
 



 

 
  



 

 

 
 

Н
ав

ча
ль

ни
й 

рі
к 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Підсумк. 
контроль 

Індивід. 
завдання 

К
ре

ди
ті

в 
EC

TS
 Обсяг роботи студента (години) 

ек
за

ме
н 

за
лі

к 

ку
рс

. р
об

от
а 

фо
рм

а 

кі
ль

кі
ст

ь 

вс
ьо

го
 

аудиторні 

са
мо

ст
ій

на
 

ро
бо

та
 

вс
ьо

го
 

ау
ди

то
рн

і 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 

ла
бо

ра
то

р
ні

 р
об

от
и 

Денна форма навчання 
2020/21 1 1  1    3 90 32 16 16 - 58 

              
2021/22               

              
2022/23               

              
 
 

  



 

 

1. Мета дисципліни 
 

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є однією із дисциплін , які 
формують спеціаліста харчової галузі. 
Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів: 
• Із загальними поняттями про технологію та розвиток харчових 

виробників; 
• З основним асортиментом та сировиною харчових підприємств, їх 

складом, рівнем якості та безпеки для суспільства; 
• З поняттями раціонального та адекватного харчування 

Завданням дисципліни є: 
• Вивчення основних понять та термінів технологічних процесів харчових 

виробництв; 
• В доступній формі викласти основи технологічних процесів і принципові 

технологічні схеми основних харчових виробництв; 
• Розпочати на першому етапі навчання спеціальну підготовку молодих 

спеціалістів, здатних до активної та творчої трудової діяльності; 
• Створити умови для глибокого опанування технологіями харчових 

виробництв в межах спеціальних дисциплін. 
 
Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК03. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
ЗК06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 
ЗК08. Здатність працювати автономно 
ФК6. Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 
економічні розрахунки. 
ФК12. Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 
технологій, вести професійну дискусію 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни 
 

Немає 
 
 
 
3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання 
 

В результаті успішного засвоєння дисципліни студент повинен  



 

 

знати: 
• основні поняття та терміни в галузі технології ; 
• мати уяву про сутність основних технологічних процесів харчових 

виробництв; 
вміти:  

• викласти викласти коротко, але послідовно основні стадії технологічного 
процесу, дати перелік основних виробів та сировини певного виробництва, 
виписати основні технологічні параметри, користуючись навчальною 
літературою в бібліотеці. 
 

Програмні результати навчання: 
ПР 1. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 
галузі харчових технологій. 

ПР 2. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень 
шляхом продовження освіти та самоосвіти 

ПР  19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 
командної робот 

ПР21. Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 
широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду 
у сфері харчових технологій. 

ПР 27. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести 
здоровий спосіб життя  



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
1 семестр 

Форма навчання __денна___ 
 

№ 
п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин Примітки 
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_1_ семестр 
1 ТЕМА 1. Вступ. Предмет, мета і 

завдання дисципліни. Освітньо-
професійна програма. Професійна 
діяльність технолога харчових 
виробництв та закладів 
ресторанного господарства. 
Актуальні проблеми галузі 

4 2 - 8     

2 ТЕМА 2. Загальні поняття і 
відомості про технологію, 
технологічний процес та розвиток 
підприємств харчової 
промисловості і ресторанного 
бізнесу 

4 2 - 10     

3 ТЕМА 3. Сучасні уявлення про 
склад та властивості харчових 
продуктів 

2 2 - 10     

4  ТЕМА 4 Загальні поняття 
управління якістю харчової 
продукції 

2 2 - 10     

5 ТЕМА 5. Особливості виробництва 
харчової продукції з різних видів 
сировини в умовах харчових 
виробництв та закладах 
ресторанного бізнесу 

2 4 - 10     

6 ТЕМА 6. Формування екологічного 
мислення та екологічної культури 
майбутніх бакалаврів з харчових 
технологій. 

2 4 - 10     

 Разом 16 16 - 58     
 

5. Схема формування оцінки 
 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 
 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 



 

 

 
5.2 Форми та організація оцінювання: 

Поточне оцінювання: 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна 
кількість балів 

Виконання практичних 
робіт  

1-16 6х5 б. = 30 

Контрольне тестування за 
темами  розділів 

9, 17 2х20б.=40 

Оцінювання рівня 
виконання завдань з 
самостійної роботи 
(аналітичний огляд, 
презентація) 

8, 12 2х15б.=30 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                        100 
 

Підсумкове оцінювання: 
Форма 

оцінювання 
Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість 

балів 
Залік 17 100 

 
6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  
 
Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби 

комп’ютерної техніки та інформаційних технологій). 
Програмне забезпечення ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 

2007, MS Office 2003, Autocad RM 21, Телевізор 1шт., мультимедійний 
проектор Epson EB-S72 з екраном. 2017р. 

