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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 
 

(шифр і назва) 

 
 Вибіркова 

Модулів –  3  

 
 

Спеціальність 
 181  Харчові технології 

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –8_ 1-й   -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання    
(назва) 

  

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

2-й   -й 

 
Лекції 

 

 
 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних 2 

самостійної роботи 

студента –           

Освітній рівень 
магістр 

 

(назва) 

 

 

 

 

 

 
Освітня програма 

 «Технології харчування» 
(назва) 

16 год.   год. 

Практичні, 

семінарські 

14 год.   год. 

Лабораторні 

  год.   год. 

Самостійна робота 
60 год.   год. 

Індивідуальні 
завдання:  год. 

Вид контролю: 

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування системи знань з крафтових технологій виробництва харчової 

продукції з сировини рослинного та тваринного походження. 

Завдання: набути професійних знань, навичок та вмінь щодо кулінарної обробки 

основної та додаткової сировини, обгрунтування параметрів технологічних 

процесів виробництва крафтової продукції в умовах закладів ресторанного 

господарства. 

Програмні результати навчання: 

- формувати і впроваджувати власні моделі професійної діяльності з врахуванням 

передового досвіду організації наукової та виробничої діяльності; 

- самостійно планувати і виконувати наукові розробки з удосконалення існуючих 

та розроблення нових технологій харчових продуктів; 

- вміти самостійно приймати нестандартні рішення творчого характеру та 

реалізовувати їх у практичній діяльності; 

- обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологій, покращення якості 

продуктів харчування, умов їх зберігання та реалізації; 

- відтворювати результати наукових досліджень та випробувань у виробничих 

умовах реально діючих підприємств; 

- вміти застосовувати інноваційні технології виробництва та зберігання харчової 

продукції, впроваджувати сучасні прогресивні технології виробництва на 

підставі раціонального використання сировини; 

- вміти аналізувати діяльність закладів ресторанного господарства, підвищувати 

ефективність їхнього функціонування шляхом застосування інноваційних 

підходів в організації їхньої діяльності, наукового обґрунтування вибору 

технологічного устаткування, джерел енергозабезпечення, сировинної бази тощо. 

Компетентності: 

- здатність до удосконалення існуючих та розроблення нових технологічних 

рішень, оптимізації технологічних процесів; 

- здатність впроваджувати інноваційні харчові технології з врахуванням енерго- 

та ресурсозбереження і покращення якісних показників харчової продукції та 

прогнозувати подальший розвиток галузі; 

- здатність застосовувати інноваційні технології виробництва та зберігання 

харчової продукції, впроваджувати сучасні прогресивні технології виробництва 

на підставі раціонального використання сировини; 

- здатність до впровадження інновацій в закладах ресторанного господарства, 

вирішення завдань для їхнього ефективного функціонування. 
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3. Програма навчальної дисципліни  
Модуль 1. Крафтові технології в закладах ресторанного господарства 

Змістовий модуль 1. Крафтові технології -  перспективи та асортимент 

виробництва. Асортимент крафтової продукції, перспективи його розвитку. 

 Поняття «крафтові технології». Характеристика технологічних властивостей 
основної і додаткової сировини, особливості та складові технологічного процесу 
виробництва і реалізації крафтової харчової продукції: м’ясних делікатесів і 
крафтових ковбас, рибних делікатесів. Організація виробництва і технологічного 
контролю на міні виробництвах. 

 

Змістовий модуль 2. Крафтові технології переробки та використання 

фруктово-ягідної та овочевої сировини  

Характеристика фруктово-ягідної, овочевої сировини та 

продуктів їх переробки. Зберігання і підготовка до виробництва. Особливості 

переробки фруктово-ягідної та овочевої сировини в умовах ресторанного закладу. 

Організація технологічного контролю. Оцінювання якості. Зберігання і підготовка до 

виробництва. 
 

