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 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

 

 

Модулів – 3 спеціальність 181 – 

Харчові технології   

за програмою  

« Технології зберігання, 

консервування та 

переробки плодів і 

овочів» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів–9 
3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

5-й 6-й 

Лекції 

 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 6 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

     28 год 4 год 

Лабораторні 

28 год 8 год 

Самостійна робота 

64 год 108 год 

 

Вид контролю: екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 56 : 64 

для заочної форми навчання – 12 : 108 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – дати теоретичні основи та практичні навики під час 

вивчення  дисципліни «Технологія консервів для дитячого і дієтичного 

харчування» які будуть широко використовуватись в практичній діяльності. 

Отримання студентами знань щодо особливостей реалізації основних принципів, 

законів, процесів, що використовуються у виробництві консервованих продуктів 

дитячого та дієтичного харчування, використання нормативно-правових 

документів, навчально-методичної, наукової та іншої літератури щодо вивчення 

відповідної технології, характеристик технологічних процесів, технологічних 

режимів та вимог до якості сировини, напівфабрикатів, консервованої продукції і 

відходів виробництва.  

         Завдання дисципліни – оволодіння системою знань в області 

консервування сільськогосподарської сировини, що сприяє ефективному 

використанню сировини на шляху зберігання, переробки i споживання. Знання 

технології консервування необхідні для правильного проведення процесу 

консервування з метою одержання високоякісного продукту для дитячого і 

дієтичного харчування, професійного виконання операцій та необхідних 

розрахунків при підготовці та переробці сировини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 сучасний стан та перспективи розвитку виробництва консервів для 

дитячого та дієтичного харчування в України і в світі; 

 правові акти і державні стандарти, що регулюють виробництво 

консервованої продукції для дитячого та дієтичного харчування; 

 нові види сировини та умови її використання; 

 визначення та зміст основних термінів, що використовуються в науці 

про дитяче та дієтичне харчування;  

 анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості людини в залежності 

від її віку, стану здоров’я, спадкових або набутих захворювань та інших 

факторів, що впливають на індивідуальне життя кожного конкретного 

індивідууму;  

 добові потреби людини в основних харчових інгредієнтах;  

 перелік основних груп консервованих продуктів дитячого та дієтичного 

харчування;  

 принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва основних 

груп консервованих продуктів для дитячого і дієтичного харчування, 

технологічні режими та способи їх регулювання;  

 сучасну технологію консервованих продуктів дитячого та дієтичного 

харчування на різній сировинній основі та різного призначення;  

 основні технологічні та санітарно-гігієнічні вимоги, які висуваються до 

сировини, апаратурного оформлення, виробництва консервів для 
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дитячого і дієтичного харчування та персоналу, який бере участь у їх 

виробництві;  

 принципи конструювання складу консервованих продуктів дитячого та 

дієтичного харчування, які дозволяють компенсувати нестачу певних 

нутрієнтів; 

 способи і методи підвищення якості і харчової цінності консервів; 

      Внаслідок вивчення дисципліни «Технологія консервів для дитячого і 

дієтичного харчування» студент повинен бути здатним продемонструвати такі 

результати навчання: 

 застосовувати набуті теоретичні знання в своїй практичній діяльності; 

 вибирати кращу прогресивну технологію за якісними, економічними та 

соціальними показниками. 

 науково обґрунтовувати доцільність застосування нових технологій; 

 ґрунтовно орієнтуватися у подальшому розвитку виробництва 

консервів для дитячого і дієтичного харчування в ринкових умовах; 

 аналізувати та інтегрувати знання з технології консервування в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі харчових 

технологій; 

 конструювати склад консервованих продуктів дитячого та дієтичного 

харчування; 

 проводити розрахунки вмісту тих чи інших функціональних 

інгредієнтів у різній сировині та готових продуктах і давати оцінку 

відповідності вмісту специфічним вимогам для підтримання здоров’я та 

розвитку дітей та зниження ризику виникнення захворювань; 

 підбирати режими технологічної та кулінарної обробки харчової 

сировини та продуктів харчування, в тому числі тих, які мають 

біологічну активність 

 організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

Вивчення навчальної  дисципліни «Технологія консервів для дитячого і 

дієтичного харчування» передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі консервного виробництва і технологій та у процесі навчання, що 

передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності з дисципліни «Технологія консервів для дитячого і 

дієтичного харчування»  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність працювати в команді; 
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- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та 

громадянина в Україні; 

- здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї. 

