
1 
 

  



2 
 

       

  



3 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

 

 

 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

 

 

 

 

Обов’язкова 

 

 

 

 

 

Рік підготовки 

Модулів-1 

Змістових модулів–3 Спеціальність 

181 "Харчові технології" 

3-й, 2-й 
 

3-й, 5-й  
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

8-й, 4-й 5-й,8-й 

Лекції 

 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3, 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

Освітня програма 

"Харчові технології" 

18 год 2 год 

  

Лабораторні 

28 год 6 год 
  

Самостійна робота 

 44 год 82 год  

 

  

Вид контролю: екзамен  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Технологія оздоровчих харчових продуктів»  є 

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. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів глибоких 

теоретичних та практичних умінь із технологій виробництва та оцінки якості 

оздоровчих харчових продуктів; розроблення раціональних технологічних 

заходів, що сприяють підвищенню виходу готової продукції, забезпечують 

переробку сировини і одержання якісних харчових продуктів, забезпечення 

необхідних знань студентів для контролю технологічних процесів 

виробництва; формування наукового підходу до розв'язання проблем 

виробництва харчових продуктів. Це відповідає вимогам до якості знань та 

вмінь особи, яка здобуває освітній рівень бакалавра з харчових технологій га 

інженерії. 

Компетентності:  

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.    

ЗК 1. Знання і розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

3К 5. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 14. 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. 

ФК 1. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу. 

ФК 2. Здатність управляти технологічними процесами з 

використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення. 

ФК 4. Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових 

продуктів під час їх виробництва і реалізації. 
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ФК 5. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів. 

ФК 6. Здатність укладати ділову документацію та проводити 

технологічні та економічні розрахунки. 

ФК 7. Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 

ФК 8. Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих 

лабораторій для вирішення прикладних задач. 

ФК 9. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі 

виробництва (виробничі дільниці). 

ФК 10. Здатність розробляти проекти нормативної документації з 

використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів. 

ФК 12. Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі 

харчових технологій, вести професійну дискусію. 

ФК 14. Здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та 

вирішення проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння 

сутності їхнього виникнення. 

ФК 15. Здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні 

досягнення науки і техніки в галузі харчових виробництв. 

 

Програмні результати навчання: 

 

РН1 Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі харчових технологій. 

РН2 Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

РН3 Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 

досліджень прикладного характеру. 

РН4 Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань. 

РН5   Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв 

та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних 

перетворень основних компонентів продовольчої сировини під час 

технологічного перероблення. 

РН6 Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв 

та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних 

перетворень основних компонентів продовольчої сировини під час 

технологічного перероблення. 

РН7 Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів 

синтезу та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і 

роль нутрієнтів у харчуванні людини. 
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РН8 Організовувати, контролювати та управляти технологічними 

процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у 

тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і 

систем керування. 

РН9 Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових 

продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових 

тенденцій розвитку галузі. 

РН12 Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 

виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого 

проектування та програмного забезпечення. 

РН13 Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 

реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи 

та правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми 

виробництва харчових продуктів запроектованого асортименту. 

РН14  Підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати 

стан і динаміку попиту на харчові продукти. 

РН17 Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати 

екологічну чистоту виробництва. 

РН18 Мати базові навички проведення теоретичних та/або 

експериментальних наукових досліджень, що виконуються 

індивідуально та/або у складі наукової групи. 

РН19 Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної 

та командної роботи. 

РН20 Вміти укладати ділову документацію державною мовою. 

РН21 Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і 

власного досвіду у сфері харчових технологій. 

РН22 Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і 

власного досвіду у сфері харчових технологій. 

РН23 Мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності. 

РН24 Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, 

вести облік витрат матеріальних ресурсів. 

РН25 Виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації 

економіки. 

Обов’язкова навчальна дисципліна «Технологія оздоровчих харчових 

продуктів» базується на знаннях таких дисциплін, як «Загальна та 

неорганічна хімія», «Хімія органічна», «Хімія фізична і колоїдна», 

«Біохімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Технологія води і 

водопідготовки в галузі», «Стандартизація, метрологія, сертифікація та 

управління якістю» , вивчених на попередніх курсах. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Т1 Вступ. Оздоровче харчування як практична реалізація 

уявлень про ідеальну їжу.  

