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1. Мета дисципліни:
вивчення технологічних процесів виробництва напівфабрикатів готової борошняної

кондитерської продукції, опанування технологією основних видів кондитерських виробів і 
набуття вмінь розробляти та використовувати технологічні схеми виготовлення 
напівфабрикатів і готових виробів, впливати на якість готової продукції. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з 
таких питань: 

- основи організації закладів ресторанного господарства (пекарні-кондитерські), як
осередків з надання послуг; 

- особливості організації виробництва борошняних кондитерських виробів у
ресторанному господарстві; 

- загальні принципи моделювання та організації виробничих процесів на
кондитерських фабриках та у кондитерських цехах; 

- раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства (пекарнях-
кондитерських) та на кондтерських фабриках. 

Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 
ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності. 
ЗК 5. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення. 
ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК 10. Здатність працювати в команді. 
ЗК 11. Здатність працювати автономно 
ЗК 12. Навички здійснення безпечної діяльності. 
СК 6. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, професійні та 
базові знання в галузі економіки і логістики для вирішення прикладних задач, проводити 
технологічні, технічні та економічні розрахунки. 
СК 10. Здатність самостійно вчитися, використовуючи здобуті фундаментальні та 
професійні знання і навички. 
СК 13. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі харчових технологій, уміння 
вести дискусію на професійну тематику українською та іноземною мовами.  
СК 14. Здатність підвищувати ефективність виробництва та ресурсозбереження, 
розроблювати і впроваджувати сучасні системи менеджменту. 
СК 15. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити 
соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.
Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 

фундаментальних дисциплін. Особливе значення для вивчення мають такі дисципліни, як: 
«Гігієна та санітарія», «Устаткування в галузі», «Основи кулніарної майстерності», 
«Товарознавство», «Технологія галузі», «Харчові технології», «Харчова хімія». 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними
результатами навчання. 

В результаті вивчення даного курсу здобувач вищої освіти повинен: 
знати: 

- наукові властивості сировини у приготуванні борошняних та кондитерських виробів;
- наукові основи тістоутворення;
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- технологію дріжджового та бездріжджового тіста;
- новітні технології оздоблювальних напівфабрикатів;
- нетрадиційні види тіста;
- шляхи поліпшення якості борошняних та кондитерських виробів;
- харчову цінність борошняних та кондитерських виробів.

вміти: 
- оцінювати якість сировини та готових продуктів відповідно до вимог нормативних
документів;
- обґрунтовувати конкурентоздатний асортимент продукції для конкретних умов
виробництва;
- вибирати найбільш ефективні технології в конкретних умовах виробництва;
- дотримуватися технологічних режимів виробництва продукції відповідно до вимог
нормативно-технічної документації;
- розраховувати процес переробки сировини з виготовленням конкретного продукту;
- брати участь у впровадженні у виробництво сучасної техніки та технології, нових форми
організації виробництва продукції в умовах ринку;
- брати участь у розробці рекомендацій щодо попередження та усунення вад і браку
продукції;
- визначати ефективний напрям переробки сировини з урахуванням кон’юктури ринку та
умов ринкових відносин.

Програмні результати навчання: 

РН 3. Знати класифікацію, принципи  побудови і функціонування технологічного 
обладнання переробних і харчових виробництв. Вибирати та застосовувати для 
реконструкції, технічного переоснащення або будівництва підприємств сучасне 
обладнання, інформаційно-комунікаційні технології, системи автоматизованого 
 проектування та програмного забезпечення. 
РН 6. Застосовувати програми управління якістю та безпечністю харчових продуктів, 
впроваджувати сучасні системи менеджменту. 
РН 7. Визначати показники ефективності виробництва та реалізовувати заходи для її 
підвищення шляхом раціонального використання і скорочення витрат людської праці, 
енергетичних та сировинних ресурсів для забезпечення конкурентоспроможності 
виготовленої продукції. 
РН 8. Аналізувати стан і динаміку попиту та пропозицій  на продукцію підприємств 
харчової промисловості, планувати обсяги її виробництва (реалізації)  та  асортимент 
РН 12. Демонструвати уміння виконувати професійну роботу як самостійно, так і в групі, 
уміння отримати результат у рамках обмеженого часу 
РН 15. Демонструвати здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, уміння вести 
дискусію, укладати ділову документацію українською та іноземною мовами. 
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4. Структура навчальної дисципліни.

7 семестр 
Форма навчання__денна___

№ 
п/п 

Номер і назва теми Кількість годин* Примітки** 

ле
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ії 
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20
20

/2
1 

н.
р.

 

20
21

/2
2 

н.
р.

 

20
22

/2
3 

н.
р.

 

20
23

/2
4 

н.
р.

 

Розділ 1. Сировина для кондитерського виробництва та асортимент виробів 
1 Тема 1. Сировина для 

кондитерського виробництва. 
Характеристика технологічних 
властивостей сировини. Підготовка 
кондитерської сировини до 
виробництва. 

2 10 

2 Тема 2. Асортимент борошняних 
кондитерських виробів. 
Напівфабрикати для борошняних 
кондитерських виробів. Нові види 
напівфабрикатів. 

2 6 10 

3 Тема 3. Виробництво тіста з 
використанням механічного і 
комбінованого способу 
розпушування 

2 6 10 

4 Тема 4. Виробництво тіста з 
використанням хімічних 
розпушувачів: пісочного, прісного 
здобного, пряничного 

2 6 10 

Розділ 2. Виробництво напівфабрикатів та готової продукції 
5 Тема 5. Оздоблювальні 

напівфабрикати та їх використання. 
Цукристі заготовки 

2 8 10 

6 Тема 6. Приготування тістечок у 
кондитерському цеху 

2 8 11 

7 Тема 7. Приготування тортів, 
особливості їх виробництва. Нові 
технології оформлення тортів. 