7. Рекомендована література: 
 

Основна: 
1. Закон України про вищу освіту.  
2.  Міністерство освіти України. Освітньо професійна програма «Харчові 

технології». 
3. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: 

підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – К.: Центр учбової літератури, 
2010. – 336 с. 

4. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-
ресторанному господарстві: навч. посіб. / В. Г. Топольник. – Львів: Магнолія 
2012. – 328 с.  

5. Система управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2009. – Взамен 
ДСТУ ISO 9001-2008; введ. 2009-09-01. – К.: Держспоживстандарт України, 
2009. – 26 с. – (Державний стандарт України).  



 

 

6. Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на 
основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT): ДСТУ ISO 9004:2012. – Взамен 
ДСТУ ISO 9004-2001; введ. 2012-12-13. – К.: Держспоживстандарт України, 
2012. – 26 с. – (Державний стандарт України).  

7. Перцевий Ф.В. та ін. Технологія продукції харчових виробництв: Навч. 
посібник / Ф.В. Перцевий, Н.В. Камсуліна, М.Б. Колеснікова, М.О. Янчева, 
П.В. Гурський, Л.М. Тіщенко / Харків: ХДУХТ, 2006. – 318 с.  

8. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових 
продуктів: Підручник / За ред. А.І. Українця. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с. 

 
Додаткова: 

1. Переработка продукции растительного и животного происхождения 
(под ред. А. В.Богомолова, Ф. В.Перцового) – СПб: ГИОРД, 2001. – 336 с. 

2. Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції: Підручник/ 
О.В. Богомолов, Н.В. Верешко, О.М. Сафонова и др; Під ред. О.І. 
Шаповаленка, О.М. Сафонової. - Харків: Еспада, 2008. - 542 с. 

3. Гличев А. В. Полная схема механᴎзма управления качеством продукции 
/ А. В. Гличев // Стандарты и качество. – 2011. –№ 40. – С. 49. 

4. Гличев А. В. Совремеʜʜοе представление о механᴎзме управления 
качеством продукции / А. В. Гличев // Стандарты и качество. – 2013. – №18. – С. 
59. 

5. Математичні аспекти методології нормування та контролю фізико-
хімічних показників продукції харчування. Прогресивні ресурсозберігаючі 
технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. 
Економічні проблеми торгівлі : зб. наук. праць. У 2–х част. / Черевко О.І. та ін. 
– Харків : ХДАТОХ. – 2001. 

6. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. – С.-Пб: 
Профессия, 2003. – 415 с.  

7. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных 
кондитерських изделий. – М.: АСАДЕМА, 2003. – 300 с.  

8. Ковалевский К.А. Технология бродильных производств. – К.: 2004. – 338 
с.  

9. Козманова А.В. Технология производства паштетов и фаршей: Учеб. 
пособ. – Ростов-на-Дону: Март, 2002. – 207 с.  

10.  Коробейник А. Технология переработки рыбы и рыбных продуктов: 
Учеб. пособ. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002. – 288 с.  

11. Пучкова Л.И. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: 
Учебник. – С.-Пб: ГИОРД, 2005. – 557 с.  

12.  Рогов И.А., Забашта А.Г., Козюлин Г.П. Общая технология мяса и 
мясопродуктов. – М.: Колос, 2000. – 367 с.  

13. Технологія вина: Підручник / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. 
Загоруйко. – К.: НУХТ, 2003. – 588 с.  

14.  Технология полуфабрикатов из мяса птицы. – М.: Колос, 2002. – 197 с.  
15. Черевко О.І., Сафонова О.М., Богомолов О.В. Переробка сировини 

тваринного походження. – Харків: ХДАТОХ, 2002. – 260 с.  



 

 

16. Харчові технології у прикладах і задачах: Підручник / Л.Л. 
Таважнянський, С.І. Бухкало, П.О. Капустенко та ін.; М-во освіти і науки 
України, Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". - Київ: Центр учбової 
літератури, 2008. – 575 с. 

