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ВСТУП 

 

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з 

дисципліни курсу «Основи наукових досліджень у виробництві харчових 

добавок і косметичних засобів». 

Практичні роботи включають в себе завдання з формулювання наукової 

проблеми, обґрунтування теми наукових досліджень, аналіз наукових 

публікацій, перевірки на плагіат результатів наукових досліджень у сфері 

виробництва та використання харчових добавок та компонентів косметичних 

засобів, харчових та косметичних технологій; придбання навичок обробки 

результатів однофакторних і багатофакторних експериментів, побудови 

графіків і діаграм, отримання рівняння, що описує процес, оцінка його 

адекватності у програмному забезпеченні Microsoft Excel і Statistica; придбання 

навичок розрахунку складу харчових добавок, харчових продуктів або 

косметичних засобів за допомогою електронних таблиць, а також придбання 

навичок наукового консультування, організації наукових досліджень "з нуля" 

через вирішення нестандартних практичних задач. 

Практикум дозволить сформувати у студентів навички роботи з 

науково-технічної літературою за спеціальністю, вивчення основ методик, 

постановки, планування і проведення наукових експериментів, обробки та 

узагальнення наукових даних і оформлення результатів роботи у формі 

кваліфікаційних робіт. 
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Практична робота №1 

ФОРМУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ 

 

Мета роботи: придбання навичок виявлення та аналізу наукових 

проблем у сфері виробництва та використання харчових добавок та 

компонентів косметичних засобів, харчових та косметичних технологій. 

Необхідне матеріальне забезпечення: вітчизняні та іноземні електронні 

бібліотечні системи і бази даних наукових статей, дисертаційних робіт, а також 

звітів за науковими держбюджетними роботами за напрямком виробництва та 

використання харчових добавок та компонентів косметичних засобів, харчових 

та косметичних технологій. 

 

Хід роботи: 

1. Оберіть наукове направлення, яке викликає зацікавлення: 

- виробництва харчових добавок; 

- використання харчових добавок; 

- виробництва компонентів косметичних засобів; 

- використання компонентів косметичних засобів; 

- харчові технології; 

- косметичні технології; 

- виробництва біологічно активних добавок; 

- використання біологічно активних добавок тощо. 

2. Зробіть аналіз наукових і практичних проблем в рамках обраного 

направлення, випишіть їх. 

3. Оберіть і сформуйте проблему у сфері виробництва і застосування 

харчових добавок і компонентів косметичних засобів. Позначте, чому вона є 

проблемою, а не завданням.  

4. Обгрунтуйте актуальність обраної сформульованої проблеми. 

проведіть її аналіз відповідно до вимог з її позначення і постановки. 

 

Контрольні запитання: 
1. Дайте визначення проблемі теоретичного пізнання. 

2. Які риси притаманні нерозвиненим науковим проблемам? 

3. Наведіть приклади проблем у сфері виробництва та використання 

харчових добавок та компонентів косметичних засобів, харчових та 

косметичних технологій. 

4. Що таке наукова гіпотеза? Назвіть її властивості. 

5. Назвіть основні види наукових гіпотез. 

6. Наведіть приклади наукових гіпотез у сфері виробництва та 

використання харчових добавок та компонентів косметичних засобів, харчових 

та косметичних технологій. 
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Практична робота №2 

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Мета роботи: придбання навичок обгрунтування актуальної теми 

наукових досліджень у сфері виробництва та використання харчових добавок та 

компонентів косметичних засобів, харчових та косметичних технологій. 

Необхідне матеріальне забезпечення: вітчизняні та іноземні електронні 

бібліотечні системи і бази даних наукових статей, дисертаційних робіт, а також 

звітів за науковими держбюджетними роботами за напрямком виробництва та 

використання харчових добавок та компонентів косметичних засобів, харчових 

та косметичних технологій. 

 

Хід роботи: 

1. Оберіть наукове направлення у сфері виробництва і застосування 

харчових добавок і компонентів косметичних засобів, яке вас цікавить.  

2. Проаналізуйте, які є наукові проблеми в рамках сфери виробництва і 

застосування харчових добавок і компонентів косметичних засобів, випишіть 

їх. 