Змістовий модуль 3. Крафтові технології виробництва хлібобулочних, 

кондитерських та кулінарних виробів 

 

Загальна характеристика пекарень. Вимоги до приміщень та обладнання. 

Асортимент борошняних виробів на міні виробництвах. Технології виробництва 

хлібобулочних виробів. Технології виробництва борошняних кондитерських виробів та 

напівфабрикатів. Технології виробництва кулінарних борошняних виробів. 

 

Змістовий модуль 4. Технології виготовлення заморожених тістових 

напівфабрикатів 

 

Особливості технології відкладеної випічки. Технологія «Готове формування» («PРF» 

- розстоювання заморожених тестових напівфабрикатів). Технологія «Готові до 

розстоювання». Технологія «Готове до випічки» («PAF» або «FTO» без вистою- вання 

і дефростації). Технологія «PРF» - розстоювання заморожених тестових 

напівфабрикатів. Технологія «Часткове випікання». 

 

Змістовий модуль 5. Технологія виробництв оздоблювальних 

напівфабрикатів 

Класифікація та асортимент оздоблювальних напівфабрикатів. Технологічні 

процеси приготування оздоблювальних напівфабрикатів. Загальні вимоги до 

напівфабрикатів та начинок. Технології оздоблювальних напівфабрикатів. Технологія 

виробництва кремів. 
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Змістовий модуль 6. 

Крафтове виробництво пива та квасу. 

 
Крафтове виробництво пива. Міні-пивоварні. Особливості роботи потокових ліній 

пивоварного виробництва. Особливості роботи потокових ліній виробництва квасу. 

Характеристика крафтових технологій  виробництва пива та квасу. 

Змістовий модуль 7 

Крафтові технології м’ясних продуктів в умовах закладів ресторанного 

господарства. Технологія виробництва ковбас. Технологія м’ясних продуктів із 

шматкового м’яса. 

 

Асортимент ковбасних виробів. Виробництво варених ковбас. Технологічні процеси 

при виробництві напівкопчених ковбас. Виробництво сирокопчених ковбас. 

Особливості виробництва сиров’ялених ковбас. Вади ковбасних виробів. Класифікація 

та асортимент м’ясних продуктів із шматкового м’яса. Вимоги до сировини для 

виготовлення продуктів із шматкового м’яса. Засолювання сировини для виготовлення 

продуктів із шматкового м’яса. Формування виробів. Термічне оброблення виробів із 

шматкового м’яса. Підготовка продуктів до реалізації. 

 

Змістовий модуль 8. Крафтові технології молочних продуктів в умовах 

закладів ресторанного господарства.  

 

Технологія виробництва холодних десертів. Асортимент холодних десертів. 

Технологія виробництва морозива. Особливості виробництва холодних десертів в 

умовах ресторанного закладу. Організація технологічного контролю. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна і скорочена форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Крафтові технології в закладах ресторанного господарства 

             

Змістовий модуль 1. Крафтові 

технології -  перспективи та 

асортимент виробництва. 

Асортимент крафтової 

продукції, перспективи його 

розвитку 

14 2    12       

Змістовий модуль 2. 

Крафтові технології 

переробки та використання 

фруктово-ягідної та овочевої 

сировини  

11 2    9       

Змістовий модуль 3. 

Крафтові технології 

виробництва хлібобулочних, 

кондитерських та кулінарних 

виробів 

13 2 2   9       

Змістовий модуль 4. 

Технології виготовлення 

заморожених тістових 

напівфабрикатів 

8 2    6       

Змістовий модуль 5. 

Технологія виробництв 

оздоблювальних 

напівфабрикатів 

10 2 2   6       

Змістовий модуль 6. 

Крафтове виробництво пива 

та квасу 

 

10 2 2   6       

Змістовий модуль 7 

Крафтові технології 

м’ясних продуктів в умовах 

закладів ресторанного 

12 2 4   6       
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господарства. Технологія 

виробництва ковбас. 

