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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 – 

5 
 

  

 

 
Галузь знань 

18 – Виробництво та 

технології 
 

(шифр і назва) 

 
 Вибіркова 

Модулів –  1  

 
 

Спеціальність 
 181  Харчові технології 

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –10 2-й   -й 
  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  150 

3-й   -й 

 
Лекції 

 

 
 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних 4 

самостійної роботи 

студента –           

Освітній рівень 
магістр 

 

(назва) 

 

 

 

 

 

 
Освітня програма 

 «Технології харчування» 
(назва) 

20 год.   год. 

Практичні 

 год.   год. 

Лабораторні 

 20 год.   год. 

Самостійна робота 
110 год.   год. 

Індивідуальні 
завдання:  год. 

Вид контролю: 

екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічна експертиза  

виробництва продукції ресторанного господарства» є набуття студентами знань та 

навичок, які необхідні для здійснення виробничої та технологічної діяльності у 

закладах ресторанного господарства при виготовленні продукції, забезпеченні 

якості та безпечності продукції ресторанного господарства та формування в 

майбутній практичній діяльності магістра знано щодо методів і способів їх 

визначення під час технологічного процесу.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологічна експертиза  

продукції ресторанного господарства» є теоретична та практична підготовка 

фахівців, зокрема надання студентам знань з контролю виробництва і якості 

продукції та експертної оцінки в закладах ресторанного господарства, навичок 

забезпечення контролю за додержанням технологічного процесу та санітарно-

гігієнічного режиму на харчовому підприємстві,оволодіння основними методами 

досліджень та контролю продукції ресторанного господарства, дотримання вимог 

нормативно-технічної документації з виробництва продукції в закладах 

ресторанного господарства. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

- володіти інформаційною базою для доведення необхідності впровадження 

інновацій з врахуванням основ економіки та інформаційних технологій; 

- розробляти програми розвитку та функціонування підприємств галузі, 

впроваджувати раціональні методи управління виробничими процесами, 

планувати потребу у ресурсах; 

- розробляти та впроваджувати технічні і технологічні заходи на основі 

принципів ресурсозбереження та екологобезпечності;    

- мати практичні навички з розрахунку виходу товарної продукції, витрат і 

втрат виробництва та інших технологічних характеристик відповідних 

технологій; 

- вміти розраховувати витрати сировини, виробничі втрати та рецептури 

готової продукції, розробляти умови та технологічні регламенти 

виробництва; 

- вміти творчо аналізувати переваги, недоліки існуючих методів технологій 

продукції ресторанного господарства та розробляти пропозиції щодо їх 

удосконалення; впроваджувати нові інструменти, компоненти і методи; 

- знати методики визначення хімічного складу сировини, напівфабрикатів, 

товарної продукції і відходів виробництва; 

- вміти застосовувати інноваційні технології виробництва та зберігання 

харчової продукції, впроваджувати сучасні прогресивні технології 

виробництва на підставі раціонального використання сировини;  

- використовувати нормативну документацію, навчально-методичну, 

наукову та іншу літературу у сфері управління якістю продукції; 
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ресторанного господарства, контролювати і оцінювати якість кулінарної 

продукції, сировини, напівфабрикатів відповідно до вимог нормативних 

документів; 

- 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 та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати проблеми 

наукового, технічного та педагогічного характеру у сфері ресторанного 

господарства  та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених 

теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні компетентності з дисципліни «Технологічна експертиза  

виробництва продукції ресторанного господарства»: 

- здатність застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для 

пошуку та аналізу науково-технічної інформації, організації наукових 

досліджень, оброблення одержаних результатів, впровадження інновацій; 

- навички у сфері правового захисту інтелектуальної власності; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації в 

технічних науках. 

Фахові компетентності з дисципліни «Технологічна експертиза  

виробництва продукції ресторанного господарства»: 

- 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 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 організовувати систему контролю якості та безпечності 

продовольчої сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів;  

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для 

розроблення програм розвитку та ефективного функціонування 

підприємств галузі; 

- знання загальних та наукових основ технології харчових виробництв; 

- знання асортименту і технології продукції загального і спеціального 

призначення; 

- володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової 

продукції ресторанного господарства з метою управління їхньою якістю; 
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- уміння вносити корективи в асортимент готової продукції, технологічний 

режим виробництва в залежності від наявності та якості сировини; 

- здатність визначати хімічний склад сировини, напівфабрикатів, товарної 

продукції і відходів виробництва, проводити відповідні розрахунки та 

статистичну обробку отриманих даних, оформляти та аналізувати 

отримані результати; застосовувати інформаційні технології в практичній 

діяльності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Технологічна експертиза  

виробництва продукції ресторанного господарства» за змістовими модулями 

представляється наступним чином: 

Модуль 1. Методи експертизи виробництва продукції ресторанного 

господарства 

Змістовий модуль 1. Формування якості ресторанної продукції. Основні 

поняття та визначення, показники якості.  

