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Анотація 

Дисципліна спрямована на поглиблення знань і розширення  світогляду слухачів щодо наукової роботи і наукових досліджень; на 
опанування ними більш складних інструментів на кожному з етапів наукового дослідження, і як наслідок, вирішення складніших задач, 
які будуть затребувані при виконанні дипломної роботи магістра. Отримані навички також складуть основу раціонального та критичного 
мислення, необхідного для прокладання  кар’єрного шляху та у повсякденному бутті.  

 Мета та цілі 

Вміння самостійно планувати та проводити наукове дослідження, визначати його цілі, обирати відповідні методи, проводити пошук 
літератури, складати літературний огляд, формулювати та захищати наукову новизну, планувати експеримент, обробляти та коректно 
представляти його результати. Оцінювати практичну значущість результатів та надавати рекомендації до їх використання у виробництві. 
Дотримуватись принципів академічної доброчесності.   

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 

Відшуковувати, систематизувати та аналізувати науково-технічну інформацію з різних джерел для вирішення професійних та наукових 
завдань у сфері харчових технологій. Приймати ефективні рішення, оцінювати і порівнювати альтернативи у сфері харчових технологій, у 
тому числі у невизначених ситуаціях та за наявності ризиків, а також в міждисциплінарних контекстах. 
Здійснювати захист інтелектуальної власності у сфері харчових технологій, виконувати відповідні патентні дослідження, готувати 
документи на отримання патентів на винаходи і корисні моделі. 



Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 16 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 72 год. 

Пререквізити 
«Науково-дослідна робота студента», «Інформаційні технології в олійно-жировій галузі» «Інформаційні технології в галузі виробництва 
продуктів бродіння» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, та своєчасно виконувати завдання видані чи ініційовані викладачем. 
Дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки в тому числі за умов віртуального спілкування. Відповідати викладачеві на питання 
у зазначений термін. Взаємодіяти в дистанційному варіанті спілкування з викладачем через штатні засоби, використовуючи 
відеокамеру. Приймати участь у тематичних конференціях, обговореннях. 
Вміти працювати з ресурсами інтернету, користуватись навчальної та науковою літературою у тому числі англійською мовою. У випадку 
пропуску занять проводиться його відпрацьовування у форматі погодженому з викладачем: реферат, презентація, контрольна, 
співбесіда, творче завдання тощо. Для досягнення мети оволодіння необхідними знаннями та навичками важливими є регулярна 
відвідуваність і підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль з дисципліни не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Питання з філософії науки. Наука як професійна 
діяльність. Етичні проблеми в науці. 

Лабораторна 
робота 1 

Складання анотацій, 
реферування  джерел. 
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Дослідження товариств соціальних 
мереж, присвячених науці. Лекція 2 Системи класифікації наукових галузей, наукових 

досліджень та відносини між ними. 

Лекція 3 Суб’єкти наукової діяльності та їх взаємодія Нормативна документація щодо 
проведення та оформлення 

результатів наукових досліджень Лекція 4 Сучасні концепції пошуку науково-технічних джерел 

Лабораторна
робота 2 

Переклад технічних текстів 
зі спеціальності 

Лекція 5 Методологія наукових досліджень 
Системи наукових ступенів і вчених 

звань у різних країнах Лекція 6 Емпірична функція однієї перемінної.  Елементи 
теорії наближення. 

Лекція 7 Функція багатьох чинників. Математичне 
планування експерименту. Лабораторна

робота 3 
 

Пошук науково-технічної 
інформації у 

спеціалізованих базах 
даних: 

Межі застосування законів та 
емпіричних правил Лекція 8 Основні види планів багатофакторного 

експерименту. 

Лекція 9  
Лабораторна

робота 4 
Патентний пошук. 

Різновиди графіків та діаграм. 
Методи «вирівнювання» графіків 

функцій. Лекція 10  

  

Лабораторна
робота 5 

Інтерполяція та 
апроксимація емпіричних 

функцій за допомогою 
сучасного програмного 

апарату  

Методи пошуку області оптимуму 
функції багатьох чинників. 

