


 

 

  

 
 

 



 

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

«ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань:18 

Виробництво та 

технології 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 181 

Харчові технології 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5  
1-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

2-й  

Лекції 

 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –3 

самостійної роботи  

студента – 7,3 

Освітній рівень: магістр 

 

Освітня програма: 

«Технології харчування» 

18 год.  

Лабораторні 

22 год.  

Самостійна робота 

110 год.  

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – отримання теоретичних знань і практичних знань стосовно 

основ побудови та застосування методів, алгоритмів для оптимізації виробничих 

процесів та систем їх керування, а також основ сучасної теорії та практики 

оптимального керування при розв'язанні прикладних задач в сфері діяльності 

майбутніх фахівців спеціальності 181 «Харчові технології», також для набуття 

студентами необхідних знань та навичок, пов’язаних із оптимізацією технологічних 

процесів приготування продукції харчування, теоретичних основ процесів обробки 

сировини та напів-продуктів. 

Завдання дисципліни – формування у майбутніх фахівців глибоких 

теоретичних та практичних знань надання теоретичних та практичних знань із 

основ оптимізації виробничих процесів; систематизоване ознайомлення з 

сучасними методами оптимізації із застосуванням програмного забезпечення на 

основі цифрових технологій в галузі харчових виробництв для забезпечення і 

використання перспективних напрямків розвитку технології; обґрунтування 

необхідності застосування методів прогнозування і планування нововведень на 

рівні підприємств харчової промисловості, як інструментарію реалізації 

інноваційних технологій. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі  результати навчання:  

- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій. 

знати основні математичні моделі харчових виробництв і способи їх 

використання для оптимізації; 

знати методи побудови оптимального плану в експерименті; 

знати числові методи рішення оптимізаційних задач математичних моделей 

процесів і технологічних систем; 

уміти: вибрати потрібний параметри оптимізації для конкретного об’єкта 

виробництва; 

вибрати параметри оптимізації та поставити обмеження на них; 

використовувати пакети прикладних програм у процесі оптимізації 

технологічних задач; 

виконувати системний аналіз і оптимізацію технологічних систем і процесів 

консервного виробництва. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Формувати і впроваджувати власні моделі професійної діяльності з 

врахуванням передового досвіду організації наукової та виробничої 

діяльності. 

ПРН 6 Володіти інформаційною базою для доведення необхідності 

впровадження інновацій з врахуванням основ економіки та 

інформаційних технологій. 

ПРН 7 Розробляти та реалізовувати інноваційні наукові проекти 

фундаментального та прикладного спрямування. 



 

 

  

ПРН 8 Розробляти програми розвитку та функціонування підприємств галузі, 

впроваджувати раціональні методи управління виробничими 

процесами, планувати потребу у ресурсах. 

ПРН 9 Вміти самостійно приймати нестандартні рішення творчого характеру 

та реалізовувати їх у практичній діяльності.    

ПРН 10 Обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологій, 

покращення якості продуктів харчування, умов їх зберігання та 

реалізації. 

ПРН 11 Розробляти та впроваджувати технічні і технологічні заходи на основі 

принципів ресурсозбереження та екологобезпечності.    

ПРН 17 
Вміти проектувати, планувати і проводити промислові випробування, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

ПРН 18 Вміти застосовувати інноваційні технології виробництва та зберігання 

харчової продукції, впроваджувати сучасні прогресивні технології 

виробництва на підставі раціонального використання сировини.  

ПРН 19 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:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми наукового, 

технічного та педагогічного характеру у процесі навчання, 

науково-дослідної, освітньої діяльності та у виробничих 

умовах, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Здатність застосовувати інформаційні і комунікаційні 

технології для пошуку та аналізу науково-технічної 

інформації, організації наукових досліджень, оброблення 

одержаних результатів, впровадження інновацій. 

ЗК 5 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Фахові компетентності 

ФК 1 Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і 

способів діяльності, що достатні для формування та 

впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому 

числі в екстремальних умовах. 

ФК 4 Здатність до удосконалення існуючих та розроблення нових 

технологічних рішень, оптимізації технологічних процесів. 

ФК 5 Здатність впроваджувати інноваційні харчові технології з 

врахуванням енерго- та ресурсозбереження і покращення 

якісних показників харчової продукції та прогнозувати 



 

 

  

подальший розвиток галузі 

ФК 7 Здатність організовувати систему контролю якості та 

безпечності продовольчої сировини, напівфабрикатів та 

харчових продуктів. 

