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1. Мета дисципліни – вивчення загальних принципів технологічних процесів виробництва 
харчових продуктів, змін, які відбуваються при цьому та чинників, що впливають на 
формування якості та безпеки продукції, основних технологічних аспектів виробництва 
окремих харчових продуктів. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологіяk людини», 
«Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізіології та анатомії людини, харчової 
хімії та ін. навчальних дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; 
працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками компаративного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
        Навчальна дисципліна «Технологія харчових продуктів» є складовою програми 
професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою 
«Дієтологія». «Технологія харчових продуктів» є вибірковою дисципліною, що висвітлює 
питання про основні види сировини для виробництва харчових продуктів та методи її 
обробки; процеси, що відбуваються в харчових продуктах при їх переробці; технологію 
окремих харчових виробництв. 
       Дисципліна покликана висвітлити механізми впливу окремих технологічних параметрів 
процесів виробництва на формування якості кінцевого продукту харчування. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. розкрити основні поняття, що пов’язані з вивченням факторів, які впливають на 

формування якості харчових продуктів при виробництві; 
2. проаналізувати властивості основної та додаткової сировини, що використовується в 

окремих харчових виробництвах;  
3. сформувати у студентів загальні уявлення про технологію окремих харчових продуктів 

та розуміння необхідності використання комплексного підходу до удосконалення 
технологій харчової та переробної промисловості; 

4. ознайомлення з принциповими технологічними схемами виробництва основних видів 
харчових продуктів, параметрами процесів, умовами зберігання сировини та готової 
продукції, з оцінкою їх якості. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 
«Технології медичної діагностики та лікування») дисципліна забезпечує набуття здобувачами 
освіти наступних компетентностей:  

інтегральної:  
 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
та вимог; 

 загальних: 
 здатність застосовувати знання з технології харчових продуктів  в практичних 

ситуаціях; 
 знання та розуміння предметної області технології харчових продуктів; 
 здатність до вибору стратегії спілкування,  
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 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії; 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  
 здатність вчитися і бути сучасно навченим; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

спеціальних (фахових, предметних): 
- характеризувати сировину та способи виробництва харчової продукції; 
- описувати процеси, які відбуваються при виробництві харчових продуктів;  
- характеризувати технологічні схеми виробництва і особливості технології 

окремих видів  харчових продуктів; 

- описувати дефекти харчових продуктів, що виникають в процесі виробництва, 
засоби їх попередження та усунення;                                                                      

- набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої технології 
харчових продуктів; 

- самостійно працювати з науковою, навчальною, довідниковою літературою, 
нормативно-технічною документацією з технології харчових продуктів. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Основні властивості сировини 
рослинного і тваринного 
походження;  

  Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

5 

1.2. Загальні методи переробки 
сировини та харчових 
продуктів; 
 

  Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

10 

1.3. Особливості технологічних схем 
виробництва окремих видів 
харчових продуктів рослинного 
походження; 

  Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

15 

1.4. Особливості технологічних схем 
виробництва окремих видів 
харчових продуктів тваринного 
походження; 

 Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 3; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

15 

2 Вміти    

2.1. На основі поглиблених знань 
щодо закономірностей фізико-
хімічних, біохімічних і 
мікробіологічних перетворень 
основних компонентів 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

5 
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продовольчої сировини під час 
технологічного перероблення 
вміти визначати  шляхи 
підвищення якості харчових 
продуктів на сучасному етапі 
розвитку технологій 

2.2. Визначати й описувати переваги 
і недоліки загальних методів 
переробки сировини та 
харчових продуктів 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 1; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

10 

2.3. На основі поглиблених знань 
технології харчових продуктів 
рослинного походження  вміти 
охарактеризувати якість і 
безпеку продукції на основі 
відповідних стандартів та у 
межах систем управління 
безпечністю харчових продуктів 
під час їх виробництва. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

15 

2.4. На основі поглиблених знань  
технології харчових продуктів 
рослинного походження  вміти 
охарактеризувати якість і 
безпеку продукції на основі 
відповідних стандартів та у 
межах систем управління 
безпечністю харчових продуктів 
під час їх виробництва. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 3; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу 

15 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 
діалоговому режимі з колегами та 
цільовою аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії;  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу; 
знання особливостей сировини 

рослинного  і тваринного 
походження 

5 

3.2. Письмово відображувати та 
презентувати результати своїх 
досліджень українською мовою. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Мультимедійні презентації з 
сучасного стану питань, що 

розглядаються в рамках курсу; 
представлення результатів 
компаративного  аналізу 
традиційних і сучасних 

технологій виробництва окремих 
видів харчових продуктів 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 
Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

Демонструвати спілкування в діалоговому 
режимі з колегами та цільовою аудиторією, 
ведення професійної наукової дискусії, 
письмово відображувати та презентувати 
результати своїх досліджень українською 
мовою. 

        + + 

Використовувати теорії і закони 
математики, фізики, хімії та інших наук для 
вирішення сучасних завдань технології 
харчових продуктів. 