Технологія м’ясних 

продуктів із шматкового 

м’яса 

Змістовий модуль 8. 

Крафтові технології 

молочних продуктів в 

умовах закладів 

ресторанного господарства 

12 2 4   6       

Разом за модулем 1 90 16 14   60       

Усього годин 90 16 14   60       

 

 
 

5.Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість годин 

з/п денна форма заочна форма 

1 2 3 4 

1 Змістовий модуль 3. Крафтові технології 

виробництва хлібобулочних, 

кондитерських та кулінарних виробів 

Практична робота 1.Технологічні розрахунки 

виробництва хліба 

2  

2 Змістовий модуль 5. Технологія 

виробництв оздоблюючих 

напівфабрикатів 

Практична робота 2. Приготування 

оздоблюючих напівфабрикатів 

2  

3 Змістовий модуль 6. Крафтове 

виробництво пива та квасу 

Практична робота 3 Технологія пива 

2  

4 Змістовий модуль 7. Крафтові технології 

м’ясних продуктів в умовах закладів 

ресторанного господарства. Технологія 

виробництва ковбас. Технологія м’ясних 

продуктів із шматкового м’яса 

Практична робота 4. Технологічні розрахунки 

виробництва ковбас 

2  

5 Змістовий модуль 7. Крафтові технології 

м’ясних продуктів в умовах закладів 

ресторанного господарства. Технологія 

виробництва ковбас. Технологія м’ясних 

2  
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продуктів із шматкового м’яса 

Практична робота 5. Технологічні розрахунки 

напівфабрикатного виробництва 

6 Змістовий модуль 8. Крафтові технології 

молочних продуктів в умовах закладів 

ресторанного господарства 

Практична робота 6. Технологічні розрахунки 

виробництва морозива в умовах закладів 

ресторанного господарства 

2  

7 Змістовий модуль 8. Крафтові технології 

молочних продуктів в умовах закладів 

ресторанного господарства 

Практична робота 7. Технологічні розрахунки 

плавлених сирів 

2  

 Разом 14  

 
 

6.Самостійна робота 

№ Назва теми Кількість годин 

з/п денна форма заочна форма 

1 2 3 4 

1 Характеристика та принципи роботи крафтових 

виробництв з випускі різних видів харчових 

продуктів 

3  

2 Дослідження закономірностей формування 

асортименту крафтової харчової продукції, 

визначення перспектив його розвитку 

3  

3 Організація виготовлення якісної, безпечної, 

конкурентоспроможної харчової продукції на 

крафтових виробництвах 

3  

4 Нормативно-правові засади застосування крафтових 

технологій в закладах ресторанного господарства 
3  

5 Концептуальні рішення на крафтових виробництвах 3  

6 Екологічні вимоги до крафтових виробництв 3  

7 Виробнича програма крафтого виробництва 3  

8 Матеріально-технічне забезпечення виробничого 

процесу при виробництві крафтових продуктів 
3  

9 Основи технологій крафтових виробництв харчової 

продукції 
3  

10 Технологічні процеси виробництва крафтової 

харчової продукції як цілісні технологічні систем з 

різним ступенем деталізації окремих її складових 

(підсистем) 

3  

11 Удосконалення існуючих та розроблення нових 

крафтових технологій на основі останніх досягнень 

науки і техніки 

3  

12 Технологія крафтових борошняних кондитерських 3  



10  

виробів 

13 Технологія крафтових цукрових (мармеладу, 

пастили, зефіру, карамелі) та шоколадних виробів 
3  

14 Технологія крафтової консервованої рослинної 

продукції (соління, квашення, маринування, 

сушіння, заморожування) 

3  

15 Технологія крафтових спиртних напоїв (наливки, 

настоянки, лікери, бітери, бальзами) 
3  

16 Технологія крафтових напоїв бродіння (сидри, питні 

меди) 
3  

17 Технологія крафтових безалкогольних 

ферментованих напоїв. Технологія крафтових 

плодовоягідних безалкогольних напоїв (лимонади, 

морси) 