Фахові компетентності з дисципліни «Технологія консервів для дитячого і 

дієтичного харчування»  

- здатність впроваджувати у виробництво новітні технології консервів для 

дитячого і дієтичного харчування на основі розуміння сутності перетворень 

основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та готових продуктів із застосуванням сучасних 

методів. 

- здатність забезпечувати якість і безпеку консервів для дитячого і дієтичного 

харчування на основі відповідних стандартів та у межах систем управління 

безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації; 

- здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі  технології  з 

консервів для дитячого і дієтичного харчування з врахуванням принципів 

раціонального харчування та інтенсифікації технологічних процесів; 

- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва консервів; 

- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для 

вирішення прикладних задач; 

- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва консервів 

для дитячого і дієтичного харчування; 

       - здатність розробляти проекти нормативної документації з використанням 

чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів; 

- здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, 

нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб або груп осіб; 

- здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні 

системи менеджменту; 

- здатність аналізувати стан виробництва консервів для дитячого і дієтичного 

харчування, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану 

політику в галузі  консервного виробництва. 

 

 

 

. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Сучасний стан виробництва консервів для дитячого та 

дієтичного харчування 

Змістовий модуль 1. Вступ.. Сучасний стан виробництва консервів для 

дитячого і дієтичного харчування. Роль харчування у розвитку дитини. 

Змістовий модуль 2. Санітарно-технічні вимоги до підприємств, цехів і 
обладнання  по виробництву консервів для дитячого харчування. Технологічні 

процеси та обладнання, що використовуються при виготовленні продуктів для 

дитячого харчування на основі рослинної сировини.  
Модуль 2. Технологія виробництва продуктів дитячого та дієтичного 

харчування з плодоовочевої сировини 

            Змістовий модуль 3. Хімічний склад і харчова цінність плодів і 

овочів, що використовуються як сировина для консервів дитячого 

харчування. Класифікація напівфабрикатів, які використовуються у виробництві 

дитячих консервів.  

Змістовий модуль 4. . . Класифікація фруктових консервів. 
             Технологія фруктових консервів для дитячого  харчування 

 Класифікація овочевих консервів. 
Технологія овочевих консервів для дитячого і дієтичного харчування.  

Змістовий модуль 5. Лікувально-прфілактичні і лікувальні консерви. 

Асортимент, особливості виготовлення. Використання додаткової сировини у 

виробництві дієтичних консервів.  

Консерви для дієтичного харчування. Вимоги до якості готових консервів.  

Модуль 3. Технологія виробництва продуктів дитячого харчування з 

тваринної сировини та риби 

Змістовий модуль 6.. Основні процеси виготовлення м'ясо-рослинних 

консервів для дитячого і дієтичного харчування 

            Змістовий модуль 7. Основні процеси виготовлення рибних та рибо-

рослинних  консервів для дитячого і дієтичного харчування 

               Модуль 4. Технологія виробництва молочних консервів 

для дитячого та дієтичного харчування 
             Змістовий модуль 8. Сировина для молочних дитячих консервів. 

Асортимент продуктів дитячого і дієтичного харчування. Загальні технологічні 

операції виробництва молочних консервів. 

             Змістовий модуль 9. Технологія згущених молочних консервів.  Технологія сухих 

дитячих молочних продуктів.Оцінка якості консервованих продуктів з використанням 

молочної сировини. 
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                                 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 лаб інд. с.р. л лаб інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Сучасний стан виробництва консервів для дитячого та 

дієтичного харчування 

Змістовий 

модуль 1. Вступ.. 

Сучасний стан 

виробництва 

консервів для 

дитячого і дієтичного 

харчування. Роль 

харчування у 

розвитку дитини. 

 

12 2 4  6 20    20 

Змістовий 

модуль 2. Санітарно-

технічні вимоги до 
підприємств, цехів і 
обладнання  по 
виробництву 
консервів для 
дитячого 
харчування. 
Технологічні процеси 

та обладнання, що 

використовуються 

при виготовленні 

продуктів для 

дитячого харчування 

на основі рослинної 

сировини. 