2 8 11 

8 Тема 8. Принципи оформлення 
кондитерських виробів. Тенденції і 
напрямки розвитку кондитерського 
виробництва 

2 6 14 

ВСЬОГО 16 48 86 
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5. Схема формування оцінки.

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 
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 та захист лабораторних робіт 1-16 7*5 б.=35 
КМР 14 25 
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* 60 

Підсумкове оцінювання: 

Форма оцінювання 
Терміни 

оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна 
кількість балів 

Екзамен 19 40 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

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. 

Піч конвекційна  2008р., плити електричні 4-комфорочні 2шт. 2007р., 
міксер промисловий 2008р., м’ясорубка 2008р., мікрохвильова піч 2008 р., 
ваги «Капля» – 1шт.2007р., ломтерізка – 1шт. 2009р., водонагрівач – 1шт. 
2006р., столи кухонні з мийкою 2шт. 2007р., холодильні шафи 2шт. 
2007р.,2016р., вакумно-пакувальна машина 2018р., термопроцесор для 
SOUSVIDE 2018р., наплитний та столовий посуд. 
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7. Рекомендована література:
Базова 

1. Технологія продукції ресторанного господарства. Частина І. М.І. Пересічний, С.М.
Пересічна, І.Ю. Антонюк. Опорн. консп. лекцій. – К.: КНТЕУ, 2004. – 370 с.
2. Технологія продукції ресторанного господарства. Частина ІІ. М.І. Пересічний, С.М.
Пересічна, І.Ю. Антонюк. Опорн. консп. лекцій. – К.: КНТЕУ, 2004. – 182 с.
3. Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика [Монографія] / М.І. Пересічний,
В.Н. Корзун, М.Ф. Кравченко, О.М. Григоренко. − К.: КНТЕУ, 2003 – 526 с.
4. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. – К.: Кондор, 2003. – 505 с.
5. Антонець Л.І., Куба О.М., Старовойт Л.Я. Лабораторний практикум з предмета
«Технологія приготування їжі» та організація виробництва. Навч. посіб. для проф.-тех.
закладів освіти. – К.: «Факт», 2003. − 304 с.
6. Корягіна М.Ф., Юліна А.І., Петренко Т.Ф. Технологія продукції громадського
харчування: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
7. Косовенко М.С., Смірнова Ж.М., Старовойт Л.Я. Технологія приготування їжі:
Підручник. – К.: Факт, 2003. – 360 с.
8. Захарчук В. Г., Кунділовська Т. А., Гайдукович Г. Є. Технологія продукції
ресторанного господарства: навч. посібн. – Одеса: ОНЕУ, Атлант ВОІ СОІУ, 2016 р. –
479 с.

Додаткова 
1. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств
громадського харчування всіх форм власності / О. В. Шалимінов, Т. П. Дятченко, Л. О.
Кравченко, А. А. Рачковський, Ю. Ф. Родіонов. – К.: А.С.К., 2000. – 848 с.
2. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського
харчування / А.І. Здобнов, В.А. Циганенко. – К.: «Арій», 2015. – 688 с.
4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для
предприятий общественного питания / під ред. Лапшиної В.Т. – М.: Хлебпродинформ,
2002. – 632 с.

Інформаційні ресурси 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 
http:|//www.cooking.ru 
http:|//www.chiken.kiev.ua 
http:|//www.gastromag.ru 
http:|//www.restromag.ru 
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Тематика лабораторних занять здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

Тема: Правила роботи в технологічній лабораторії. 
Технологія приготування дріжджового тіста і виробів з нього 6 

Тема: Технологія приготування бісквітного н/ф і виробів з нього 6 
Тема: Технологія приготування заварного н/ф і виробів з нього 6 
Тема: Технологія приготування пісочного н/ф і виробів з нього 8 
Тема: Технологія приготування листового н/ф і виробів з нього 8 
Тема: Технологія приготування оздоблювальних н/ф та їх комбінування 8 
Тема: Приготування тортів, особливості їх виробництва 6 
Всього 48 

Зміст самостійної роботи студентів денної форми навчання 

Теми самостійної роботи Кількість 
годин 

Тема: Обладнання та інвентар кондитерського цеху. Санітарні вимоги 
щодо виготовлення кондитерських виробів. 10 

Тема: Харчові барвники: натуральні і синтетичні. Смакові і ароматичні 
речовини. Студнєутворювачі. Емульгатори. 10 

Тема: Технологічні параметри тісто утворювання (вологість, 
температура, тривалість). Фактори, що впливають на ці показники. 10 

Тема: Приготування начинок з фруктів, маку, сиру, начинки горіхової, 
цукрових сиропів, формів. 10 

Тема: Особливості введення добавок в окремі види тіста. Концентрації 
добавок, що використовуються при приготуванні для борошняних 
кондитерських виробів зниженої калорійності. 

10 

Тема: Удосконалення технології виробництва національних 
кондитерських і хлібобулочних виробів 11 

Тема: Розрахунок сировини для виготовлення напівфабрикатів для 
тістечок 11 

Тема: Розрахунок робочих рецептур для приготування тістечок. 14 
Тема: Вимоги, щодо якості тортів, відходи та витрати. 10 
Всього 86 

Форма контролю (елементи контролю ): КМР 