1. Здоров’я і його залежність від різних чинників. 

2. Харчування як основний чинник впливу на здоров’я людини 

3. Роль науки в оздоровчому харчуванні. 

Т2 Теорії та концепції харчування.  

1. Теорія збалансованого харчування. 

2. Теорія адекватного харчування. 

3. Теорія раціонального харчування. 

4. Комбіновані продукти харчування. 

5. Лікувально-профілактичне харчування (ЛПХ). 

Т3 Поняття про функціональні (оздоровчі) продукти 

харчування.  

1. Класифікація продуктів функціонального харчування.  

2. Інгредієнти, що використовуються у виробництві продуктів 

функціонального харчування.  

3. Забезпечення якості і безпеки сировини, продуктів оздоровчого 

харчування.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

 Т4 Інгредієнтний склад функціональних продуктів  

1. Формування інгредієнтного складу функціональних харчових 

продуктів. 

2. Олігоцукриди. 

3. Резистентні види крохмалю. 

4. Харчові волокна. 

5. Цукрозамінники та поліцукриди (інулін). 

6. Глікозиди, ізопреноїди та поліненасичені жирні кислоти. 

7. Амінокислоти, пептиди та ферменти. 

8. Вітаміни та мінеральні речовини функціональних харчових 

продуктів. 

9. Антиоксиданти. 

10. Пробіотики. 

11. Пребіотики.  

 Т5  Функціональні продукти і функціональне харчування.  

1. Напрями формування функціональних продуктів. 

2. Напрями розширення сектора функціональних продуктів. 

3. Особливості створення нових видів функціональних продуктів. 

4. Наукові основи створення функціональних продуктів. 

5. Правові аспекти функціональних продуктів і біологічно активних 

речовин 
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Т6  Основи виробництва збагачених продуктів. 

1. Пребіотики і пробіотики при харчуванні.  

2. Принципи конструювання продуктів для корекції та підтримання 

здоров’я людини на рослинною і тваринною основах.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Т7  Харчові та БАД – біологічно активні добавки. 

1. Харчові та біологічно активні добавки білкової природи.  

2. Харчові та біологічно активні добавки вуглеводної природи.  

3. Харчові та біологічно активні добавки вітамінної природи.  

4. Безпека харчових добавок. Оцінка токсичності барвників 

екстрактів. 

Т8  Технології отримання продуктів ЛПХ. 

1. Вимоги до технології приготування страв лікувально-

профілактичного харчування.  

2. Технології лікувально-профілактичних консервів. 

3. Технології лікувально-профілактичних консервів з комплексом 

вітамінів і настоями трав. 

4. Технології соусів і напоїв з пектином. 

 

Т9  Технології продуктів для спортсменів, їх особливості 

11.1. Енергетична цінність і якісний склад їжі. 

11.2. Основні продукти харчування для спортсменів 

11.3. Продукти підвищеної харчової та біологічної цінності 

11.4. Харчування спортсменів під час і після змагань 
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4. Орієнтовна структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Вступ. Оздоровче 

харчування як практична 

реалізація уявлень про 

ідеальну їжу. (Запрошений 

лектор) 

16 2   - 8  2    10 

ЗМ 2. Теорії та концепції 

харчування. 

14 2  6 - 6    2  7 

ЗМ3.Поняття про 

функціональні (оздоровчі) 

продукти харчування.  

6 2  4 1 6      7 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 4. Інгредієнтний склад 

функціональних продуктів 

16 2  6 2 6      10 

ЗМ 5. Функціональні 

продукти і функціональне 

харчування.  

 2    6      14 

ЗМ 6. Основи виробництва 

збагачених продуктів. 

 2  4 1 2    2  10 

Змістовий модуль 3 

ЗМ 7. Харчові та БАД – 

біологічно активні 

добавки. 