+ + + + + + + +   

Розуміти основні терміни та поняття щодо 
наукових основ технології харчових 
виробництв. 

 + + + + + + +   

Демонструвати знання про основні 
властивості харчової сировини рослинного 
та тваринного походження . 

+ + + + + + + +   

Демонструвати знання загальних методів 
переробки сировини, способів запобігання 
їх негативному впливу на харчову та 
біологічну цінність продукту. 

 + + +       

Встановлювати закономірності формування 
споживних властивостей в процесі 
виробництва харчових продуктів 

  + + + + + +   

Встановлювати закономірності фізико-
хімічних, біохімічних і мікробіологічних 
перетворень основних компонентів 
продовольчої сировини  та харчових 
продуктів під час технологічного 
перероблення. 

  + + + + + +   

Аналізувати технології окремих харчових 
виробництв, їх принципові технологічні 
схеми та конкретні операції. 

  + +   + +   

Аналізувати якість і безпеку продукції на 
основі відповідних стандартів та у межах 
систем управління безпечністю харчових 
продуктів під час їх виробництва. 

  + +   + +   

Застосовувати у професійній діяльності 
вимоги нормативно-технічної документації 
до  визначення якості харчової сировини та 
готової продукції. 

+ + + + + + + +   
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7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 1.2. 2.1-2.2 (блок тем Розділу 1)  
– 10 балів / 5 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 2.3 (блок тем Розділу 2)  
– 10 балів /5 балів 
3. Модульна контрольна робота 3– РН 1.4, 2.4 (блок тем Розділу 3)  
– 10 балів /5 балів 
4. Мультимедійні презентації з сучасного стану питань технологій харчових продуктів – РН 1.1. 
- 1.4, 2.1 – 3.2 – 56 балів / 28 балів 
5. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів 
6. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів 
 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено 
залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. 
Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 
Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 
відпрацювання всіх практичних занять та представлення мультимедійних презентацій  з сучасного 
стану питань технологій харчових продуктів. 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Модульні контрольні роботи 1, 2, 3 проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділів 1,2,3, 
відповідно, оцінювання матеріалу мультимедійних презентацій  з сучасного стану питань 
технологій харчових продуктів під час проведення тематичних практичних занять Розділів 1,2,3.  
Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час проведення 
практичних занять.  
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 
 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії 

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 
за

н
ят

тя
 

К
он

су
л

ьт
ац

ії
  

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

* 

1 
Розділ 1. Наукові основи технології харчових 
виробництв 

4 4  11 

 
2 

Лекція 1. Характеристика харчової сировини 2    

3 
Практичне заняття 1. Сировина рослинного і тваринного 
походження 

 2   

4 Самостійна робота. Рідкі харчові продукти. Желеподібні 
харчові продукти. Пастоподібні продукти. Жирні 
продукти. Склоподібні продукти. 

   
 

 4 
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5 
Лекція 2. Методи переробки сировини 2    

6 
Практичне заняття 2. Загальні методи переробки 
сировини 

 2   

7 Самостійна робота. Електрофізичні методи обробки 
харчових продуктів Теплофізичні методи. Методи 
консервування харчових продуктів. Зміна білків, жирів, 
вуглеводів при обробці продуктів. Зміна харчової і 
біологічної цінності продуктів. Втрати маси продукту. 

   

 
 
5 

8 Модульна  контрольна  робота 1    
 
2 

9 Розділ 2. Технологія харчових продуктів рослинного 
походження 

4 10  14 

10 Лекція 3. Виробництво продуктів переробки зерна, овочів 
і плодів 

2    

11 Практичне заняття 3. Виробництво продуктів переробки 
зерна: технологічний процес виробництва борошна, 
макаронних виробів, хліба і хлібобулочних виробів 

 2   

12 Самостійна робота. Технологія виробництва крупи та 
круп’яних концентратів. 

   
3 

13 Практичне заняття 4. Переробка плодів та овочів: 
соління, квашення, маринування. Виробництво 
плодоовочевих консервів і заморожених продуктів 

 2  
 

14 Самостійна робота. Сушіння плодів та овочів.    3 

15 
Лекція 4. Виробництво кондитерських виробів. Технологія 
виробництва смакових харчових продуктів 

2    

16 

Практичне заняття 5. Виробництво кондитерських 
виробів: загальна технологія виробництва карамелі, 
цукерок, шоколаду. Технологія виробництва фруктово-
ягідних виробів. Халва. Борошняні вироби:  печиво, 
пряники, вафлі, торти і тістечка. 

 2   

17 Самостійна робота. Сировина для виробництва крохмалю. 
Виробництво картопляного і  кукурудзяного крохмалю. 
Крохмаль інших видів. Крохмалепродукти.  Виробництво 
цукру. 

   

2 

18 
Практичне заняття 6. Технологія виробництва смакових 
харчових продуктів: прянощі, приправи.  Класифікація і 
технологія виробництва чаю. Виробництво кави. 