Показники якості продукції ресторанного господарства. Методи оцінки 

якості продукції. Планування та забезпечення якості продукції. Оцінювання рівня 

якості та безпеки харчових продуктів.   

 

Змістовий модуль 2. Харчове законодавство, стандартизація і 

сертифікація продукції 

 Правові аспекти організації контролю якості продукції у підприємствах 

ресторанного господарства. Державний контроль стану дотримання суб’єктами 

господарювання вимог законодавства. Планові та позапланові перевірки, порядок 

їх проведення. 

 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи експертизи. Мета і завдання 

експертизи  

Загальні основи, поняття та терміни харчової експертизи. Права та обов'язки 

експерта. Органи, які уповноважені проводити товарознавчі експертизи. Види 

експертиз. 

 

 

Змістовий модуль 4. Методи експертизи, їх класифікація та 

характеристика. Організаційні основи експертизи 

Групи методів, їх характеристика. Об’єктивні та евристичні методи. Методи 

групового опитування експертів. Математично-статисничні методи оброблення 

експертних оцінок. Методи експертного оцінювання показників якості. Засоби 

експертизи товарів. Засоби товарної інформації. 

Змістовий модуль 5. Основи експертизи 
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Документальна основа експертизи. Товаросупровідні документи та їх роль у 

проведенні експертизи. Матеріально-технічне забезпечення експертизи. 

Нормативно-методичне забезпечення експертизи. 

Змістовий модуль 6. Об’єкти та суб’єкти експертизи. Вимоги до 

експертів 

 

Класифікація об’єктів експертизи. Експерт та вимоги до нього. Права 

експерта при проведенні експертизи товарів. 

 

 

Змістовий модуль 7.  Харчова експертиза. Основні етапи і порядок 

проведення експертизи харчових продуктів. Організація проведення 

експертизи 

 

Харчова експертиза. Її завдання, види. Технологічна експертиза. Об’єкт 

дослідження технологічної експертизи. Етапи проведення харчової експертизи. 

Порядок складання акта експертизи. Типові помилки при проведенні експертизи. 

 

Змістовий модуль 8.  Вимоги нормативної документації до показників 

якості ресторанного господарства  

Вимоги нормативної документації до кулінарної продукції. Вимоги 

нормативної документації до послуг ресторанного господарства. Вимоги 

нормативної документації до підприємств ресторанного господарства. Контроль на 

всіх етапах виробництва, його характеристика. 

  

Змістовий модуль 9. Ідентифікація харчових продуктів 

 Загальні поняття про ідентифікацію, основні завдання. Суб’єкти та об’єкти 

ідентифікації. Види і засоби ідентифікації. Методи, що використовуються при 

ідентифікації.   

 

Змістовий модуль 10. Загальні поняття про сутність, види та засоби 

фальсифікації товарів 

Значення фальсифікації, її види та характеристика. Суб’єкти фальсифікації. 

Класифікація методів визначення фальсифікації товарів. 
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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. Технологічна експертиза  виробництва продукції ресторанного господарства 

Змістовий модуль 1. Формування 

якості ресторанної продукції. 

Основні поняття та визначення, 

показники якості.  

14 2    12       

Змістовий модуль 2. Харчове 

законодавство, стандартизація і 

сертифікація продукції 

16 2  4  10       

Змістовий модуль 3. Теоретичні 

основи експертизи. Мета і завдання 

експертизи  
14 2    12       

Змістовий модуль 4. Методи 

експертизи, їх класифікація та 

характеристика. Організаційні 

основи експертизи 

16 2  4  10       

Змістовий модуль 5. Основи 

експертизи 
14 2    12       

Змістовий модуль 6. Об’єкти та 

суб’єкти експертизи. Вимоги до 

експертів 
16 2  4  10       

Змістовий модуль 7.  Харчова 

експертиза. Основні етапи і порядок 

проведення експертизи харчових 

продуктів. Організація проведення 

експертизи 

12 2    10       

Змістовий модуль 8.  Вимоги 

нормативної документації до 

показників якості ресторанного 

господарства 

20 2  8  10       

Змістовий модуль 9. Ідентифікація 

харчових продуктів 
14 2    12       

Змістовий модуль 10. Загальні 

поняття про сутність, види та засоби 

фальсифікації товарів 
 

14 2    12       

Усього годин 150 20  20  110       
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5. Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна і 

скорочена 

форма 

1. Експертні та органолептичні методи оцінювання 

харчових продуктів. Порядок проведення бракеражу 

сировини, напівфабрикатів, готових страв та виробів 
4 

 

2. Технологія приготування та відпуск супів. 