 2  4 1 4 

 

   2  14 

ЗМ 8. Технології 

отримання продуктів 

ЛПХ. 

 2  4   

2 

     10 

ЗМ 9. Технології 

продуктів для 

спортсменів, їх 

особливості 

 2    4       

Усього годин 90 18 - 28  44 90 2  6  82 
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5. Теми лабораторно-практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1

1 

Інноваційні підходи до створення 

функціональних напоїв. 
4 2 

2

2 

Розробка технології плодоовочевих соків на 

основі балансів титрованих кислот, сухих 

розчинних речовин та рецептурних компонентів 

з метою підвищення біологічної цінності. 

Розрахункова робота. 

6 2 

3

3 

Механізм прогнозування та створення продукту 

радіопротекторної дії з використанням 

лікарської сировини. 

4 - 

4

4 

Особливості збагачення традиційних харчових 

середовищ мікронутрієнтами. 
6 - 

5

5 

Використання їстівних грибів у 

функціональному харчуванні 
4 - 

6

6 

Ознайомитися з сучасними поглядами на 

розробку і здійснення політики в галузі 

харчування та основними принципами 

здорового харчування. 

4 2 

Разом 28 6 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1

1 

Перспективи комплексного використання 

чорної смородини для одержання 

кріопродуктів. Характеристика біологічно 

активних речовин смородини після 

кріогенного сушіння. Опис технологічного 

процесу одержання порошкоподібного й 

концентрованого барвників з бузини. 

8 10 

2

2 

Функціональна роль вітамінів та їх 

використання для збагачення харчових 

продуктів. 

12 14 

3

3 

Функціональні властивості природних 

харчових сорбентів та їх використання у 

харчових технологіях. 

12 14 

4

4 

Спіруліна та її використання для 

збагачення харчових продуктів і виробництва 

харчових біодобавок. 

2 10 

5

5 

Натуральні функціональні продукти як 

джерело отримання оздоровчих харчових 

композицій. 

Пшеничні зародки — перспективна 

сировина для отримання оздоровчих 

композицій імуномодулюючої дії. 

4 10 

6

6 

Зелений чай як профілактичний 

засіб та харчова біодобавка 
2 10 

7

7 

Біологічно активні речовини горіхів 

та їх використання у харчовій 

промисловості 

4 14 

Разом 44 82 
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7. Методи навчання 

 Під час викладання дисципліни «Технологія оздоровчих 

харчових продуктів» використовуються наступні методи (технології) 

навчання:  

7.1 Традиційні методи (технології) навчання: 

Лекція – логічно вивершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-

методичногопитання, ілюстрований, за необхідності, засобами очності та 

демонстрацією дослідів. Лекція покликана формувати в студентів основи 

знань з певної наукової галузі, а також визначити напрямок, основний 

зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи 

студентів з відповідної навчальної дисципліни. 

Лабораторне заняття – вид заняття, на якому студенти під 

керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти 

чи досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з 

використанням устаткування, пристосованого для умов навчального 

процесу. Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне 

підтвердження окремих теоретичних умінь та навичок роботи з 

лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 

вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі. Перелік тем лабораторних занять 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Індивідуальні заняття – передбачають створення умов для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили 

особливі здібності в навчанні та здібності до науково- дослідної роботи і 

творчої діяльності. Індивідуальні заняття, як правило, проводяться у 

позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою з 

урахуванням потреб і можливостей студента. 

 

7.2 Інноваційні методи (технології)  навчання 

 

Проблемні лекції – направлені на розвиток логічного мислення 

студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежується двома-

трьома ключовими моментами; увага студентів концентрується на матеріалі, 

який не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід 

закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекції 

друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що 

розглядаються. При викладанні лекції студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, проте лектор сам відповідає на них, не чекаючи 

відповідей студентів.  

Мозковий штурм – метод розв’язання невідкладених завдань за 

дуже обмежений час, суть якого полягає в тому, щоб висловити 

якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і 
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здійснити їх селекцію. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, 

інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових 

товарів та послуг. 

