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2. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою є вивчення сучасних досягнень в харчовій галузі, встановлення 

сучасних досягнень та можливого виробництва нових продуктів у даній галузі. 

Завданням є вивчення: 

- нової сировини для виробництва принципово нових продуктів 

переробки. 

  - ефективності використання нової сировини при виробництві 

консервованих продуктів. 

 -  основних технологічних показників сировини та продуктів переробки. 

- визначення доцільності та необхідності проведення наукових досліджень 

- існуючих технологій переробки сировини та розробка перспективних 

напрямів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- новітні досягнення і тенденції розвитку сучасної техніки, біотехнології і 

технології продуктів харчування, державну і регіональну політику в 

області здорового харчування;  

- екологічні аспекти виробництва харчових продуктів;  

- науково-технічні напрями розвитку виробництва харчових продуктів, 

отримати необхідні компетенції, спрямовані на вирішення сучасних 

проблем науки в виробництві продуктів харчування, що відповідає 

вимогам науково-технічної політики в області здорового харчування і 

розвитку інноваційних технологій продуктів харчування.  

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; 

–  самостійно аналізувати, оформлювати результати наукових та 

виробничих випробувань у вигляді науково-технічної документації, наукових 
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звітів, охоронних документів, статей, тез наукових конференцій; 

–  розробляти програми розвитку та функціонування підприємств галузі, 

впроваджувати раціональні методи управління виробничими процесами, 

планувати потребу у ресурсах; 

–  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; 

– використовувати професійно-профільовані знання в галузі управління 

якістю та безпечністю харчових продуктів для розробки і впровадження систем 

менеджменту якості і безпечності продукції відповідно до НАССР та ISO; 

– демонструвати ініціативу та підприємливість під час розробки та 

реалізації інновацій технічного і технологічного спрямування; 

– 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. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування і розвиток у 

студентів компетентностей: 

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 або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні компетентності:  

- здатність застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для 

пошуку та аналізу науково-технічної інформації, організації наукових 

досліджень, оброблення одержаних результатів, впровадження інновацій; 

- здатність працювати в контексті міжнародної інтеграції. 
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Фахові компетентності: 

- знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів 

діяльності, що достатні для формування та впровадження власної моделі 

професійної діяльності, в тому числі в екстремальних умовах;  

- здатність самостійно планувати організовувати та проводити наукові 

дослідження, у тому числі мультидисциплінарні, в умовах навчальних, 

науководослідних лабораторій та у виробничих умовах;  

- вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативну 

документацію, наукові звіти, доповіді, статті, охоронні документи та ін.;  

- здатність до удосконалення існуючих та розроблення нових 

технологічних рішень, оптимізації технологічних процесів; 

- 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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

          Змістовий модуль 1.  Сучасний стан харчової промисловості України. 

Наукові доробки, що використовуються в харчовій промисловості. 

          Змістовий модуль 2. Сучасні напрями розвитку харчової науки. 

  

Сучасні досягнення науки у формуванні хлібобулочних виробів та кондитерської 

промисловості.  

Наукові напрацювання в технології фруктово-овочевої продукції. 

Сучасні досягнення науки в технології молочних продуктів та м’ясній 

промисловості. 

           

Змістовий модуль 3. Наукові дослідження харчової галузі. 
 

Прогресивні методи виробництва продукції високої якості і забезпечення 

взаємозамінності рецептурних складових.  

Новітні технології харчової продукції функціонального призначення. 
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4. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Усього 

У
сь

о
го

  

У
сь

о
го

 

л
 

л
аб

 

с.
р

. 

ін
д

 

л
 

л
аб

 

с.
р

. 

ін
д

 

Модуль 1 Витоки харчової науки і сьогодення. 

ЗМ1 Витоки харчової науки і сьогодення.  
Сучасний стан харчової 

промисловості України. 