3  

18 Технологія крафтової продукції з риби 3  

19 Інновації в крафтових технологіях  3  

20 Технологічна експертиза крафтової продукції 

закладів ресторанного господарства 
3  

 Разом   

 
7.Методи навчання 

 
Під час викладання дисципліни «Крафтові технології в закладах ресторанного 

господарства» використовуються наступні методи (технології) навчання: лекції, 

практичні заняття, самостійна робота, метод проблемного викладання; метод роботи в 

малих групах; аналіз ситуації, помилок, колізій, казусів; брейнстормінг («мозковий 

штурм»); коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; дистанційне навчання. 

Основною платформою для проведення дистанційного навчання є система 

MOODLE (https://moodle.udau.edu.ua/)/ 

8.Методи контролю 

 

Усне опитування, письмове опитування, індивідуальне завдання. 

Дисципліна має один модуль, що охоплює матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою. Визначення рівня 

засвоєння матеріалу відбувається згідно тем теоретичного заняття, які входять до 

відповідного змістового модуля у вигляді усної відповіді та тестових завдань. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту практичних робіт, 

тестів, самостійної роботи. 

 

https://moodle.udau.edu.ua/)/
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний (модульний) 

контроль* 
Сума 

Модуль 1 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 ЗМ8 100 

10 10 10 10 10 10 20 20 

 
 

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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10. Методичне забезпечення 

1. Матенчук Л.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних робіт 

з дисципліни “ Крафтові технології в закладах ресторанного господарства ” 

студентами за спеціальністю 181“Харчові технології ” (ОР «Магістр. – 

Умань, 202. – 45 с. 
 

11.Рекомендована література 

Базова 

1. Кравченко М.Ф. Теоретичні основи харчових технологій: навч. посіб. 

/ М.Ф. Кравченко, А.В. Антоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 515 

с.  

2. Технологія морозива: Навч. посібник / І.І. Бартковський, Г.Є. 

Поліщук, Т.Є Шарахматова, Л.Л. Туровська, І.С. Гудз. – К.: 2014 – 248 с.  

3. Сухенко Ю.Г., Поліщук Г.Є., Р.Й. Раманаускас, Шингарева Т.І. 

Технологія сиру:[Підручник] / За ред.. проф. Ю.Г. Сухенка. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Фірма «ІНКОС», 2018. – 412 с.  

4. Загальні технології харчових виробництв: підруч. За науковою 

редакцією проф. М. М. Калакури та проф. Л. Ф. Романенко / В.А.Домарецький, 

П.Л.Шиян, М.М.Калакура, Л.Ф. Романенко та ін.– К.:Університет 

«Україна»,2012. – 814 с.  

5. Домарецький, В. А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із 

рослинної сировини [Текст] : Підручник для студентів вищих навч.закладів / 

В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський, М. Г. Михайлов ; За ред.В.А. 

Домарецького. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 408 с.  

6. Вітряк О.П. Технологія безалкогольних напоїв: Підруч. / В.Л. 

Прибильський, О.П. Вітряк, З.М. Романова, В.М. Сидор та ін. /За ред. проф. 

В.Л. Прибильського. – К.: НУХТ, 2014. – 310 с. 

 

Допоміжна 

1. Періодичні та фахові журнали 2015-2020 рр.: «Зерно і хліб», 

«Хлібопекарська і кондитерська промисловість України», «Кондитерское 

дело», «Молочное дело», «Мясное дело», «Хлебопекарное дело», «Харчова та 

переробна промисловість України», «Сырье и ингредиенты», «Пища, вкус, 

аромат», «Ресторатор», «Мир продуктов», «Мир упаковки», газета 

«Харчовик». 

11. Інформаційні ресурси 

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

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

3. Навчально-інформаційний портал УНУС 

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

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

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