3. Оберіть тему дослідження в рамках проблеми, що прийшла вам до 

впродоби. Тема повинна бути новою, актуальною, економічно ефективною, 

практично цінною. 

4. Визначить об'єкт та предмет дослідження в рамках обраної теми. 

5. Визначить мету і завдання дослідження в рамках обраної теми. 

 

Контрольні запитання: 
1. З яких етапів складається формулювання теми наукового 

дослідження? 

2. Що таке актуальність теми наукового дослідження?  

3. Наведіть приклади актуальних досліджень у сфері виробництва та 

використання харчових добавок та компонентів косметичних засобів, 

харчових та косметичних технологій. 

4. Що таке об’єкт і предмет наукового дослідження? 

5. Що таке наукова новизна наукового дослідження? 

6. Що таке практична значимість наукового дослідження? 

 

Практична робота №3 

АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Мета роботи: придбання навичок критичного аналізу наукової публікації 

зі спеціальності. 

Необхідне матеріальне забезпечення: вітчизняні та іноземні електронні 

бібліотечні системи і бази даних наукових статей, дисертаційних робіт, а також 

звітів за науковими держбюджетними роботами за напрямком виробництва та 
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використання харчових добавок та компонентів косметичних засобів, харчових 

та косметичних технологій. 

 

Хід роботи: 

1. Оберіть варіант наукової статті (зі списку наукових статей, наведених в 

додатку А або оберіть та обґрунтувати свій варіант).  

2. Виявіть наступні ключові елементи наукового дослідження, які явно та 

опосередковано представлено в статті:  

а) Прикладна проблема дослідження, тобто ситуація, що виникла на 

практиці, яка характеризується протиріччям між двома станами: існуючим і 

бажаним. Розв'язати проблему означає усунути розрив між цими двома 

станами.  

б) Наукова проблема. У тому випадку, якщо поставлена прикладна 

проблема характеризується достатністю наукового знання для свого вирішення, 

вона є науковою задачею. Якщо ж ресурсу для її вирішення недостатньо, вона 

стає науковою проблемою. Тобто: 

- наукова задача – протиріччя, що характеризується достатністю 

наукового знання для свого вирішення.  

- наукова проблема - протиріччя, для вирішення якого необхідно вийти за 

рамки старого, вже досягнутого знання.  

в) Об'єкт наукового дослідження, тобто явище (предмет або процес), що 

породжує проблемну ситуацію і внаслідок цього вибрано для вивчення.  

г) Предмет наукового дослідження, тобто ті сторони об'єкту 

дослідження, які розглядаються в даній дослідницькій роботі. Об'єкт і предмет 

дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове (наприклад, 

об'єкт – технологія, предмет – технологічні параметри, показники якості 

продукції тощо).  

г) Мета наукового дослідження, що є предметом прагнення дослідника і 

описується в вигляді переліку необхідних наукових результатів. 

д) Гіпотеза, тобто припущення, яке неможливо довести, використовуючи 

поточний рівень науки. Аналіз поставленої проблеми дозволяє отримати 

відповіді на питання «Чи вірно висунуте припущення? Чому воно істинне? Чим 

це зумовлено, якими фактами і аргументами? ». Завдання дослідника полягає в 

пошуку аргументації, що дозволяє вважати тезу істиною або ж спростувати 

його.  

ж) Факти, на основі яких сформульовано гіпотезу.  

з) Методи наукового дослідження, що були застосовані, які являють 

собою сукупність методів і прийомів, необхідних для проведення даного 

дослідження.  

к) Отримані висновки, тобто вирішені задачі дослідження  

л) Науковий результат дослідження, тобто продукт наукової діяльності, 

отриманий на основі застосування обраного науково-методичного апарату, 

який задовольняє вимогам новизни, достовірності та корисності (концепція, 
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теорія, закон, закономірність, класифікація, метод, спосіб, технологія, 

методика, алгоритм, нова речовина і т.п.) 

 

Контрольні запитання: 
1. Чим відрізняється прикладна проблема від наукової проблеми? 

2. Чим відрізняється наукова задача від наукової проблеми? 

3. Чим відрізняється об’єкт від предмету дослідження? 

4. Що собою представляють факти, на яких сформульовано гіпотезу 

дослідження? 