Наукові доробки, що 

використовуються в 

харчовій промисловості 

33 4 4 - 25 
33 

- - - - -  

Разом за ЗМ1 33 4 4 - 25 - - - - -  

ЗМ2 Сучасні напрями розвитку харчової науки.  
Сучасні досягнення науки у 

формуванні хлібобулочних 

виробів та кондитерської 

промисловості. 

20 4 4 - 12 

64 

- - - - -  

Наукові напрацювання в 

технології фруктово-

овочевої продукції. 
20 4 4 - 12 -  - - -  

Сучасні досягнення науки в 

технології молочних 

продуктів та мясній 

промисловості. 

24 4 4 - 16 -  - - -  

Разом за ЗМ2 64 12 12 - 40 - - - - -  

ЗМ3 Наукові дослідження харчової галузі 
Прогресивні методи 

виробництва продукції 

високої якості і 

забезпечення 

взаємозамінності 

рецептурних складових. 

Новітні технології харчової 

продукції функціонального 

призначення. 

 

23 4 4 - 15 
23 

- - - - -  

Разом за ЗМ3 23 4 4 - 15 - - - - -  

Усього годин 120 20 20 - 80 120 - - - - -  
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5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Перспективи розвитку харчової промисловості 4 

2 

Сучасні наукові досягнення в технології хлібобулочних 

виробів та кондитерської промисловості 
8 

3 
Сучасні наукові досягнення в технології фруктово-овочевої 

продукції. 
4 

4 
Сучасні наукові досягнення в технології молочних 

продуктів та м’ясній промисловості 
4 

 Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Сучасні шляхи удосконалення продуктів харчування і 

новітні технології виробництва 
10 

2 Сучасні напрями наукових досліджень у формуванні 

якісних характеристик хлібобулочних виробів 
10 

3 Сучасні досягнення науки для поліпшення ефективності 

роботи кондитерської промисловості 
10 

4 Сучасні технології напоїв 10 

5 Сучасні досягнення оліє-жирової науки 10 

6 Сучасні досягнення науки в технології молочних продуктів 10 

7 
Сучасні способи раціонального використання сировини, її 

обробки для формування споживних властивостей , якості і 

збереженості м’яса та м’ясних кулінарних виробів 

10 

8 Нові технології переробки плодоовочевої та харчової 

продукції функціонального призначення 
5 

9 Технологічні здобутки у харчоконцентратній промисловості 5 

 Разом 80 
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7. Методи навчання 

Традиційні: лекція, лабораторне заняття. Інноваційні: міні-лекції; 

брейнстормінг («мозковий штурм»); коментування, оцінка (або самооцінка) дій 

учасників; проблемний метод; публічний виступ; робота в малих групах; 

дистанційне навчання. 

8. Методи контролю 

Визначення рівня засвоєння матеріалу відбувається згідно тем 

теоретичного заняття, які входять до відповідного змістового модуля у вигляді 

усної відповіді контрольної роботи та тестових завдань. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний (модульний) контроль 

П
ід

су
м

к
о

-
в
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

З
аг

ал
ьн

а 
су

м
а 

 
б

ал
ів

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Змістовий модуль 

3 

30 100 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 

20 20 15 15 

 

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. Василишина О.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 

з дисципліни «Сучасні досягнення харчової науки» студентами освітнього 

рівня «Магістр» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2019. 20 с. 

 

 

 

11. Рекомендована література 

 

1. Сирохман І.В.,Гирка О.І., Калимон М.В. Сучасні досягнення харчової 

науки : навч. посіб. Львів : Растр-7, 2018. 507 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза. Київ: Здоров’я, 2004. 463 с. 

2. Технологии пищевых производств / [А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. 

Аношина и др.].  Москва: Колос, 2005. 768 с. 

3. Украинец А.И. Технология пищевых продуктов . К.: Аскания, 2008. 

735с. 

5. Технология переработки продукции растениеводства / [Бичко Н.М., 

Курдина В.Н, Елесеева Л.Г., Мельников Е.М и др.]. Москва: Колос, 2000.  552 с. 

6. Крутошикова А., Угер М. Природные и синтетические сладкие вещества. 

Москва: Мир, 1988. 120 с. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/386500/default

