
 

1 

 

 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 



 

2 

 

 
   



 

3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

За вибором 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів–3 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних -4 

самостійної роботи 

студента -7 

Освітній ступінь 

бакалавр 

 

32 год. 2 год. 

Лабораторні 

28  год. 2 год. 

Самостійна робота 

90 год. 134 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 6,7; 

для заочної форми навчання –11,9. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни (інтегральна компетентність) : здатність  розв’язувати складні 

спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств 

харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  

основ  та  методів харчових технологій. 

Цілі дисципліни (програмні компетентності):  
- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- навички здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для забезпечення 

здорового способу життя. 

Фахові компетентності: 
- здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі 

розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж 

технологічного процесу; 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, 

інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних 

стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх 

виробництва і реалізації.. 

Програмні результати навчання: 
- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

харчових технологій; 

- виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти; 

- проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 

застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань; 

- знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення; 

- знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 

метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні людини; 

- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових 

технологій; 

- вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і техніки в 

галузі харчових виробництв. 
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3.Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1 

 Загальні поняття харчових технологій 

Тема 1. Загальні поняття 

Класифікація харчових виробництв 

Сировина для харчової промисловості. Показники її якості 

Способи зберігання харчової сировини 

Змістовий модуль 2 

Загальні основи технологічних операцій харчових виробництв 

Тема 2. Фізичні методи обробки харчових продуктів 

Хімічні методи обробки харчових продуктів 

Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів і сировини 

Біотехнологічні методи виробництва харчових продукт 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 3 

Технологія окремих виробництв 

Тема 3. Бродильне виробництво 

Типова технологія виробництва етилового спирту 

Загальні відомості про виробництво спирту 

Сировина для виробництва спирту 

Технологія виробництва вина 

Загальна характеристика вина 

Сировина для виробництва вина 

Типовий технологічний процес виробництва вина 

Особливості виробництва шипучих вин 

Особливості виробництва коньяку 

Типова технологія виробництва пива 

Загальні відомості про виробництво пива 

Сировина для виробництва пива 

Технологічні стадії виробництва пива 

Тема 4. Технологія молока і молочних продуктів 

Типова технологія виробництва питного молока  

Ринок молока і молочних продуктів 

Склад і властивості молока 

Основні технологічні операції первинної обробки  молока 

Технологія виробництва кисломолочних продуктів 

Виробництво сирів 

Тема 5. Технологія м’яса та м’ясопродуктів 

Типова технологія м’яса та м’ясопродуктів 

Харчова цінність м’яса та асортимент продукції 
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Технологія виробництва  м’ясних копченостей та ковбасних виробів 

Тема 6. Технолгія переробки овочів, плодів, грибів 

Технологія консервування плодів та овочів 

Характеристика основних видів плодоовочевих консервів 

Технологія плодоовочевих консервів 

Технологія виробництва швидкозаморожених, сушених овочів. 

Тема 7. Технологія зберігання та переробки зерна 

Типова технологія зберігання зерна 

Основні поняття 

Суть типової технології приймання  та первинної обробки зерна 

Технологія зерноборошняних продуктів  

Технологія хліба та виробів із дріжджового тіста 

Типова технологія виробництва крупи 

Зерно для виробництва круп та вимого до його якості 

Асортимент круп і показники їх якості 

Типова технологія виробництва круп 

Тема 8. Технологія риби та рибних продуктів 

Харчова цінність риби 

Технологія солоних рибних товарів 

Технологія рибних консервів 

Тема 9. Технологія виробництва цукру та кондитерських виробів 

Типова технологія виробництва цукру 

Характеристика властивостей сировини для виробництва цукру 

Хімічні властивості буряка 

Загальна характеристика цукристих кондитерських виробів  

Виробництво карамелі, шоколаду, халви 
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4.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів  

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л лаб. інд с.р. л лаб. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття харчових технологій 

Тема 1. Загальні 

поняття 

14 2 2 - 10 16 1 - - 15 

Разом за змістовим 

модулем 1 
14 2 2 - 10 16 1 - - 15 

Змістовий модуль 2Загальні основи технологічних операцій харчових виробництв 

 

Тема 2. Фізичні, 

хімічні та біохімічні 

методи обробки харчових 

продуктів 

14 2 2 - 10 16 1 - - 15 

Разом за змістовим 

модулем 2 
14 2 2 - 10 16 1 - - 15 

Модуль 2. Змістовий модуль 3 Технології окремих виробництв 

 

Тема 3. Бродильне 

виробництво 
18 6 2 - 10 16 1 

 
- 15 

Тема 4. 