5. Дайте визначення гіпотезі дослідження. 

6. Як співвідносяться з задачами дослідження висновки дослідження? 

7. Що представляє собою науковий результат дослідження?  

 

Практична робота № 4 

ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Мета роботи: придбання навичок перевірки наукових робіт на наявність 

плагіату. 

Необхідне матеріальне забезпечення: антиплагіатне програмне 

забезпечення, антиплагіатні інтернет-ресурси; інформаційні матеріали (статті, 

автореферати дисертацій, дисертації) за напрямком виробництва та 

використання харчових добавок та компонентів косметичних засобів, харчових 

та косметичних технологій. 

 

Хід роботи: 
1. Оцініть оригінальність запропонованого викладачем тексту статті, 

використовуючи програму «Антиплагіат». 

2. Оцініть оригінальність запропонованого викладачем тексту 

автореферату дисертації, використовуючи програму «Антиплагіат». 

3. Визначте перелік цитованих джерел в запропонованому викладачем 

тексті дисертації, використовуючи програму «Антиплагіат». 

 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення плагіату у науковому дослідженні. 

2. Які бувають види плагіату? 

3. Назвіть основну мету академічного плагіату. 

4. Дайте визначення фальсифікації фрагментів наукової роботи. 

5. Дайте визначення реплікації наукової роботи. 

6. Дайте визначення компіляції фрагментів наукової роботи. 

7. Назвіть відоме вам програмне забезпечення для боротьби з плагіатом. 

8. Назвіть відомі вам електронні ресурси для боротьби з плагіатом. 
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Практична робота № 5 

ОДНОФАКТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. ГРАФІК. АПРОКСИМАЦІЙНА 

ЗАЛЕЖНІСТЬ 

 

Мета роботи: придбання навичок обробки результатів однофакторних 

експериментів, побудови графіків, отримання рівняння, що описує процес, 

оцінка його адекватності. 

Необхідне матеріальне забезпечення: програмне забезпечення Microsoft 

Excel, Statistica. 

 

Хід роботи: 
1. Оберіть варіант у інформаційному матеріалі (додаток Б) згідно зі 

списком в журналі групи (включаючи повтор).  

2. Побудуйте у Microsoft Excel або Statistica графік, що описує залежність, 

представлену у Вашому варіанті.  

3. Побудуйте апроксимаційну лінію тренду вашої залежності.  

4. Оцініть адекватність виду лінії тренду, побудованого вами за 

допомогою коефіцієнту апроксимації, який автоматично розраховується в 

Microsoft Excel або Statistica.  

5. Наведіть рівняння, яке описує обгрунтовану вами апроксимаційну 

залежність (лінію тренду). 

 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення експерименту. Класифікація експериментів. 

2. Мета планування експерименту. Види планування експерименту. 

3. Що таке рандомізація дослідів? 

4. Що таке фактори експерименту? Що таке функція відгуку? 

5. Переваги багатофакторного експерименту перед однофакторним. 

Наведіть приклади подібних переваг. 

6. Дайте визначення апроксимації, коефіцієнту кореляції, коефіцієнту 

детермінації. 

7. Дайте визначення лінії тренду. Види ліній тренду. 

 

Практична робота № 6 

ПОБУДОВА ДІАГРАМ 

 

Мета роботи: придбання навичок обробки результатів експериментів, 

побудови діаграм для наглядного представлення даних, отримання рівняння, 

що описує процес, оцінка його адекватності. 

Необхідне матеріальне забезпечення: програмне забезпечення Microsoft 

Excel. 

 

Хід роботи: 



 

 

9 

1. Оберіть варіант у інформаційному матеріалі (додаток В) згідно зі 

списком в журналі групи (включаючи повтор).  

2. Побудуйте у програмному пакеті Microsoft Excel графік у вигляді 

діаграми, що описує залежність, представлену у Вашому варіанті.  

3. Отримайте рівняння, яке описує (або описують) побудовану вами 

діаграму. 

4. Оцініть значимість коефіцієнтів рівняння регресійної залежності, а 

також адекватність самого рівняння залежності, що автоматично 

розраховується в Microsoft Excel.  

