати: методи наукових досліджень; аналіз і методи статистичної обробки 

результатів експериментальних досліджень,  регресійного та кореляційного 

аналізу; методи і прийоми наукового розв’язання задач, пов’язаних із 

впровадженням наукових розробок у виробництво. 

вміти: планувати, проводити та оформляти експериментальні дослідження, 

обробляти та аналізувати одержані результати, складати звіт про проведені 

дослідження; перевіряти і оформляти наукові публікації, звіти; використовувати 

отримані результати при виконанні загальноінженерних розрахунків; володіти 
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навичками комп’ютеризації пошуку технічних рішень. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологія науково-дослідної діяльності 

Тема 1. Вступ. Наука і наукові дослідження. 

        Тема 2. Системність та логіка у науковому пізнанні. 

Тема 3. Інформаційна база наукових досліджень і методи відбору 

матеріалів. 

 

Змістовий модуль 2. Проведення наукового дослідження та 

оформлення результатів науково-дослідної роботи 

Тема 4. Експеримент та його організація. Методика планування 

експерименту.   

Тема 5. Методика наукових досліджень в харчовій галузі. 

Тема 6. Метод дисперсійного аналізу. 

Тема 7. Метод кореляційного і регресійного аналізу.  

Тема 8. Ефективність наукових досліджень та її критерії. 

 

Змістовий модуль 3. Форми та оформлення науково-дослідної роботи  

Тема 9. Аспірантура і докторантура як форма підготовки науково-

педагогічних кадрів. 

Тема 10. Систематизація та впровадження результатів наукового 

дослідження. 

Тема 11. Винахідництво і раціоналізаторство. Основи патентознавства. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологія науково-дослідної діяльності 
Тема 1. Вступ. Наука і наукові 

дослідження 
6 - - - - 6 

Тема 2. Системність та логіка у 

науковому пізнанні 
5 - - - - 5 

Тема 3. Інформаційна база наукових 

досліджень і методи відбору матеріалів 
8 2 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем 1 19 2 2 - - 15 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Проведення наукового дослідження та оформлення 

результатів науково-дослідної роботи 
Тема 4. Експеримент та його 

організація. Методика планування 

експерименту. 
11 - - - - 11 

Тема 5.  

Методика наукових досліджень  

в харчовій галузі. 

 

10 - - - - 10 

Тема 6.  

Метод дисперсійного аналізу. 
10 - - - 3 7 

Тема 7. Метод кореляційного і 

регресійного аналізу. 
13 2 2 - 2 7 

Тема 8. Ефективність наукових 

досліджень та її критерії. 
6 - - - - 6 

Разом за змістовим модулем 2 50 2 2 - 5 41 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Форми та оформлення науково-дослідної роботи 

Тема 9. Аспірантура і докторантура як 

форма підготовки науково-

педагогічних кадрів 

6 - - - - 6 

Тема 10. Систематизація та 

впровадження результатів наукового 

дослідження 

9 2 2 - - 5 

Тема 11. 

Винахідництво та раціоналізаторство. 

Основи патентознавства. 

6 - - - - 6 

Разом за змістовим модулем 3 21 2 2 - - 17 

Усього годин 90 6    6 - 5 73 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ. Наука і наукові дослідження - 

2 Системність та логіка у науковому пізнанні - 

3 Інформаційна база наукових досліджень і методи відбору 

матеріалів 
2 

4 Експеримент та його організація. Методика планування 

експерименту. 
- 

5 Методика наукових досліджень  

в харчовій галузі. 
- 

6 Метод дисперсійного аналізу. - 

7 Метод кореляційного і регресійного аналізу. 2 

8 Ефективність наукових досліджень та її критерії. - 

9 Аспірантура і докторантура як форма підготовки науково-

педагогічних кадрів 
- 

10 Систематизація та впровадження результатів наукового 

дослідження 
2 

11 Винахідництво та раціоналізаторство. Основи 

патентознавства. 
- 

Разом 6 
 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ. Наука і наукові дослідження 6 

2 Системність та логіка у науковому пізнанні 5 

3 Інформаційна база наукових досліджень і методи відбору 

матеріалів 
4 

4 Експеримент та його організація. Методика планування 

експерименту. 
11 

5 Методика наукових досліджень  

в харчовій галузі. 
10 

6 Метод дисперсійного аналізу. 7 

7 Метод кореляційного і регресійного аналізу. 7 

8 Ефективність наукових досліджень та її критерії. 6 

9 Аспірантура і докторантура як форма підготовки науково-

педагогічних кадрів 
6 

10 Систематизація та впровадження результатів наукового 

дослідження 
5 

11 Винахідництво та раціоналізаторство. Основи 

патентознавства. 
6 

Разом 73 
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7. Індивідуальні завдання. 