Технологія молока і 

молочних продуктів 

18 4 4 - 10 18 1 2 - 15 

Тема 5. Технологія 

м’яса та 

м’ясопродуктів 

18 4 4  10 16 1   15 

Тема 6. Технолгія 

переробки овочів, 

плодів, грибів 

18 4 4  10 18 1 2  15 

Тема 7. Технологія 

зберігання та 

переробки зерна 

18 4 4  10 18 1 2  15 

Тема 8. Технологія 

переробки риби 
14 2 2  10 17  2  15 

Тема 9. Технологія 

виробництва цукру та 

кондитерських 

виробів 

18 4 4  10 15 1   14 

Разом за змістовим 

модулем 3 
122 28 24 - 70 118 6 8 - 104 

Усього годин 150 32 28 - 90 150 8 8  134 
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5.Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Визначення вмісту сухих розчинних речовин  2 2 

2 Визначення кислотності сировини та продуктів 

переробки 

 

2 

 

3 Визначення масової частки аскорбінової кислоти 2  

4 Визначення масової частки хлориду натрію  в 

консервованих продуктах 

 

2 

 

5 Органолептична оцінка консервованих продуктів 4 2 

6 Аналіз крохмалю 2  

7 Аналіз пресованих дріжджів 2  

8 Розрахунок нормалізації питного молока. 

Продуктовий розрахунок виробництва питного 

молока. 

 

 

 

4 

 

 

2 

9 Оцінка якості молока 2  

10 Лабораторна пробна випічка хліба з пшеничного 

борошна безопарним способом.  

 

2 

 

11 Аналіз харчових жирів 2  

12 Вивчення технології виробництва соленої та 

копченої рибної продукції 

 

2 

 

2 

Разом 28 8 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Технологія зберігання плодів та овочів 15 25 

2 Технологія зберігання зерна 15 25 

3 Технологія консервування рослинної сировини 10 10 

4 Технологія виноробства і бродильних виробництв 10 24 

5 Технологія м’ясопродуктів 10 20 

6 Технологія переробки молока 10 10 

7 Технологія виробництва цукру 10 10 

8 Використання харчових добавок 10 10 

Разом  90 134 
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7. Методи навчання 

    Основними методами навчання дисципліни є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота. 

Лабораторні заняття орієнтовані на закріплення теоретичних знань з 

дисципліни і отримання практичних навичок. Під час лабораторних занять 

студенти поглиблено вивчають технологічні операції. 

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні матеріалу лекцій, а 

також в підготовці до семінарських занять, в підготовці до модульного контролю.         

8. Методи контролю 

Дисципліна має 3 змістових модулі, що охоплюють матеріал 9 тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

практичних занять – 40 балів; 

самостійної роботи – 60 балів. 

 

9.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль  

 

Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 

 

15  

 

15 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

100 



 

1 

 

10. Рекомендована література 

1. Домарецький В.О., Остапчук В.Т., Українець А.І. Технологія харчових 

продуктів. – К.: НУХТ, 2003. – 568 с. 

2. Основы технологии пищевых производств /Артамонова В.В. и др. //-М.: 

Пищ. пром-ть, 1978. -383 с. 

3. Технология пищевых производств. Л.П.Ковальская, И.С.Шуб, 

Г.М.Мелькина и др. – М.: Колос, 1997. – 752 с. 

4. Общая технология пищевых производств. / Под ред. Н.И.Назарова. – 

М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1981. – 380 с. 

5. Товажнянський Л.Л. та ін. Загальна технологія харчових виробництв у 

прикладах та задачах: Підручник.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 496 с. 

6. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. – К.: Логос, 

2002. – 365 с. 

7.  Домарецький В.О. Технологія солоду та пива. – К.: Урожай, 1999. –542с. 

8.  Пищевая химия / Под ред. А.П. Нечаева. С-Пб.: ГИОРД, 2003. – 640 с. 

9.  Технологія крохмалю та крохмалопродуктів / Ліпець Е.Ф. та ін. – К.: 

НУХТ, 2002.- 157 с. 

10.Технологія спирту / В.О.Маринченко та ін. – Вінниця: Поділля, 2003. – 

496 с. 

11.Тимощук І.І. Загальна технологія м'яса і м'ясопродуктів. -К: Урожай, 

1992. - 159 с. 

12.Фізико-хімічні методи обробки сировини та продуктів харчування / А.І. 

Соколенко, В.Б. Костін, К.В. Васильківський . – К.: Арт Ек, 2000. – 306 с. 

13.Дьяченко П.Ф., Коваленко М.С. и др. Технология молока и молочных 

продуктов. - М.: Пищ. пром-сть, 1974. - 447 с. 

14.Мальцев П.М. Технология бродильных производств. - М.: Пищ. пром- 

сть, 1980. - 360 с. 

15.Сапронов А.Г. Технология сахара и сахаристых веществ. – М.: 

Агропромиздат, 1989. – 289 с. 

16.Технология кондитерских изделий. Под ред. Маршалкина Г.А. – М.:  

Легк. и пищ. пром-сть, 1984. – 504 с. 

17.Технология консервирования плодов, овощей, мяса, рыбы /Под ред. Б.Л. 

Флауменбаума. - М.: Пищ. пром-сть, 1980. - 350 с. 

18. Панфилов В.А. Технологические линии пищевых производств (теория 

технологического потока). –М.: Колос, 1993. -288с. 

19. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості 

/І.С.Гулий, М.М.Пушанко та ін. За ред.. академіка УААН Гулого І.С.  -Вінниця: 

Нова книга, 2001,-576 с. 
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