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ПЕРЕДМОВА 
 

Дисципліна «Наукові дослідження за темою магістерської роботи» 
викладається студентам 5 курсу напряму підготовки 6.051701 – Харчові 
технології та інженерія спеціальності 8.05170102 – Технологія жирів та 
жирозамінників після вивчення таких дисциплін, як  «Технологія оздоровчих 
харчових продуктів», «Хімія ліпідів та їх похідних», «Загальна технологія 
харчових виробництв», «Технологія виробництва тваринних жирів», 
«Технологія добування рослинних жирів», «Технологія переробки рослинних 
жирів», «Науково-дослідна робота студентів» та ін. 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Наукові дослідження за 
темою магістерської роботи» є дати систематизоване уявлення про 
теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного здійснення наукових 
досліджень, ознайомити студентів з основними методами дослідження та 
вимогами щодо оформлення результатів наукових досліджень.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Наукові дослідження 
за темою магістерської роботи» є навчити методам пошуку та накопичення 
інформації, методам здійснення наукових досліджень в лабораторних 
умовах, аналізу та оформленню результатів наукових досліджень.  

 
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
1. ЗНАТИ: 

 1.1 Загальну схему збору та аналізу наукової інформації з різних     
джерел. 

1.2. Порядок проведення лабораторних досліджень. 
                1.3. Методи обробки результатів експериментальних досліджень. 
        

2. ВМІТИ: 
2.1. Володіти методами організації науково-дослідницької 
діяльності. 

               2.2. Здійснювати теоретичні і експериментальні дослідження. 
      2.3. Оформляти результати проведеної науково-дослідної роботи 
відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. 
      2.4 Переводити наукові знання у площину практичного 
використання.  
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Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 
– ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури, опрацювання матеріалів науково-технічної літератури; 
– виконання лабораторних робіт згідно з навчальним планом; 
– виконання та захист індивідуальної роботи. 
Підсумковий контроль знань студентів включає:  залік 

 
Лабораторна робота № 1,2 

 
Тема. Загальна схема наукового дослідження. Пошук, накопичення та 

обробка наукової інформації. 
 

Мета. Ознайомитися з основними джерелами науково-технічної 
інформації процесів, сформувати загальну схему збору і аналізу наукової 
інформації. Здійснити пошук наукової інформації, систематизувати її, 
оформити у вигляді звіту з посиланнями на використані джерела. 

 
Короткі теоретичні відомості 

 
  Наукова інформація – це логічна інформація, яка отримується в процесі 
пізнання, адекватно відображає закономірності об'єктивного світу і 
використовується в суспільно-історичній практиці.  

 

Основні ознаки наукової інформації: 

 
  – вона отримується в процесі пізнання закономірностей об'єктивної 
дійсності, підґрунтям якої є практика, і подається у відповідній формі; 

– це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні 
та зарубіжні досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в процесі 
науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та громадської 
діяльності. 

 

Основні джерела науково-технічної інформації: 
 

1. Монографія – це наукова праця, присвячена глибокому викладу 
матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі науки. Це наукова праця 
одного або декількох авторів. Вона має достатньо великий обсяг: не менше 
50 сторінок тексту. Це наукове видання, що містить повне й вичерпне 
дослідження якоїсь проблеми чи теми. 
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 2. Збірник – це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, 
присвячених одному напряму, але з різних його галузей. У збірнику 
публікуються закінчені праці з рекомендацією їх використання. 
 
  3. Періодичні видання – це журнали, бюлетені та інші видання з різних 
галузей науки і техніки. В періодичних виданнях можуть друкуватись праці і 
їх результати. Виклад матеріалу проводиться в популярній, доступній формі. 
 
  4. Спеціальні випуски технічних видань – це документи 
інформаційного, рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з проблеми. 
 
  5. Патентно-ліцензійні видання (патентні бюлетні). 
 

6. Стандарти – це нормативно-технічні документи щодо єдиних вимог 
до продукції, її розробки, виробництва та застосування. 
 
  7. Навчальна література – це підручники, навчальні посібники, 
навчально-методична література. 
 