 

16 4 4  8 20    20 

Разом за модулем 1 28 6 8  14 40    40 

Модуль 2. Технологія виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування з 

плодоовочевої сировини 



10 

 

  

Змістовий модуль 3.  

Хімічний 

склад і харчова 

цінність плодів і 

овочів, що 

використовуються як 

сировина для 

консервів дитячого 

харчування. Класифі

кація 

напівфабрикатів, 

які 

використовуються 

у виробництві 

дитячих консервів.  
 

14 2 4  8 16    16 

Змістовий модуль 4 

 Класифікація 

фруктових 

консервів. 
Технологія 

фруктових 

консервів для 

дитячого і 

дієтичного 

харчування 
Класифікація 

овочевих консервів. 

Технологія овочевих 

консервів для 

дитячого і дієтичного 

харчування.  

16 4 4  8 20 2 2  16 

 

Змістовий модуль 5 

Лікувально-

профілактичні і 

лікувальні 

консерви. 

Асортимент, 

особливості 

виготовлення. 

Використання 

додаткової 

сировини у 

виробництві 

дієтичних 

консервів.  

16 4 4  8      
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. Вимоги до якості 

готових консервів.  
 

Разом за модулем 2 46 10 12  24 36 2 2  32 

Модуль 3. Технологія виробництва продуктів дитячого харчування 

з тваринної сировини та риби 
 

Змістовий модуль 6. 

Основні процеси 

виготовлення м'ясо-

рослинних консервів 

для дитячого і 

дієтичного 

харчування 

12 2 4  6 12  2  10 

Змістовий модуль7. 
Основні процеси 

виготовлення рибних 

та рибо-рослинних  

консервів для 

дитячого і дієтичного 

харчування 

10 2   8 12  2  10 

Разом за модулем 3. 22 4 4  14 24  4  20 

Модуль 4. Технологія виробництва молочних консервів для дитячого харчування 

Змістовий модуль 8. 

Сировина для 

молочних дитячих 

консервів. 

Асортимент 

продуктів дитячого і 

дієтичного 

харчування. Загальні 

технологічні операції 

виробництва 

молочних консервів. 

 

10 4   6 10    10 

Змістовий модуль 9. 

Технологія 

згущених молочних 

консервів. Технологія 

сухих дитячих 

молочних 

продуктів.Оцінка 

якості консервованих 

продуктів з 

використанням 

молочної сировини 

сировини. 

 

 

. 

14 

 

4 

 

4  6 10 2 2  6 
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Разом за модулем 4 24 8 4  12 20 2 2  16 

Усього годин 120 28 28  64 120 4 8  108 

 

 

 

 

 

 

5.Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Вивчення особливостей технології перших і других 

обідніх страв для харчування дітей, старших 1,5 року 

4  

2 Оцінка якості консервів для дитячого харчування  4 2 

3 Вивчення особливостей технології овочевих консервів 

для харчування дітей, хворих на пієлонефрит 

4  

4 Вивчення особливостей технології перших 

обідніх страв для людей, хворих на цукровий 

діабет 

4 2 

5 Вивчення технологій виготовлення консервів, 

що належать до групи дієтичних фруктових 

компотів 

4 2 

6 Ознайомлення з основними технологічними 

операціями виготовлення десертів та вітамінізованих 

добавок для дитячого харчування 

4 2 

7 Вивчення організації техно-хімічного контролю при 

виробництві консервів для дитячого і дієтичного 

харчування 

4  

Разом 28 8 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Дитяче харчування: перспективи розвитку та 

інноваційні технології 
1 10 

2 Стан ринку продукції дитячого харчування в Україні 6 10 

3 
Продукти дитячого харчування функціонального 

призначення 
6 10 

4 

Новітні технології та обладнання для виробництва 

продуктів дитячого харчування і передовий досвід 

організації та підприємств 

6 10 

5 
Екологічна безпечність питної води – запорука якості 

харчових продуктів 
6 10 

6 
Сучасне обладнання у виробництві консервів для 

дитячого та дієтичного харчування 
6 10 

7 
Плодоовочеві консерви для дитячого харчування. 

Технологія виробництва фруктових соків з м’якоттю  
6 10 

8 

М’ясні консерви для дитячого харчування.Технологія 

виробництва крупноподрібнених консервів дитячого 

харчування 

6 10 

9 
Збалансованість основних харчових складових у 

продуктах дієтичного призначення 
6 10 

10 
Технологія згущених молочних консервів. Технологія сухих 

дитячих молочних продукті 8 10 

11 
Технологічні операції виробництва молочних консервів. 