 
Інформаційні ресурси: 

1. Режим доступу:  http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 
2.  Режим доступу:  http://www.gcsms.com.ua/index.php 
3. Режим доступу:  http://uazakon.com 
4. Режим доступу:  http://www.uapravo.net 
5.http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0
%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C 
6.https://www.bizerba.com/uk_ua/c%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1
%80%D1%96%D0%B2/%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B
E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B3%D0%B0%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F.h
tml 
7. https://www.sciencedirect.com/journal/lwt 
8. https://www.sciencedirect.com/journal/canadian-institute-of-food-technology-
journal 
9. https://www.sciencedirect.com/journal/the-cornell-hotel-and-restaurant-
administration-quarterly 
 

  

http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://www.ido.tpu.edu.ru:8080/news.asp?xz=28&titl=kompleks
http://uazakon.com/
http://www.uapravo.net/
https://www.sciencedirect.com/journal/lwt
https://www.sciencedirect.com/journal/canadian-institute-of-food-technology-journal
https://www.sciencedirect.com/journal/canadian-institute-of-food-technology-journal


 

 

Тематика практичних занять 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

ТЕМА 1. Вступ. Предмет, мета і завдання дисципліни. Освітньо-
професійна програма. Професійна діяльність технолога харчових 
виробництв та закладів ресторанного господарства. Актуальні 
проблеми галузі 
Практична робота 1 Побудова структурно-логічної схеми освітньо-
професійної програми 

2 

ТЕМА 2. Загальні поняття і відомості про технологію, технологічний 
процес та розвиток підприємств харчової промисловості і 
ресторанного бізнесу 
Практична робота 2 Аналіз діяльності харчових виробництв та 
закладів ресторанного господарства  

2 

ТЕМА 3. Сучасні уявлення про склад та властивості харчових 
продуктів 
Практична робота 3 Робота з довідниками та інформаційними 
джерелами 

4 

ТЕМА 4 Загальні поняття управління якістю харчової продукції 
Практична робота 4 Нормативна документація з контролю якості 
харчової продукції 

4 

ТЕМА 5. Особливості виробництва харчової продукції з різних видів 
сировини в умовах харчових виробництв та закладах ресторанного 
бізнесу 
Практична робота 5 Принципи побудови та основні етапи 
технологічного процесу виробництва харчової та кулінарної продукції 

4 

ТЕМА 6. Формування екологічного мислення та екологічної культури 
майбутніх бакалаврів з харчових технологій. 
Практична робота 6 Основні принципи екологізації виробництв та 
підприємств галузі 

4 

Разом 16 
 

Тематика самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

Роль харчової промисловості в соціально економічному розвитку 
країни; специфічні особливості. Структура агропромислового 
комплексу. Інноваційні технології в харчовій промисловості. 
Проблеми харчових технологій: екологічні, технологічні, економічні, 
продовольча безпека та безпека харчових продуктів тощо.  

8 

Властивості продуктів: фізичні, хімічні, реологічні, технологічні, 
органолептичні. Поняття якості сировини і харчових продуктів, рівень 
якості, показники якості, методи оцінки. Основи стандартизації в 
харчовій промисловості, управління якістю продукції. Категорії і види 
нормативних і технічних документів. Фізичні, хімічні, фізико-хімічні, 
біохімічні, мікробіологічні і колоїдні процеси харчової технології, їх 
роль і вплив на якість харчових продуктів. 

10 

Асортимент виробів харчової промисловості. Класифікація харчових 
виробництв. Узагальнена структурна схема харчових виробництв. 
Характеристика технологічних стадій. 

10 

Основна і додаткова сировина харчової та переробної промисловості, її 
харчова цінність, показники якості. Основні види сировини: 
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зернобобові культури, борошно, солод, крохмалепродукти, цукор, 
олійна сировина, картопля, овочі, плоди, ягоди, м'ясо, риба, 
субпродукти, молоко і молочні продукти. Додаткова сировина: 
кухонна сіль, харчові барвники і ароматизатори, драглеутворюючі 
речовини і стабілізатори, поверхнево-активні речовини, 
піноутворювачі тощо. 
Інструменти управлінні якістю. Інструменти проектування якості. 
Cтатистичні методи оцінки і контролю якості. Економіка якості  
Класифікація витрат на якість. Управління витратами на якість. Оцінка 
рівня якості продукції 

10 

Актуальні питання екологізації харчових виробництв, екологічна 
ситуація в Україні. Екологічна безпека. Принципи 
ресурсозаощадження на всіх стадіях виробництва, економія витрат 
сировини, палива та енергії, виробництво екологічно безпечної 
харчової продукції, утилізація відходів виробництва, мінімізація 
розсіюваних і неутилізованих відходів тощо. Екологічний 
менеджмент на харчових підприємствах відповідно до вимог 
міжнародних стандартів.  

10 

Разом 58 
Форма контролю (елементи контролю ): аналітичний огляд, презентація 
 
 