  8. Надруковані документи – це дисертації, звіти про науково-дослідну 
роботу, окремі праці. Це документи для студентів, аспірантів, які займаються 
науково-дослідною роботою: планові, звітні документи, статистичні та 
опубліковані доповіді, методичні та інструкційні матеріали. 
 

9. Науково-інформаційна діяльність – сукупність дій, спрямована на 
задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави, що полягає в її 
збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і 
поширенні. 
 

10. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації – це 
систематизовані зібрання науково-технічної літератури і документації, 
зафіксовані на паперових та інших носіях. 
 

11. Довідково-інформаційний фонд – це сукупність упорядкованих 
первинних документів і довідково-пошукового апарата, призначених для 
задоволення інформаційних потреб. 
 

12. Довідково-пошуковий апарат – це сукупність упорядкованих 
вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел. 
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13. Інформаційні ресурси спільного користування – це сукупність 
інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації 
(бібліотека, фірми, організації). 
 

14. Аналітико-статистична обробка науково-технічної та практичної 

інформації. 
 

15. Інформаційний ринок – це система економічних, організаційних і 
правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, 
технологій, продукції та послуг. 
 

При опрацюванні інформації її можна поділити на дві групи (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Загальна схема збору та аналізу наукової інформації 

 
Первинна інформація – це вихідна інформація, яка є результатом 

безпосередніх експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду 
(це фактичні дані, зібрані дослідником, їх аналіз і перевірка). 

Інформація про об’єкт 
дослідження 

Первинна інформація Вторинна інформація 

Фактичні дані, зібрані в 
процесі експерименту 

Вивчення опублікованих 
інформаційних джерел 

Перевірка даних Аналіз джерел 

Аналіз даних Написання огляду джерел 

Аналіз інформації і 
підготовка висновків 
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Вторинна інформація – це результат аналітичної обробки та публікації 

інформації з теми дослідження (це опубліковані документи, огляд інформації 
з теми). Це: 

– інформаційні видання (сигнальна інформація, реферативні журнали, 
експрес-інформація, огляди); 

– довідкова література (енциклопедії, словники); 
– каталоги і картотеки; 
– бібліографічні видання. 

 
  Ця інформація слугує теоретичним та експериментальним підґрунтям, 
основою здійснення наукового дослідження, є доказом наукової 
обґрунтованості роботи її, достовірності та новизни. 

Виконання лабораторних робіт передбачає: здійснення поетапних дій 
щодо збору вторинної інформації, аналізу та написання огляду даних джерел 
за визначеною викладачем тематикою досліджень; виконання експерименту; 
аналізу отриманої первинної інформації і написання висновків. 

 
Порядок виконання роботи 
 
1. Відповідно до визначеної теми магістерської роботи з використанням 

вказаних джерел науково-технічної інформації здійснити пошук наукової 
інформації. 

2. Виписати оброблену інформацію у вигляді бібліографічних описів 
інформаційних джерел (20 – 25 джерел). Оформити їх згідно з ГОСТ 7.1. – 84 
“Библиографическое описание документа: Общие требования и правила 
составления”   

 
Контрольні запитання до лабораторних робіт № 1,2  

 
  1. Поняття про наукову інформацію. 

 2. Види та ознаки наукової інформації. 
3. Які етапи накопичення наукової інформації? 

  6. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел? 
 7. Що ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел? 
 8. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте 

характеристику. 
 9. Поняття та види каталогів. 

  10. Бібліографічний опис літератури. Які вимоги до оформлення? 
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Лабораторна робота № 3,4 
 

Тема. Здійснення наукових досліджень. Аналіз та оформлення 
результатів наукових досліджень. 

Мета. Виконати наукові лабораторні експериментальні дослідження за 
темою магістерської роботи. 

 
Порядок виконання роботи 
 
 За темою магістерської роботи студенти: 
1. Виконують лабораторні експериментальні дослідження з 

використанням методик лабораторних робіт таких дисциплін як «Технологія 
виробництва тваринних жирів», «Технологія добування рослинних жирів», 
«Технологія переробки рослинних жирів» та ін. 