Бракераж супів 
4 

 

3. Технологічна експертиза та м’яса і м’ясних продуктів 

страв. Приготування та експертиза рибних смажених 

страв 
4 

 

4. Приготування та відпускання страв із яєць 

і свіжого сиру. Бракераж готових страв 
4 

 

5. Технологічна експертиза та приготування бісквітних 

тортів, їх оздоблення. 

4  

Разом                                                                          20  

 

6. Самостійна робота студентів 

 

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість годин 

денна    

форма 

заочна     

форма 

1 2 3 4 

Модуль 1. Технологічна експертиза  виробництва продукції ресторанного 

господарства 

1. Предмет та завдання технологічної експертизи  продукції 

ресторанного господарства. Оцінювання якості та безпеки 

продукції ресторанного господарства 

10  

2. Види експертиз продукції ресторанного господарства 10  

3. Суб’єкти та методи експертизи харчових продуктів 10  

4. Сучасні вимірювальні методи дослідження харчових 

продуктів 

10  

5. Основні етапи і порядок проведення експертизи 

харчових продуктів 

10  

6. Порядок ознайомлення із супровідними документами 

при проведенні експертизи 

10  

7. Порядок складання акту огляду партії харчових 

продуктів 

10  

8. Вибір методів дослідження проб харчових продуктів 10  
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9. Аналіз одержаних результатів досліджень продукцїї 

ресторанного господарства і складання акту експертизи 

10  

10. Ідентифікація продукції ресторанного господарства 10  

11. Виявлення фальсифікації у виробництві продукції 

ресторанного господарства 

10  

 Разом 110  

 
 

7. Методи навчання 

 

Під час викладання дисципліни «Технологічна експертиза  виробництва 

продукції ресторанного господарства» використовуються наступні методи 

(технології) навчання: лекції, лабораторні 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 

 

Діагностика успішності навчання студентів здійснюється за усною та 

письмовою формами. 

Засобами діагностики успішності навчання студентів є тестові завдання, 

виконання та захист лабораторних робіт, письмові контрольні роботи.              

Засобом діагностики успішності навчання студентів  для підсумкового 

контролю є відповідь на екзаменаційні білети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

         Поточний (модульний) контроль Підсумк

овий 

контроль 

Сума Модуль 1 

 

 

ЗМ1 

 

 

ЗМ2 

 

 

ЗМ3 

 

ЗМ4 ЗМ5 

 

ЗМ6 

 

ЗМ7 ЗМ8 ЗМ9 ЗМ10 

  

5 10 5 10 5 5 5 15 5 5 30 100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену 

90 — 100 А відмінно 

82 — 89 В 
добре  

74 — 81 С 

64 — 73 D 
задовільно  

60 — 63 Е  

35 — 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 — 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням  

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Технологічна експертиза  виробництва продукції ресторанного господарства. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності  

181 «Харчові технології». ОП «Технології харчування». Матенчук Л.Ю.. УНУС. 

Умань. 2020. 35 с. 

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Технологічна експертиза  виробництва продукції ресторанного господарства»  

студентами спеціальності  181 «Харчові технології». ОП «Технології харчування». 

Матенчук Л.Ю. УНУС. Умань. 2020. 10 с. 
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                                       11. Рекомендована література 

Базова 

1. Смоляр В. І. Харчова експертиза : підручник / В. І. Смоляр. — К. : Здоров’я, 

2005. — 448 с. 

2. Калугіна І.М., Тележенко Л.М. Технологічний контроль у закладах 

ресторанного господарства: Навчальний посібник / І.М.Калугіна, Л.М.Тележенко. 

– Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – 204 с. 

3.  Полікарпов І. С. Ідентифікація товарів : підручник / І. С. Полікарпов, А. П. 

Закусілов — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 344 с. 

4.  Павлов В. І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікація товарів / 

В. І. Павлов, О. В. Опьонова, Н. В. Павліха. — К. : Кондор, 2004. 

 

Допоміжна 

1. Дмитриченко М. И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров / М. И. Дмитриченко — С. Пб. : Питер, 2003. 

2.  Павлова В. А. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів / В. А. 

Павлова, Л. Д. Титаренко, В. Д. Залигіна. — Київ : Центр навчальної літератури, 

2006. — 192 с. 

3.  Дубиніна А. А. Методи визначення фальсифікації товарів : лабораторний 

практикум / уклад. А. А. Дубиніна, Т. М. Летута, С. О. Дубиніна, І. Ф. Овчіннікова 

— Київ, 2009. — 335 с. 

 

 