 

Контрольні запитання: 

1. В чому полягає доцільність використання діаграм під час 

представлення результатів експериментальних досліджень? 

2. Що таке фактори експерименту? Що таке функція відгуку? 

3. Дайте визначення апроксимації, коефіцієнту кореляції, коефіцієнту 

детермінації. 

 

Практична робота № 7 

БАГАТОФАКТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. ГРАФІК. АПРОКСИМАЦІЙНА 

ЗАЛЕЖНІСТЬ 

 

Мета роботи: придбання навичок обробки результатів багатофакторних 

експериментів, побудови графіків, отримання рівняння, що описує процес, 

оцінка його адекватності. 

Необхідне матеріальне забезпечення: програмне забезпечення Statistica. 

 

Хід роботи: 
1. Оберіть варіант у інформаційному матеріалі (додаток Г) згідно зі 

списком в журналі групи (включаючи повтор).  

2. Побудуйте у програмному пакеті Statistica графік, що описує 

залежність, представлену у Вашому варіанті.  

3. Отримайте рівняння, яке описує обгрунтовану вами апроксимаційну 

залежність (лінію тренду). 

4. Оцініть значимість коефіцієнтів рівняння регресійної залежності, а 

також адекватність самого рівняння залежності, що автоматично 

розраховується в Statistica.  

 

Контрольні запитання: 

1. Навіщо в дослідженнях застосовуються двох- і багатофакторні 

експерименти? Чому не завжди можна застосувати план однофакторного 

експерименту? 

2. Що таке фактори експерименту? Що таке функція відгуку? 

3. Що таке поверхня відгуку багатофакторного експерименту? 
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4. Назвіть основні відмінності з точки зору планування повного 

факторного експерименту і дробного факторного експерименту. 

5. Дайте визначення апроксимації, коефіцієнту кореляції, коефіцієнту 

детермінації. 

Практична робота № 8 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ ПРОДУКТУ 

 

Мета роботи: придбання навичок розрахунку складу харчових добавок, 

харчових продуктів або косметичних засобів за допомогою таблиць Microsoft 

Excel. 

Необхідне матеріальне забезпечення: програмне забезпечення Microsoft 

Excel. 

 

Хід роботи: 
1. Оберіть модельну рецептуру продукту (харчової добавки, харчового 

продукту або косметичного засобу), який Ви вважаєте за доцільне збагатити на 

біологічно активні речовини (у вигляді таблиці Exel). 

2. Оберіть речовину / добавку для збагачення продукту, наведіть її склад 

(вона може бути існуючою, а може бути обґрунтована власне Вами) в таблиці 

Exel. 

3. Обгрунтуйте ефективну концентрацію речовини / добавки в продукті 

(в таблиці Exel). 

4. Наведіть рецептуру збагаченого продукту (в таблиці Exel)  

5. Розрахуйте та порівняйте харчову цінність розробленого і модельного 

продуктів у контексті середньодобової норми споживання нутрієнтів (в таблиці 

Exel) за нижченаведеними складовими: 

- антиоксиданти, консерванти, інші харчові добавки; 

- білки,жири, вуглеводи; 

- харчові волокна; 

- амінокислотний склад; 

- склад жирних кислот; 

- вітамінний склад; 

- мікроелементний склад тощо. 

 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть основні задачі оптимізації рецептур харчових та косметичних 

продуктів. 

2. Окресліть основні етапи розробки рецептур харчових та косметичних 

продуктів з обґрунтованим вмістом цільових інгредієнтів. 

3. За яким принципом обґрунтовують ефективну концентрацію харчових 

та косметичних інгредієнтів у продуктах? 
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Практична робота № 9 

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ,  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ "З НУЛЯ" 

 

Мета роботи: придбання навичок наукового консультування, організації 

наукових досліджень "з нуля" через вирішення нестандартних практичних 

задач. 

Необхідне матеріальне забезпечення: інтернет ресурси. 

 

Хід роботи: 
1. Студент отримує замовлення на певне дослідження згідно 

спеціальності (варіанти завдань наведені у додатку Д).  

2. Студенту необхідно виконати поставлену проблему в мінімальні 

строки з мінімально можливими фінансовими витратами.  