  

  

Лабораторна
робота 6 

Обробка результатів 
повного факторного 

експерименту (ПФЕ) та за 
планом "склад-властивість" 

Математичні пакети з функцією 
планування експерименту 

  

  



 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:  

Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а також самостійних робіт: 
– наочні: ілюстративний, картографічний та демонстраційний матеріал;  
– інтерактивні: використання комп’ютерної техніки та офісних і спеціалізованих програм під час проведення лекцій та лабораторних 

робіт; 
– словесні: лекції у традиційному їх викладі, лекції-диспути, лекції-бесіди; 
– практичні: лабораторні роботи, які виконуються у традиційному варіанті кожним студентом окремо, або у підгрупах по 2-3 

студента; або супроводжуються показом відеофільмів, слайдів, складанням графічних схем; 
– навчально-пізнавальні: екскурсії на підприємства та установи харчової промисловості; 
– ігрові: розв’язання ситуаційних завдань; 
– репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних завдань (розрахункових завдань та мультимедійних 

презентацій). 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Методи контролю якості навчання включають поточний та підсумковий контроль.  
Поточний лекційний контроль здійснюється під час лекцій, захисту лабораторних робіт, а також складання студентом модульних тестів 
(контрольних робіт). 
Поточний контроль самостійної роботи (у тому числі індивідуальної) відбувається під час консультацій при виконанні студентом завдань та їх 
захисті.  
Контроль виконання індивідуального розрахункового завдання включає поточний контроль за виконанням його окремих розділів. 
Підсумковий контроль навчальної діяльності студента здійснюється у формі екзамену по екзаменаційних білетах усно або письмово за 
контрольними завданнями відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, 
встановлені навчальним планом. 

Розподіл балів, які отримують студенти  

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Контрольні роботи Лабораторні роботи Індивідуальне завдання Іспит 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЛР Р + 

100 10 10 20 30 30 
 



Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати 
вивчення компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та відповідними критеріями оцінювання для присвоєння 
кредитів. Це дає можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 
навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та вмінь студентів є: 
1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи 

студентів протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викладачів з кожним студентом та своєчасного 
коригування його навчальної діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за рахунок контролю протягом семестру із використанням 
100 бальної шкали (табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, 
„добре”, „задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS  

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингова 
Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS та її 
визначення 

Національна  
оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А 
 

Відмінно 
 

- Глибоке знання навчального матеріалу 
модуля, що містяться в основних і 
додаткових літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і розвитку; 
- вміння проводити теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, лаконічні, 
логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні практичні 
задачі. 

Відповіді на запитання можуть  
містити незначні неточності  

82-89 В Добре - Глибокий рівень знань в обсязі 
обов’язкового матеріалу, що передбачений 
модулем; 
- вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати складні практичні 
задачі. 

Відповіді на запитання містять певні 
неточності; 



75-81 С Добре - Міцні знання матеріалу, що вивчається, та 
його практичного застосування; 
- вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні задачі. 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для вирішення 
складних практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 
 

- Знання основних фундаментальних 
положень матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості практичні задачі. 

Невміння давати аргументовані 
відповіді на запитання; 
- невміння аналізувати викладений 
матеріал і виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е 
 

Задовільно 
 

- Знання основних фундаментальних 
положень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окремих (непринципових) 
питань з матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати думку; 
- невміння застосовувати теоретичні 
положення при розвязанні 
практичних задач 

35-59 FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 
 

Додаткове вивчення матеріалу модуля може 
бути виконане в терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 
- істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
- невміння розв’язувати прості 
практичні задачі. 