Передбачається, що зміст індивідуального завдання (ІНДЗ) може бути 

різноманітним. Це може бути розробка рецептур, обґрунтування 

технологічних  режимів в галузі харчових технологій. Бажано, щоб аспірант 

сам мав можливість вибору змісту ІНДЗ ( з обґрунтуванням свого вибору у 

звіті). Аспірант повинен провести аналіз змісту завдання та на основі 

обґрунтованого вибору підготувати звіт у друкованому вигляді та захистити 

роботу. 

За змістом індивідуальне навчально-дослідне завдання відповідно до 

теми може вміщати розрахунки, графіки. малюнки,  схеми, науково-

технологічну інформацію як з друкованих літературних джерел так і з 

електронних джерел мережі Internet. 

Результати навчально-дослідного завдання необхідно систематизувати, 

зібрати разом в один документ, оформити як звіт та надрукувати. Звіт має 

складатися з титульного аркуша, змісту, основної частини, літератури, додатків 

(за необхідності), містити достатній обсяг матеріалу (15-20 сторінок), 

необхідну для повного розкриття теми кількість рисунків, таблиць, формул. 

Звіт здають на перевірку та захищають на спеціальному занятті особисто.  

Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань 

1. Предмет і завдання дисципліни, зв’язок з фундаментальними та 

прикладними дисциплінами. 

2. Основні відомості про науку, її виникнення, тенденції розвитку. 

3. Наука як виробнича сила сучасного суспільства. Наукові кадри та 

установи. 

4. Наукові твори та їх особливості. 

5. Система науково-технічної інформації та її роль у наукових дослідженнях. 

Бібліографія. Картотеки і каталоги. 

6. Науково-технічна інформація в галузі харчової технології та інженерії. 

7. Умови проведення дослідів. 

8. Методологія наукових досліджень. Основні поняття і визначення. 

9. Основні елементи досліду (контролі, варіанти та схеми досліду, 

повторення та повторність в дослідах). 

10. Методи розміщення варіантів в досліді. 
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11. Систематичний метод розміщення варіантів в досліді. 

12. Планування схем дослідів 

13. Досліди з повними схемами. Однофакторні досліди. 

14. Досліди з повними схемами. Багатофакторні досліди. 

15. Планування обсягу вибірки. 

16. Документація при проведенні досліджень. 

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

18. Дослідження щодо зберігання плодів кісточкових, ягідних культур і 

винограду. 

19. Тематика і схеми дослідів у технології зберігання і переробки 

плодоовочевої продукції. 

20. Особливості досліджень у технології зберігання і переробки 

плодоовочевої продукції і винограду. Підготовка сховищ для закладання 

досліду. 

21. Підготовка даних до статистичного аналізу. 

22. Суть дисперсійного аналізу. 

23. Кореляційний та регресійний аналізи. 

24. Метод найменших квадратів. 

25. Техніко-економічна перевірка оптимальності технологічного рішення. 

26. Класифікація математичних методів та інформаційних технологій, 

використовуваних у науково-дослідній роботі. 

 

8. Методи навчання 

За джерелом знань ‒ наочні, практичні; 

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

 за характером та рівнем самостійної розумової діяльності ‒ 

проблемний та  дослідницький.  

 

9. Методи контролю 

Дисципліна має три модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань аспірантів оцінюють за 100-бальною системою, 

контролюючи якість виконання: 

                                                                        

практичних занять –  80 балів; 

самостійної роботи –  20 балів. 
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10.Розподіл балів 
 

 

 
Поточний (модульний) контроль 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

З
аг

ал
ь
н

а 
су

м
а 

 
б

ал
ів

 

Змістовий 
модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

100 Т 1 Т 2 Т 3 

 

Т 4 

 

 

Т 5 

 

Т 6 

 

Т 7 

 

Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 

 

 

30 

    5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 

 

 

 
 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до проведення науково - дослідної роботи студентів. − 

Умань.: УДАА, 2003. − 30с. 
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12. Рекомендована література 

Базова 

1. Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі 

/ К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва. − Харків: Світ книг, 2013. − 225 с. 

2. Баскаков А.Я. Методология научного исследования / А.Я. Баскаков, 

Н.В.Туленков. − К.: МАУП, 2002. − 213 с. 

3. Кліменюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження / 

О.В.Кліменюк. − К.: «Міленіум», 2005. − 186 с. 

4. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв.  

− К.: ВД «Професіонал», 2005. − 240с. 

5. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі /  
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