3. Студент має організувати дане дослідження, спираючись на власні 

навички та вміння, а також на ресурс існуючих лабораторій і науково-дослідних 

установ (вся необхідна інформація представлена в інтернеті на сайтах 

відповідних організацій).  

4. Обрані дослідні установи мають надати студентові результати 

досліджень певних показників / характеристик. 

5. Аналіз, інтерпретацію результатів та висновки (рішення проблеми) 

повинен зробити власне студент.  

6. Опис рішення наукової проблеми (за обраним варіантом) має бути 

наведений за такими пунктами:  

- перелік показників, які необхідно визначити в продукції; 

- назва організації, де дослідник будете робити замовлення на визначення 

даних показників; 

- зазначення принципу методів визначення цих показників; 

- висновки дослідника щодо отриманої інформації; 

- рекомендації дослідника замовнику щодо вирішення поставленого 

завдання. 

 

Контрольні запитання: 

1. Що таке прикладні дослідження? 

2. Окресліть коло лабораторій і науково-дослідних установ у регіоні, де 

ви проживаєте, де проводять прикладні дослідження. 

3. Окресліть основні етапи обраного варіанту досліджень. 

4. За яким принципом обґрунтовують ефективну концентрацію харчових 

та косметичних інгредієнтів у продуктах? 
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Рекомендована література 

 

1. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред.  

Т. В. Гончарук. – Тернопіль, 2014. — 272 с. 

2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — 

К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 

3. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник. – Київ, ВД «Професіонал», – 2005р. – 240 с. 

4. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: 

інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. 

Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. 

Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. 

вид. 
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Додаток А. Варіанти наукових публікацій для аналізу 

 

1. Визначення параметрів якості безалкогольного функціонального 

напою за методикою із застосуванням афінних перетворень.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/105631/104685  

 

2. Дослідження впливу полісахаридних та білкових добавок на в'язкісні 

властивості безглютенового тіста.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/100044/96791  

 

3. Розробка інноваційних технологій помадних конфет з сінбіотиками.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/93806/205763  

  

4. Оцінка ефективності катіонообмінного вилучення важких металів із 

розчинів, що містять їх суміші.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/129633/143793  

 

5. Дослідження смакоароматичних характеристик пива з додаванням 

хвойного екстракту.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/128895/143794  

  

6. Дослідження токсичності плівко утворюючих композицій на основі 

хітозану.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/119420/137415  

 

7. Расчет физических свойств жиров по триацилглицеридному составу.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/119481/137297  

 

8. Переробка молочної сировини у продукти здорового харчування.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/112939/136733  

  

9. Оптимізація складу жирових систем нового покоління.  

Посилання: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/160316/166862  

  

10. Devising nanotechnology for vegetable cryofrozen enrichers with 

biocomponents and the natural protein healthy snacks containing them.  

Посилання: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230165/229302 

 

11. Development of temperature regime of storage of frozen black currants.  

Посилання: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230139/229306 

 

12. Optimization of the HACCP safety control system for collagen hydrolysate 

production by implementing the FMEA model.  

http://journals.uran.ua/tarp/article/view/105631/104685
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/100044/96791
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/93806/205763
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/129633/143793
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/128895/143794
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/119420/137415
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/119481/137297
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/112939/136733
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/160316/166862
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230165
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230165
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230165/229302
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230139
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230139/229306
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230318
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230318
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Посилання: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230318/229311 

 

13. Improvement of the technology of shortcrust baked semi-finished product 

on the basis of model functional compositions.  

Посилання: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230328/229312 

 

14. Development of white tea extract as green corrosion inhibitor in mild steel 

under 1 M hydrochloric acid solution.  

Посилання: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/224435/227963 

 

15. Ваш варіант наукової публікації за спеціальністю. 