Рольові ігри – форма активізації студентів, за вони задіяні в 

процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх 

учасників подій. 

Ділові ігри – метод імітації (наслідування, відображення) 

прийняття управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри 

(програвання, розігрування) за правилами, що вже існують або 

розробляються самими учасниками. Він реалізуються через самостійне 

вирішення студентом поставленої проблеми за умови недостатності 

необхідних знань, коли студент змушений самостійно опановувати новий 

зміст або шукати нові зв’язки у вже  засвоєному  матеріалі. 

 

7.3 Дистанційне навчання 

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес передання і 

засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один 

від одного учасників  навчання  у  спеціалізованому середовищі, яке 

створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. Дистанційне навчання в Уманському НУС 

здійснюється відповідно до положення «ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАННЯМ MOODLE УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА» 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhenny

a-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf 

 

Дисципліна «Технологія оздоровчих харчових продуктів» для 

дистанційного навчання розміщена на платформі «MOODLE» 

 
https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=539 

Перелік наочних та технічних засобів навчання 

Наочні засоби:  

– слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point; 

відео- презентації;  

– інформаційні стенди у навчальній аудиторії;  

– нормативно-технічна документація.  

Технічні засоби: 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf
https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=539
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– витяжні шафи; 

– рефрактометр ; 

– шафа сушильна;  

– ваги електронні AD200 AXIS; 

– водяна баня 

– лабораторний посуд 

– секундомір 

– електроплитка 

– лабораторні установки для визначення титрованої кислотності,  

пористості, та ін.  
 

8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється 

шляхом проведення контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль, 

- модульний контроль, 

- підсумковий контроль. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних та 

лабораторно- семінарських занять з певного змістового модуля. 

Основною формою модульного контролю є завдання, які включають 

перевірку теоретичних положень курсу. 

Оцінки з модульного контролю за 100-бальною шкалою 

відображаються у журналах обліку відвідування та успішності 

академічної групи і включаються як окремий заліковий модуль до 

залікового кредиту. 

Підсумковий контроль за кожну змістову частину – підсумовує 

результати засвоєння матеріалів, що входять в змістову частину та 

реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю знань 

та проведення спеціальних контрольних заходів. Підсумковий контроль 

відображає міру компетентності студента в навчальній дисципліні і 

проводиться у формі екзамену в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3  

30 

 

100 Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

МК 

1 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

МК 

2 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

МК 

3 

5 5 5 10 5 5 5 10 4 3 3 10 

  

10.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а 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 

незадовільн

о з можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільн

о з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11.Організаційно-методичне забезпечення 

 

1. Волкова Т.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “Технологія оздоровчих харчових продуктів ” студентами за 

спеціальністю 181“Харчові технології ” (ОР «Бакалавр» ) денної та 

заочної форм навчання. – Умань, 2020. – 43 с. 

2. Волкова Т.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 



16 
 

«Технологія оздоровчих харчових продуктів» для студентів спеціальності 

181 – Харчові технології» (ОР «Бакалавр»). 2020. – Умань, 2019. – 16 с. 

3.Волкова Т.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

курсу «Технологія оздоровчих харчових продуктів» для студентів 

спеціальності 181 – Харчові технології заочної форми навчання), ОС 

«Бакалавр» – Умань – 2020. – 10 с. 

 

 

Склад методичного забезпечення дисципліни: 

- робоча навчальна програма; 

- опорні конспекти лекцій; 

- матеріали тестового контролю з дисципліни; 

-завдання для виконання самостійної роботи; 

-засоби поточного та підсумкового контролю (завдання для 

підсумкового модульного  контролю); 

-екзаменаційні білети. 
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12. Рекомендована література 

Базова 

 

1.Постанова Кабінету Міністрів України №767 від 07.08.2013 р. 

«Порядок віднесення харчових продуктів до категорії продуктів для 

спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і 

дієтичних добавок та їх державної реєстрації. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/767-2013-п. 

2.Технологія харчових продуктів функціонального призначення: 

Монографія / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, М.Ф.Кравченко та ін.; за ред. 