1-34 F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 
 

 
- 

- Повна відсутність знань значної 
частини навчального матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
-незнання основних фундаментальних 
положень; 
- невміння орієнтуватися під час 
розв’язання  простих практичних 
задач 

 
 



ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
О

сн
о

в
н

а 

1. Корж-Усенко Л. В. Історія розвитку вищої освіти в Україні : навчально-
методичний посібник для аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки / Л. В. КоржУсенко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 216 с. 
2.Ларін А. О. Історія науки і техніки [Електронний ресурс] : підручник / А. О. 
Ларін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 
2021. – 294 с. 
3. «Словник з основ наукових досліджень» [Текст] : навч.-метод. вид. / Укл. Н. 
Ю. Мацай, С. В. Маслійов, Є. В. Попов, О.О. Беседа, О. П. Губська. –факультет 
природничих наук, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – 
Старобільськ: 2021. – 80 с. 
4. Основи наукових досліджень : науково-допоміжний бібліографічний 
покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. 
Макаренка, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; 
редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2014. – 284 с. 
5. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. 
– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с. 
6.Сардак С. Е. Основи наукових досліджень : навч. посібник / С. Е. Сардак. – Д. : 
ДГУ, 2018. – 103 с. 
7. Тулайдан В.Г. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – Ужгород : 
УжНУ, 2017. -– 105 с. 
8. Основи наукових досліджень : навч. посібник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Нац. фарм. ун-т. – Харків : Друкарня Мадрид, 
2021. – 134 с. 
9. Ethics in research practice and innovation / A. Sandu, A. Frunză, E. Unguru. –  
Information Science Reference, 2018. – 404 p. 
10. Lancaster, T. Avoid plagiarism / T. Lancaster. – SAGE, 2019. – 116 p. 
11. Day, A. How to get research published in journals / A. Day. – Routledge, 2017. –
154p. 
12. Russell, D. The Joy of Search: A Google Insider's Guide to Going Beyond the 
Basics / D. Russell. – The MIT Press, 2019. – 336 p. 

Д
о

д
ат

к
о

в
а 

13. Шишкіна Є. К. Методологія наукових досліджень : навч. посібник 
/ Є. К. Шишкіна, О. О. Носирєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-
т". – Харків : Діса плюс, 2014. – 200 с. 
14. Поворознюк А. І. Методологія та організація наукових 
досліджень : навч. посібник / А. І. Поворознюк, В. І. Панченко, Г. Є. 
Філатова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2016. – 192 с. 
15. Thomas, C.G. Research methodology and scientific writing / C.G. 
Thomas. –  Springer, 2021. – 637p. 
16. Gournelos, T. Doing academic research / T. Gournelos, J.R. 
Hammonds, M.A. Wilson. – Routledge, 2019. – 208 p. 
17. Thomas, G. How to do your research project / G. Thomas. – SAGE 
Publications Ltd, 2017. – 360 p. 
18. Weaver-Hightower, M.B. How to write qualitative research / M.B. 
Weaver-Hightower. – Routledge, 2018. – 270 p. 
19. Гомон А. М. Оброблення наукової інформації : навч.-метод. 
посібник [Електронний ресурс] / А. М. Гомон, О. М. Кримець ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 
2019. – 112 с.  
20. Rossi, F. Statistics for food scientists / F. Rossi, V. Mirtchev. – 
Academic Press, 2015). – 184p. 
21. Mohr, D.L. Statistical methods / D.L. Mohr, W.J. Wilson, R.J. Freund. – 
Academic Press, 2021. – 784p. 
22. Стригуль Л. С. Статистика : текст лекцій / Л. С. Стригуль, В. О. 
Александрова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2015. – 220 с. 
23. Antony, J. Design of experiments for engineers and scientists / J. 
Antony. – London: Elsevier, 2014. – 220 p. 
24. Симплекс-гратчасте (центроїдне) планування експерименту 
[Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять з 
дисципліни "Моделювання технологічних процесів в нафтогазовій 
галузі" : для студентів спец. 185 "Нафтогазова інженерія та 
технології" / уклад. В. С. Білецький ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 12 с. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Персональні комп’ютери: CPU 2 ядра 2,3 GHz, ОЗУ 2 Gb, інтегровані відеокарта, саундкарта, мережева карта Ethernet. Монітори TFT. Програмні пакети: MS Office, 

Statistica, TableCurve 2D. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 



 