 

 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230318/229311
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230328
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230328
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/230328/229312
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/224435
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/224435
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Додаток Б. Варіанти однофакторних експериментів 

 

Варіант 1 Варіант 2 

№ експ. Х, % У, % № експ. Х, хв. У, % 

1 0 89 1 5 130 

2 2 50 2 10 95 

3 4 38 3 15 84 

4 6 76 4 20 76 

5 8 100 5 25 50 

6 10 100 6 30 29 

7 12 120 7 35 15 

Варіант 3 Варіант 4 

№ експ. Х, % У, хв. № експ. Х, хв. У, % 

1 0,5 44 1 0,5 43,1 

2 1,0 68 2 1,0 32,0 

3 1,5 75 3 1,5 18,1 

4 2,0 73 4 2,0 8,4 

5 2,5 60 5 2,5 9,6 

6 3,0 47 6 3,0 1,8 

7 3,5 15 7 3,5 4,8 

Варіант 5 Варіант 6 

№ експ. Х, год. У, хв. № експ. Х, об./хв. У, % 

1 1 46,0 1 100 3 

2 2 41,6 2 115 3 

3 3 25,1 3 130 4 

4 4 12,0 4 145 7 

5 5 1,8 5 160 12 

6 6 1,8 6 175 14 

7 7 31,6 7 190 32 

Варіант 7 Варіант 8 

№ експ. Х, с. У, % № експ. Х, об./хв. У, % 

1 10 3 1 0 24 

2 20 3 2 2 16 

3 30 9 3 4 9 

4 40 11 4 6 7 

5 50 18 5 8 9 

6 60 20 6 10 20 

7 70 26 7 12 26 
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Додаток В. Варіанти даних для побудови діаграм 

 

Таблиця 1 – Набір даних для побудови діаграм 

 

Компоненти 

системи 

Склад компонентів системи, % масс., в залежності від попередньої обробки за 

температурою 

20 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -80 -196 

К-1 11,26 16,18 20,94 41,46 37,86 43,79 46,78 53,54 53,9 

К-2 73,68 61,89 52,07 20 23,57 17,97 16,84 9,93 10,2 

К-3 9,31 14,21 17,26 18,97 20,59 17,89 12,74 6,32 1,8 

К-4 0,52 0,39 0,19 0,9 1,04 2,37 3,3 5,84 9,5 

К-5 4,6 6,24 7,72 16,46 15,43 16,01 16,6 20,75 22,2 

К-6 0,62 1,09 1,83 2,19 1,52 1,98 3,74 3,62 2,6 

 

Таблиця 2 – Набір даних для побудови діаграм 

 

Компоненти 

системи 

Значення показників ефективності процесу в залежності від температури 

попередньої обробки системи 

20 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -80 -196 

Коефіцієнт-1, 

од. 
0,01 0,11 0,2 0,65 0,6 0,67 0,73 0,85 0,86 

Коєфіцієнт-2, 

од. 
0,88 0,9 0,91 0,97 0,97 0,98 0,95 0,91 0,88 

Ефективність 

процесу, % 
17,01 23,9 30,67 61,03 55,84 64,14 70,42 83,75 88 

 

Таблиця 3 – Набір даних для побудови діаграм 

 
Температура 

попередньої обробки 

системи, °С 

Умови-1 Умови-2 Умови-3 Умови-4 Умови-5 Умови-6 

10 0,5 0,59 0,38 0,44 0,3 0,23 

-10 0,64 0,64 0,61 0,55 0,66 0,28 

-30 0,78 0,72 0,66 0,64 0,58 0,54 

-50 0,75 0,67 0,6 0,59 0,44 0,53 

-70 0,78 0,62 0,52 0,54 0,43 0,51 

-90 0,651 0,512 0,428 0,455 0,364 0,411 

-110 0,546 0,438 0,334 0,371 0,283 0,317 

-130 0,445 0,351 0,253 0,3 0,216 0,236 

-150 0,337 0,276 0,172 0,233 0,145 0,162 

-170 0,253 0,196 0,108 0,18 0,078 0,088 

-196 0,18 0,11 0,06 0,13 0,02 0,02 
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Таблиця 4 – Набір даних для побудови діаграм 

 