 2   

19 
Самостійна робота. Технологія виробництва лікеро-
горілчаних виробів. 

   2 

20 
Практичне заняття 7. Технологія виробництва смакових 
харчових продуктів: технологія отримання етилового 
спирту. Виробництво столових і кріплених вин. 

 2   

21 
Самостійна робота. Технологія отримання 
слабкоалкогольних і безалкогольних напоїв. 

   2 

22 Модульна  контрольна  робота 2    2 

23 Розділ 3. Технологія харчових продуктів тваринного 
походження 

6 14  21 

24 Лекція 5. Технологія  виробництва молока та молочних 
продуктів 

2   
 

25 
Практичне заняття 8. Технологія  виробництва молока та 
молочних продуктів: пастеризоване молоко та його 

 2  
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виготовлення. Виробництво топленого молока. 
Отримання стерилізованого молока. Особливості 
отримання відновленого молока. 

26 
Самостійна робота. Технологія виробництва згущеного і 
сухого молока. Технологія отримання різних типів сирів. 

   
3,5 

27 

Практичне заняття 9. Технологія  виробництва молока та 
молочних продуктів: виробництво молочних консервів. 
Технологічний процес отримання морозива. Вплив 
технології на якість кисломолочних продуктів. 

 2  

 

28 Лекція 6. Технологія виробництва рибних продуктів 2    

29 

Практичне заняття 10. Технологія виробництва рибних 
продуктів: солоні рибні продукти. Сутність і способи 
соління риби. Дозрівання солоної риби. Виробництво 
сушених рибних продуктів. Способи сушки. 

 2  

 

30 
Самостійна робота. Технологія виробництва охолоджених і 
заморожених гідробіонтів. 

   
2,5 

31 
Практичне заняття 11. Технологія виробництва рибних 
продуктів: технологія в’яленої риби. Виробництво 
копченої риби: види, типи, способи коптіння.  

 2  
 

32 Самостійна робота. Технологія виробництва рибних 
пресервів і консервів, напівфабрикатів 

   
2,5 

33 Практичне заняття 12. Технологія виробництва ікри 
лососевих та осетрових риб. Виробництво штучної ікри. 

 2  
 

34 Самостійна робота. Технологія виробництва водних 
нерибних об’єктів промислу. 

   
2 

35 Лекція 7. Технологія виробництва ковбасних виробів, м’ясних 
консервів і напівфабрикатів 

2   
 

36 Практичне заняття 13. Технологія виробництва ковбасних 
виробів 

 2  
 

37 Самостійна робота. Продукти переробки яєць: заморожені 
яєчні продукти та яєчні порошки. Технологія виробництва 
м’ясорослинних напівфабрикатів і напівфабрикатів з 
субпродуктів; консервів із субпродуктів, з м’яса птиці. 
Особливості виробництва консервів для дитячого і 
дієтичного харчування 

   

3,5 

38 Практичне заняття 14. Технологія виробництва м’ясних 
консервів і напівфабрикатів  

2   
 

39 Самостійна робота. Технологія виробництва 
м’ясорослинних напівфабрикатів і напівфабрикатів з 
субпродуктів; консервів із субпродуктів, з м’яса птиці. 
Особливості виробництва консервів для дитячого і 
дієтичного харчування 

   

5 

40 Модульна  контрольна  робота 3    2 
41 Консультації   2  
42 ВСЬОГО 14 28 2 46 

 
 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Практичні заняття  – 28 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 46 год. 
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9. Рекомендовані джерела 

    Основні: (Базові) 

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

2. Загальна технологія харчових виробництв [Електронний ресурс]: навч. посібник / А. А. 
Дубініна, Ю. М. Хацкевич, Т. М. Попова, С. О. Ленерт. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 
497 с. 

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

4. 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. 
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2.  Общая технология пищевых производств / Под ред. Ковальской Л.Г. – К.: Колос, 2000. – 752 
с. 

3. Хлебников В.И. Технология товаров (продовольственных): Учебник. – 2-е изд. – М..: «Дашков 
и К», 2002. – 427 с. 

4. Черевко О.І., Сафонова О.М., Богомолов О.В. Переробка сировини тваринного походження. – 
Харків: ХДАТОХ, 2002. – 260 с. 

5. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. – С.-Пб:Профессия, 2003. – 415 с. 
6. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных кондитерських изделий. – М.: 

АСАДЕМА, 2003. – 300 с. 
7. Коробейник А. Технология переработки рыбы и рыбных продуктов: Учеб.пособ. – Ростов-на-

Дону: Фенікс, 2002. – 288 с. 
8. Пучкова Л.И. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: Учебник. – С.-Пб: 

ГИОРД, 2005. – 557 с. 
9. Рогов И.А., Забашта А.Г., Козюлин Г.П. Общая технология мяса и мясопродуктов. – М.: 

Колос, 2000. – 367 с. 
10. Технологія вина: Підручник / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: НУХТ, 

2003. – 588 с. 
11. Технология полуфабрикатов из мяса птицы. – М.: Колос, 2002. – 197 с. 