М.І. Пересічного. – 2-ге вид., переробл. і доп. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2012. – 1116 с. 

3.Сімахіна Г.О.,  Українець А.І. Інноваційні технології та продукти. 

Оздоровче харчування: Навчальний посібник для студентів за напрямом 

7.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання. 

К.: НУХТ, 2010. 294 с. 

4.Українець А.І. Технологія оздоровчих харчових продуктів: Курс 

лекцій для студентів за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія» 

денної та заочної форм навчання. К.: НУХТ, 2009. 310 с. 

5.Сирохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство харчових продуктів 

функціонального призначення: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 

2009. 544 с. 

6.Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) 

з використанням дієтичних добавок / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, В.Н. 

Корзун, П.О.Карпенко, О.В. Цигульов, С.М. Пересічна та ін./ під ред. М.І. 

Пересічного. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 822 с. 

7.Гулий І.С. Основи валеології. Валеологічні аспекти харчування: 

підручник / І.С. Гулий, Г.О. Сімахіна, А.І.  Українець. К.: НУХТ, 2003. 325 с. 

8.Капрельянц Л.В., Іоргачова К.Г. Функціональні продукти. Одеса: 

Друк, 2003. 812 с. 

9.Доронин А.Ф., Шендеров Б.А. Функциональное питание. М.: Грант, 

2002. 326с. 

       
 

Допоміжна  

1. Пересічний М.І., Кравченко М.Ф., Корзун В.Н., Григоренко О.М. 

Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика. К.: КНТЕУ. 2002. 
526.  

2. Карпачов В.В., Пересічний М.І., Кравченко М.Ф., Карпенко П.О. 
Підсолоджувальні речовини у харчуванні: Монографія. К.: Київ. нац. торг.-
екон. ун-т 2004. 446 с.  

3. Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини» // Відомості Верховної Ради (ВВР), № 2116 - 15 від 
21.10.2004 р.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/
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4. Коробкіна З.В., Романенко О.Л. Смакові товари : підручник / З.В. 
Коробкіна.  Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 379 с.  

5. Орлова Н.Я., Пономарьов Л.Х. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та 
продукти їхньої переробки : підручник / Н.Я. Орлова,. Київ. нац. торг. екон. 
ун-т, 2002. 360 с.  

6. Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых 
продуктов и воды: справочное пособие. К.: «Здоровье», 1991.   

7. Детоксикационное питание / под ред. Т.Т. Пилат. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012. 688 с.  

8. Українець А.І., Сімахіна Г.О. Технологія оздоровчих харчових 
продуктів: Курс лекцій для студентів за напрямом 6.051701 «Харчові 
технології та інженерія» денної та заочної форм. навч. К.: НУХТ, 2009.  
310 с.  

9. Пищевые добавки. Энциклопедия. СПб.: Гиорд, 2003. 686 с.  

11. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок. Техн. 

рекомендации (5-е изд., расш. и доп.), 2002. СПБ.: Гиорд. 160 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Нормативні акти України // www.nau.kiev.ua 

2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України // www.kmu.gov.ua  
3.Офіційний сайт Держспоживстандарту України - 

www.dssu.gov.ua 

3. http://elibrary.ru 

4. https://praktik-dietolog.ru 

5. Наукова бібліотека УНУС http://library.udau.edu.ua/. 

6.  Офіційний веб-сайт http://www.udau.edu.ua 

7.  Навчально-інформаційний портал УНУС 

https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam.html?level=master 

8.  Сайт кафедри https://tzppo.udau.edu.ua/ 

9. Сторінка курсу  розміщена на платформі «MOODLE»   
https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=539 
 

14. Зміни у робочій програмі на 2021-2022 н.р. 

 

1. Змінено кількість годин, що відведені на лабораторні заняття. 

2. Оновлено перелік фахових компетентностей та програмних 

результатів навчання відповідно до освітньої програми «Харчові технології». 

http://www.dssu.gov.ua/
https://praktik-dietolog.ru/
https://tzppo.udau.edu.ua/
https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=539