ФК 10 Здатність використовувати професійно-профільовані знання 

для розроблення програм розвитку та ефективного 

функціонування підприємств галузі. 

ФК 11 Здатність застосовувати інноваційні технології виробництва 

та зберігання харчової продукції, впроваджувати сучасні 

прогресивні технології виробництва на підставі раціонального 

використання сировини. 

ФК 12 Здатність до впровадження інновацій в закладах ресторанного 

господарства, вирішення завдань для їхнього ефективного 

функціонування. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Основні поняття теорії і методів оптимізації 
Зміст, мета і основні завдання дисципліни; її взаємозв’язок із іншими 

дисциплінами. Область застосування оптимізаційних задач. Сутність оптимізаційних 

моделей і методів. Математичне програмування. Математична постановка 

оптимізаційних задач. Класифікація задач математичного програмування. Приклади 

побудови лінійних оптимізаційних математичних моделей.  

Змістовий модуль 2  Лінійні оптимізаційні економіко-математичні моделі 

та методи. Лінійне програмування 
Область застосування лінійної оптимізаційної математичної моделі. Загальна 

лінійна оптимізаційна математична модель. Лінійне програмування. Форми запису 

лінійних оптимізаційних задач. Геометрична інтерпретація лінійних оптимізаційних. 

Основні властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Графічний метод 

розв’язку лінійних оптимізаційних задач. Симплексний метод розв’язку задач 

лінійного програмування. Економічні постановки задач, що розв’язуються 

симплексним методом.  Комп’ютерні технології розв’язку оптимізаційних задач в 

універсальному інтегрованому середовищі Mathcad.  

Змістовий модуль 3 Теорія двоїстості та двоїсті оцінки лінійних 

оптимізаційних задач. 
Економічна інтерпретація пари двоїстих задач лінійного програмування. 

Правила побудови двоїстих моделей оптимізаційних задач. Основні теореми 

двоїстості та їх економічний зміст. Приклади застосування теорії двоїстості для 

знаходження оптимальних планів прямої та двоїстої задач. Післяоптимізаційний 

аналіз розв’язків лінійних оптимізаційних задач. Аналіз розв’язків спряжених 

оптимізаційних задач. Приклади практичного використання двоїстих оцінок у аналізі 

оптимізаційної економічної задачі. Аналіз оптимальних планів задач лінійного 

програмування за допомогою Microsoft Excel Solver 

Змістовий модуль 4 Транспортна задача. 



 

 

  

Економічна і математична постановка транспортної задачі. Властивості 

опорних планів транспортної задачі.  Методи побудови опорного плану транспортної 

задачі. Випадок виродження опорного плану транспортної задачі. Методи 

розв’язування транспортної задачі. Транспортна задача з додатковими умовами. 

Двоетапна транспортна задача. Транспортна задача за критерієм часу. Розв’язування 

транспортної задачі на мережі.  

Змістовий модуль 5 Типи оптимізаційних задач, що зводяться до лінійних 

моделей 

Область застосування цілочислових і дробово-лінійних задач. Економічна 

постановка і математичні моделі задач з цілочисловими змінними.  Геометрична 

інтерпретація розв’язків цілочислових задач лінійного програмування на площині.  

Загальна характеристика методів розв’язування цілочислових задач лінійного 

програмування. Економічна постановка та формалізація задач з дробово-лінійною 

цільовою функцією. Геометрична інтерпретація задач дробово-лінійного 

програмування. Розв’язування дробово-лінійної оптимізаційної задачі зведенням до 

задачі лінійного програмування.   



 

 

  

 

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 п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів 

Змістовий модуль  

Зміст, мета і основні 

завдання дисицпліни; 

її взаємозв’язок із 

іншими 

дисциплінами. 

Основні поняття 

теорії і методів 

оптимізації 

26 4 

  

22 

     

Змістовий модуль 2 

Лінійне 

програмування 

32 4 

 

6 22 
     

Змістовий модуль 3.  

Теорія двоїстості та 

двоїсті оцінки 

Лінійних 

оптимізаційних задач 

34 4 

 

8 22 

     

Змістовий модуль 4. 

Транспортна задача 
30 4 

 
4 22 

     

Змістовий модуль 5. 