Умови процесу обробки 
Коефіцієнт-1, од. Ступінь-2, % Ступінь-3, % Ступінь-4, % 

L=2,2–5,0мм, W=1,5% 0,94 93,35 99 1,7 

L=2,2–5,0мм, W=1,0% 0,94 96,06 100 2,7 

L=2,2–5,0мм, W=0,5% 0,94 93,66 98,4 2,7 

L=2,4–2,6мм, W=1,5% 0,92 85,18 85,6 2,8 

L=2,4–2,6мм, W=1,0% 0,94 83,92 87 3,4 

L=2,4–2,6мм, W=0,5% 0,89 71,94 72 3,9 

L=3,2–3,4мм, W=1,5% 0,95 97,17 99 3,4 

L=3,2–3,4мм, W=1,0% 0,91 96,73 96,9 3,3 

L=3,2–3,4мм, W=0,5% 0,95 98,28 100 1,9 

L=4,2–4,5мм, W=1,5% 0,92 99,31 98 2 

L=4,2–4,5мм, W=1,0% 0,88 100 98 1,8 

L=4,2–4,5мм, W=0,5% 0,74 98,94 97 3,2 

 

Таблиця 5 – Варіанти обробки даних залежностей у вигляді діаграм  

 

Варіант Завдання щодо побудови залежності 
Посилання на 

таблицю додатка Б 

1 Залежність складу компонентів системи від температури 

попередньої обробки 

1 

2 Залежність показників ефективності процесу в залежності 

від температури попередньої обробки системи 

2 

3 Вплив температури попередньої обробки системи на 

коефіцієнт-1 за різних умов процесу (умови-1, умови-2) 

3 

4 Вплив температури попередньої обробки системи на 

коефіцієнт-1 за різних умов процесу (умови-3, умови-4) 

3 

5 Вплив температури попередньої обробки системи на 

коефіцієнт-1 за різних умов процесу (умови-5, умови-6) 

3 

6 Вплив температури попередньої обробки системи на 

коефіцієнт-1 за різних умов процесу (умови-1, умови-6) 

3 

7 Вплив температури попередньої обробки системи на 

коефіцієнт-1 за різних умов процесу (умови-4, умови-5) 

3 

8 Залежність коефіцієнту-1 процесу обробки сировини 

залежно від вологості, температури попередньої обробки і 

частоти обертання ротора 

4 

9 Залежність ступені-2 і ступені-3 процесу обробки сировини 

залежно від вологості, температури попередньої обробки і 

частоти обертання ротора 

4 

10 Залежність ступені-4 процесу обробки сировини залежно від 

вологості, температури попередньої обробки і частоти 

обертання ротора 

4 
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Додаток Г. Варіанти багатофакторних експериментів 

 

Таблиця 1 – Набір даних для побудови апроксимаційних залежностей  

 

Зразок Фактор-1, % Фактор-2, % Фактор-3, мг% Функція відгуку, хв. 

Х1 0,0136 0,0005 1,06 0,01 68,5 ± 0,70 590 10 

Х2 0,0080 0,0005 0,63 0,01 30,0 ± 0,50 400 10 

Х3 0,0123 0,0005 0,88 0,01 77,0 ± 0,70 540 10 

Х4 0,0084 0,0005 0,59 0,01 35,5 ± 0,40 400 10 

Х5 0,0098 0,0005 0,64 0,01 48,5 ± 0,70 420 10 

Х6 0,0109 0,0005 0,78 0,01 88,0 ± 0,70 505 10 

Х7 0,0106 0,0005 0,86 0,01 75,5 ± 0,70 510 10 

Х8 0,0148 0,0005 1,00 0,01 84,0 ± 0,70 600 10 

Х9 0,0076 0,0005 0,52 0,01 27,0 ± 0,50 380 10 

Х10 0,0112 0,0005 0,82 0,01 76,5 ± 0,70 520 10 

Х11 0,0042 0,0005 0,35 0,01 20,5 ± 0,40 320 10 

Х12 0,0105 0,0005 0,85 0,01 60,5 ± 0,50 490 10 

 

Таблиця 2 – Набір даних для побудови апроксимаційних залежностей  

 

Зразок 
Фактор-1, 

ммоль ½ О /кг 
Фактор-2, % Функція відгуку, хв. 