2. Одержані результати лабораторних досліджень оформляють у 
вигляді таблиць, діаграм, графіків. 

3. Здійснюють аналіз одержаних результатів і готують висновки. 
 
Контрольні запитання до лабораторних робіт № 3,4  

 
  1. Характеристика об’єкта  досліджень.  

2. Методики визначення показників якості вихідної сировини. 
3.Характеристика обраних способів здійснення наукових досліджень за 

темою магістерської роботи. 
4. Визначення показників якості одержаних продуктів. 
 

Лабораторна робота № 5 
 

Тема. Виконання робіт з аналізу сировини, що використовується для 
одержання досліджуваних об’єктів за темою магістерської роботи  

 
Мета. Ознайомитися з основними методиками визначення показників 

якості вихідної сировини для наукових досліджень за темою магістерської 
роботи. Одержання навичок виконання досліджень. 

 
 Порядок виконання роботи 
 

1. Відповідно до теми магістерської роботи з використанням 
стандартних (ДСТУ, ТУ та ін.) методик здійснити аналіз вихідної сировини 
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для наукових досліджень за темою магістерської роботи. 
2. Дати висновки щодо якості вихідної сировини для наукових 

досліджень за темою магістерської роботи. 
3. Одержані результати оформити у вигляді таблиць. За необхідності 

додати ілюстровані зображення (фото, рисунки та ін.)   
 
Контрольні запитання до лабораторної роботи № 5 

 
1. Характеристика об’єкта  досліджень.  
2. Методики визначення показників якості вихідної сировини. 
 

 
Лабораторна робота № 6,7 

 
Тема. Виконання лабораторних робіт з одержання об’єктів за темою 

магістерської роботи. Виконання лабораторних робіт з вивчення 
властивостей досліджуваних об’єктів за темою магістерської роботи. 

 
Мета. Виконати наукові лабораторні експериментальні дослідження з 

одержання об’єктів за темою магістерської роботи, та дослідження їх 
властивостей. 

 
Порядок виконання роботи 
 
 За визначеною темою магістерської роботи студенти: 
1. Виконують лабораторні експериментальні дослідження з одержання 

об’єктів. Вказані дослідження виконують з використанням як стандартних 
методик, так і згідно з методиками лабораторних робіт таких дисциплін як 
«Технологія переробки рослинних жирів», «Технологія мила і мийних 
засобів» та ін. 

2. Здійснюють визначення властивостей одержаних як кінцевих 
продуктів так і напівфабрикатів, або проміжних продуктів. 

2. Одержані результати лабораторних досліджень оформляють у 
вигляді таблиць, діаграм, графіків. 

3. Здійснюють аналіз одержаних результатів і готують висновки. 
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Контрольні запитання до лабораторної роботи № 6,7  

 
1. Методики здійснення лабораторних досліджень з метою одержання 

проміжних і кінцевих продуктів. 
2. Методики визначення показників якості кінцевих продуктів,  

напівфабрикатів, проміжних продуктів. 
 

Лабораторна робота № 8 
 

Тема. Здійснення випробувань досліджуваних об’єктів за темою 
магістерської роботи  

Мета. Виконати випробування досліджуваних об’єктів. 
 
Порядок виконання роботи 
 
 За визначеною темою магістерської роботи студенти: 
1. Здійснюють випробування одержаних об’єктів в якості: 
–  сировини для виробництва; 
– функціональної добавки (модифікатора); 
–  готового до використання продукту. 
2. Здійснюють визначення властивостей одержаних як кінцевих 

продуктів так і напівфабрикатів, або проміжних продуктів. 
2. Одержані результати лабораторних досліджень оформляють у 

вигляді таблиць, діаграм, графіків. 
3. Здійснюють аналіз одержаних результатів і готують висновки. 
Контрольні запитання до лабораторної роботи № 8  

 
1.Методики здійснення випробувань об’єктів як сировини для 

виробництв. 
2. Методики здійснення випробувань об’єктів як функціональних 

добавок (модифікаторів). 
3. Методики здійснення випробувань об’єктів як готових до 

використання продуктів. 
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