Типи оптимізаційних 

задач, що зводяться 

до лінійних моделей 

28 2 

 

4 22 

     

Усього годин 150 18  22 110      

 

5 Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Знаходження  максимального прибутку на 

підприємстві з використанням методів 

лінійного програмування 

2  

2 Оптимізація однопараметричної задачі 

нелінійного програмування на прикладі на 

прикладі технологічного об’єкту 

4  

3 Визначення технологічних режимів теплової 

обробки на вихід та якість харчових 
4  



 

 

  

продуктів з використанням плану повного 

трьохфакторного експерименту 

4 Визначення за методом крутого сходження 

впливу умов запікання та складу 

комбінованих м′ясопродуктів на фізико-

хімічні та технологічні характеристики 

продуктів запікання 

4  

5 Постановка та вирішення задачі оптимізації 

харчової суміші за допомогою програми 

розрахунку моделей хімічного складу 

харчових продуктів 

4  

6 Дослідження функціональних властивостей 

м′ясного фаршу з використанням плану 

повного двохфакторного експерименту 

4  

Разом 22  

 

6 Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 
Основні поняття теорії і методів 

оптимізації 
22 

 

2 Лінійне програмування 22  

3 
Теорія двоїстості та двоїсті оцінки 

Лінійних оптимізаційних задач 
22 

 

4 Транспортна задача 22  

5 
Типи оптимізаційних задач, що зводяться 

до лінійних моделей 
22 

 

Разом 110  

 

7 Методи навчання 

Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи 

навчання:  

Традиційні методи: 

Лекція, лабораторне заняття, самостійна робота. 

Інформаційні методи навчання: 

метод проблемного викладання; дискусія із запрошенням фахівців; ділова 

(рольова) гра; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; метод аналізу 



 

 

  

і діагностики ситуації; робота в малих групах; тренінги індивідуальні та групові; 

дистанційне навчання. 

 

8 Методи контролю 

Дисципліна має п’ять  змістових модулів, які охоплюють  матеріали усіх 

тем.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних 

робіт. Оцінку на лабораторному занятті студент отримує за виконані лабораторні  

роботи, зроблені доповіді, активність під час обговорення дискусійних питань, 

прояв лідерських якостей. Самостійна робота представляється у вигляді 

презентацій, звітів про виконання самостійних завдань. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки (балів) з дисципліни. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

Лабораторних занять – 60 балів; 

Самостійна робота – 10 балів; 

Підсумковий контроль – 30 балів. 

9 Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

С
у

м
а 

 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 
30 100 

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    



 

 

  

82-89 В 
добре  

 

зараховано 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 

 

10 Рекомендована література 

1. Оптимізація технологічних процесів: методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт студентами спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня 

програма «Технології харчування») / укладач К.В. Калайда. Умань.: Уманський 

НУС, 2020. 35 с. 

2. Оптимізація технологічних процесів: методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня 

програма «Технології харчування») / укладач К.В. Калайда. Умань.: Уманський 

НУС, 2020. 10 с. 

Базова 

1. Алексеев Е.Л. Моделирование и оптимизация технологических процессов 

в пищевой промышленности / Алексеев Е.Л., Пахомов В.Ф. М.: Агропромиздат, 

2017. 272 с.  

2. Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління 

якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. / В. В. Архіпов, Т. В. 

Іванникова, А. В. Архіпова. К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2019. 

382 с. 

2. Математическое моделирование процессов пищевых производcтв:учебное 

пособие / Остапчук Н.В., Каминский В.Д., Станкевич Г.Н., Чугуй В.П. / Под. ред. 

Остапчука Н.В.  К.: Вища школа, 2017.  175 с. 

3. Марченко В.П. Математичне програмування / Марченко В.П., Гринчак Н. 

І..  Умань: УДАУ, 2017.  74 с. 

4. Вирченко Н.А. Графики функций: / Вирченко Н.А., Ляшко И.И., 

Швецов К.И.  К.: Наук. думка, 2015.  320 с. 

5. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов 

пищевых производств: уч. пособие для вузов / Н.В. Остапчук. К.: Высшая школа.  

2009.  321 с. 

 
Допоміжна 

1. Общая технология пищевых производств /Под ред. Л.П.Ковальской/. 

М.:Колос.2012.752с. 

2.  Общая технология пищевых производств /Под ред. Н.И.Назарова.М.: Легкая и 

пищевая пром, 1981.3 80с. 



 

 

  

3. Стабников В.Н., Остапчук Н.В. Общая технология пищевых продуктов. К.: 

Вища шк. 2010. 303 с. 

4. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств. 

Под ред. Л.П.Ковальской. М.:Агропромиздат. 2011. 335с. 

5. Технология молока и молочных продуктов / Под ред. Г.В.Твердохлеб/. 

М.:Агропромиздат.2013. 463 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/68 

2. http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/2524 

3. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=168 

 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/68
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