
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння здобувачами 

основних понять дисципліни, теоретичного та практичного матеріалу, що 

стосується формування знань з методології, теорії методу та процесу, 

методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, а також методики 

та організації наукової діяльності для забезпечення їхніх професійних 

компетенцій як дослідників. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: є: теоретична підготовка з 

питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; 

організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та 

емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів 

розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; 

організації науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового 

пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення 

результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; визначення 

економічної ефективності наукових досліджень.  
 

Компетентності: 

Інтегральні: 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері харчових технологій. 

 

Загальні: 

ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові): 

СК 1. Здатність обирати та застосовувати спеціалізоване лабораторне і 

технологічне обладнання та прилади, науково-обґрунтовані методи та 

програмне забезпечення для проведення наукових досліджень у сфері 

харчових технологій  

СК 2. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження з 

урахуванням світових тенденцій науково-технічного розвитку галузі  

СК 5. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових 

досліджень і проектів.  

СК 8. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти нові та 

удосконалювати існуючі технології харчових продуктів, які відповідатимуть 

сучасним вимогам європейських споживачів. 



Програмні результати навчання: 

РН 1. Відшуковувати систематизувати та аналізувати науково-технічну 

інформацію з різних джерел для вирішення професійних та наукових завдань 

у сфері харчових технологій.  

РН 2. 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.  

РН 3. Застосовувати спеціальне обладнання, сучасні методи та 

інструменти, у тому числі математичне і комп’ютерне моделювання для 

розв’язання складних задач у харчових технологіях.  

РН 7. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері харчових технологій, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців. 

РН 10. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері харчових 

технологій, аналізувати їх результати, аргументувати висновки.  

РН 11. Оцінювати та усувати ризики і невизначеності при прийнятті 

технологічних та організаційних рішень у виробничих умовах для 

забезпечення якості та безпечності харчових продуктів. 

РН 12. Науково обґрунтовувати та розробляти технології органічних, 

екологічно чистих продуктів з використанням регіональної сировини. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Мета, завдання, предмет, об’єкт та зміст курсу «Методогія та 

організація наукових досліджень». 

Тема 2. Категоріальний апарат наукового дослідження. 

Тема 3. Технологія наукових досліджень. 

Тема 4. Методологія наукових досліджень. 

Тема 5. Теоретичні та емпіричні методи дослідження. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Тема 7. Методологія наукових досліджень в галузі харчових технологій. 

Тема 8. Представлення матеріалів дослідження у наукових роботах. 

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 90 год. 

Кількість кредитів 3,0. 

Форма семестрового контролю екзамен. 