Х1 3,5 0,1 93 

Х2 8,5 0,1 29 

Х3 3,5 0,3 105 

Х4 8,5 0,3 8 

Х5 9,6 0,2 17 

Х6 2,5 0,2 134 

Х7 6,0 0,2 28 

Х8 6,0 0,34 37 

Х9 6,0 0,06 47 

 

Таблиця 3 – Набір даних для побудови апроксимаційних залежностей  

 

№ експ. 
Співвідношення компонентів, мас. частка Функція 

відгуку, хв. Компонент-1 Компонент-2 Компонент-3 

1 2 3 4 5 

1 1 0 0 420 

2 0 1 0 173 

3 0 0 1 121 

4 0,66 0,33 0 348 

5 0,33 0,66 0 261 
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Продовження табл. 3. 

 
1 2 3 4 5 

6 0 0,66 0,33 154 

7 0 0,33 0,66 128 

8 0,66 0 0,33 312 

9 0,33 0 0,66 224 

10 0,33 0,33 0,33 340 

 

Таблиця 4 – Набір даних для побудови апроксимаційних залежностей  

 
Фактор впливу, мм Кількість-1, % Кількість-2, % 

2,0 0 0,3 

2,5 1,2 0,8 

3,0 6,7 3,8 

3,5 17,2 8,9 

4,0 20 22 

4,5 18,6 22,9 

5,0 13,6 17,5 

5,5 7,5 10,4 

6,0 2,6 5 

6,5 0,4 2,8 

7,0 0 1,5 

7,5 

 

0 

 

 

Таблиця 5 – Варіанти обробки даних багатофакторних залежностей  

 

Варіант Завдання щодо побудови залежності 
Посилання на таблицю 

додатка Б 

1 Функція відгуку від фіктору-1 і фактору-2 1 

2 Функція відгуку від фіктору-2 і фактору-3 1 

3 Функція відгуку від фіктору-1 і фактору-2 2 

4 Функція відгуку від співвідношення компонентів 1 – 3 3 

5 Залежність кількості-1 і кількості-2 від фактора впливу 4 
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Додаток Д. Варіанти завдань для організації наукових досліджень 

 

Варіант Сутність завдання 

1 Серед лінійки фритюрних жирів необхідно обрати той, що має найвищу 

окисну стабільність. Потім необхідно провести заходи щодо зменшення 

його вспінювання під час жарки. 

2 Необхідно зпрогнозувати строк придатності нової розробленої майонезної 

продукції (що залежить від мікробіологічної стійкості). 

3 Необхідно запропонувати комплексний гелеутворювач для кондитерського 

напівфабрикату, що має температуру плавлення 65-70 °С. 

4 Отримана велика партія арахісової пасти, що містить пережарену сировину. 

На органолептичні характеристики ця деталь впливу не має. Але 

відповідальний виробник має бажання перевірити показники безпеки 

продукту. Оберіть необхідні показники продукту, які необхідно перевірити, 

порадьте виробникові, де їх можна перевірити і в якому діапазоні мають 

бути отримані результати у разі високоякісної продукції (відповідь 

оцінюється подвійною кількістю балів). 

5 Виробник безалкогольної продукції має проблему - помутніння газованого 

напою. Потрібно з'ясувати причину і ліквідувати її. Ваші пропозиції у 

вирішенні даної проблеми. 

6 Виробник рафінованої олії має бажання інтенсифікувати процес 

вінтеризації рослинної олії (процес видалення восків). Запропонуйте 

способи досягнення цієї мети. 

7 Виробник лінійки спредів звернувся до Вас з проханням допомогти довести 

шахрайство його постачальників. На його думку, вони продають йому 

замість молочного жиру рослинні аналоги. Як за допомогою 

інструментальних методів аналізу дійти істини? 

8 Виробник косметичного крему має намір підвищити його біологічну 

активність шляхом заміни олійної сировини на ту, що містить у своєму 

складі значно більшу кількість омега-3 поліненасичених жирних кислот. 

Попередьте його про можливі негативні наслідки такого заходу (які саме 

наслідки) і запропонуйте варіанти мінімізації таких ризиків. 

9 Необхідно зкорегувати вміст в рецептурі шампуню лауретсульфату натрію, 

хлориду натрію і загусників з метою отримання оптимальної в'язкості (25-

28 Па*с). Хід Вашої роботи в цьому напрямку. 

10 Необхідно зпрогнозувати строк придатності косметичного крему, який має 

склад, що відрізняється від аналогів з відомим терміном придатності. 
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