 
8 8 

Разом  64 108 

                                                        

7 Методи навчання  

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота.   

8 Методи контролю 
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Дисципліна має чотири модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

Поточний контроль – 70 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) – 30 балів.   

 

9 Розподіл балів, які отримують студенти  

 

Поточний (модульний) контроль Поточний 

Загальна 

сума 

балі 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
. 

Модуль 4 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

 

Т9 

 70 100 

7 7 8 8 8 8 8 8 8 

Шкала оцінювання: національна та  ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. 

заліку, 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 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 
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дисципліни вивченням 

дисципліни 



10 Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Технологія 

консервів для дитячого та дієтичного харчування» для студентів напряму 

підготовки 7.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів 

і овочів» освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст. – Умань, 2016. – 37 с. 

 

11.Рекомендована література 

Базова 

1. Технології консервування плодів та овочів: підручник / О.І. 

Аністратенко, К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар, З.М. 

Харченко; ред. А.Ю. Токар. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 

2015. – 568 с. 

2. Флауменбаум Б. Л. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного 

виробництва [Текст] / Б. Л. Флауменбаум, А. Т. Безусов, В. М. Сторожук, Г. П. 

Хомич. – Одеса: Друк, 2006 – 400 с. 

3. Поморцева Т. И. Технология плодоовощоного производства / 

составитель Куницина М.Г. – СПб ПРОФИ – ИНФОРМ. 2004. – 478 с.  

4. Касьянов Г. И. Технология продуктов для детского питания [Текст]: 

учеб. пособие / Г. И. Касьянов, В. А. Ломачинский, А. Н. Самсонова – Ростов на 

/Д: Издат центр «МарТ», 2001. – 256 с.  

5. Касьянов Г. И. Технология продуктов питания для людей пожилого и 

преклонного  возраста  [Текст]: учеб.   пособие  /   Г.   И.   Касьянов, А. А. 

Запорожский, С. Б. Юдина– Ростов на Д: Издат центр «МарТ», 2001. –192 с. 

7. Технологія харчових продуктів на основі драглеутворювачів з якісно 

зміненими функціональними властивостями / За редакцією Ф.В. Перцевого. 

Харк.держ. ун-т харч.та торг. – Х.: ХДУХТ, 2012. – 290 с.  

8. Справочник технолога плодоовощного производства. Составитель 

Куницына. СПб:ПрофиКС, 2003.- 480 с.  

9. Шобингер У. Плодово – ягодные и овощные соки / Шобингер У. – М. 

Пищевая промышленность. 2004. – 472 с.  

10. Льовшина Л.  Д.  Товарознавство плодоовочевих товарів,  пряно-  

ароматичних рослин та прянощів [Текст]: навчальний посібник / Л. Д. Льовшина, 
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В. М. Михайлов, О. В. Мячиков. – К.: Ліра-К, 2010. – 388 с. 

Допоміжна 

11. Нечаев А. П. Пищевая химия / А. П. Нечаев, С. Е. Траубенберг, А. А. 

Кочеткова. - СПб.: ГИОРД, 2004. - 640 с.  

12. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування. Навчальний 

посібник / За наук. ред. Т.М.Димань. – К.: Лібра, 2006. – 304 с.  

13. Скалецька Л. Ф. Біохімічні зміни продукції рослинництва при її  

зберіганні та переробці [Текст]: навч. посібник. / Л. Ф.Скалецька, Г. І. Подпрятов. 

– К.: Видавничий центр НАУ. – 2007.- 288 с. 

14. Скалецька Л. Ф. Основи наукових досліджень зі зберігання та 

переробки продукції рослинництва [Текст]: навч.посібник / Л. Ф. Скалецька, Г. І. 

Подпрятов, О. В. Завадська. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2006.- 204 с.  

15. Павлоцкая Л. Ф. Пищевая, биологическая ценность и безопасность 

сырья и продуктов его переработки [Текст]: учебник / Л. Ф. Павлоцкая, Н. В. 

Дуденко, В.В. Евлаш. – К.: Фирма «ИНКОС», 2007. – 287 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


