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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» Нормативна 

 

 

Модулів – 3 

 Спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Змістових модулів – 6 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 8-й 10-й 

 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2, 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

 28 год 2 

Лабораторні 

28 год 6 

Самостійна робота 

44 год  

Вид контролю: екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 127,3%; 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу (інтегральна компетентність): 

Здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  

проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств 

харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  

застосування  теоретичних  основ  та  методів харчових технологій. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

забезпечення здорового способу життя. 

Фахові компетентності: 

- фдатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних 

стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх 

виробництва і реалізації; 
- здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з 

врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження 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 харчових продуктів; 
- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для 

вирішення прикладних задач; 
- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі 

дільниці); 
- здатність розробляти проекти нормативної документації з використанням 

чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів; 
- здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 

вести професійну дискусію; 
- здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення 

проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього виникнення; 
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- здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і 

техніки в галузі харчових виробництв. 

Програмні результати навчання: 

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

харчових технологій; 

-виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти; 

-уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного 

забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру; 

-проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 

застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань; 

З-нати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення; 

-знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 

метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні 

людини; 

-організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки 

продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних 

засобів автоматизації і систем керування; 

-вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів підвищеної 

харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі; 

-вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на харчові 

продукти; 

-вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі 

дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного 

забезпечення; 

-обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 

реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила 

експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів 

запроектованого асортименту; 

-підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження ресурсоощадних та 

конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на харчові 

продукти; 

-організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну чистоту 

виробництва; 

-мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових 

досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи; 

-вміти укладати ділову документацію державною мовою; 

-вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу 

з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових технологій; 

-здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 

іноземною мовами; 

-мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності; 

-здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік витрат 

матеріальних ресурсів; 

-виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки; 

-вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати проблеми в галузі 

харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього виникнення; 



6 
 

-вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і техніки в 

галузі харчових виробництв. 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Т1 Вступ. Оздоровче харчування як 

практична реалізація уявлень про ідеальну їжу.  
1. Здоров’я і його залежність від різних чинників. 

2. Харчування як основний чинник впливу на здоров’я людини 

3. Роль науки в оздоровчому харчуванні. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Т2 Створення в Україні індустрії 

здорового харчування.  

1.Соціальні та економічні передумови. 

2.Пріоритетні напрями у створенні в Україні індустрії здорового 

харчування 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Т3 Теорії та концепції харчування.  

1. Теорія збалансованого харчування. 

2. Теорія адекватного харчування. 

3. Теорія раціонального харчування. 

4. Комбіновані продукти харчування. 

5. Лікувально-профілактичне харчування (ЛПХ). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Т4 Поняття про функціональні 

(оздоровчі) продукти харчування.  

1. Класифікація продуктів функціонального харчування.  

2. Інгредієнти, що використовуються у виробництві продуктів 

функціонального харчування.  

3. Забезпечення якості і безпеки сировини, продуктів оздоровчого 

харчування.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Т5 Принципи методів контролю 

показників безпеки та якості сировини, продуктів оздоровчого 

харчування.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Т6 Інгредієнтний склад функціональних 

продуктів  

1. Формування інгредієнтного складу функціональних харчових 

продуктів. 

2. Олігоцукриди. 

3. Резистентні види крохмалю. 

4. Харчові волокна. 

5. Цукрозамінники та поліцукриди (інулін). 

6. Глікозиди, ізопреноїди та поліненасичені жирні кислоти. 

7. Амінокислоти, пептиди та ферменти. 

8. Вітаміни та мінеральні речовини функціональних харчових 

продуктів. 

9. Антиоксиданти. 

10. Пробіотики. 

11. Пребіотики.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Т7  Функціональні продукти і 
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функціональне харчування.  

1. Напрями формування функціональних продуктів. 

2. Напрями розширення сектора функціональних продуктів. 

3. Особливості створення нових видів функціональних продуктів. 

4. Наукові основи створення функціональних продуктів. 

5. Правові аспекти функціональних продуктів і біологічно активних 

речовин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Т8  Основи виробництва збагачених 

продуктів. 

1. Пребіотики і пробіотики при харчуванні.  

2. Принципи конструювання продуктів для корекції та підтримання 

здоров’я людини на рослинною і тваринною основах.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Т9  Харчові та БАД – біологічно активні 

добавки. 

1. Харчові та біологічно активні добавки білкової природи.  

2. Харчові та біологічно активні добавки вуглеводної природи.  

3. Харчові та біологічно активні добавки вітамінної природи.  

4. Безпека харчових добавок. Оцінка токсичності барвників екстрактів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. Т10  Наукові принципи збагачення 

харчових продуктів. Харчові волокна 

1. Вітамінізація харчових продуктів.  

2. Вітаміни групи В для збагачення харчових продуктів. Вітамін С у 

виробництві харчових продуктів. Вітаміни групи А у виробництві харчових 

продуктів. 

3. Харчові волокна, їх роль у фізіології харчування. Збагачення 

продуктів харчовими волокнами відповідно до вимог збалансованого 

харчування. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11. Т11  Технології отримання продуктів 

ЛПХ. 

1. Вимоги до технології приготування страв лікувально-

профілактичного харчування.  

2. Технології лікувально-профілактичних консервів. 

3. Технології лікувально-профілактичних консервів з комплексом 

вітамінів і настоями трав. 

4. Технології соусів і напоїв з пектином. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12. Т12  Харчування людей похилого віку. 

Геродієтичні продукти. 

1. Шляхи задоволення літніх людей в харчових речовинах.  

2. Технології продуктів для людей похилого віку, що враховують вікові 

особливості старіючого організму.  

3. Лікувальні кондитерські вироби. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 13. Т13  Технології продуктів для 

спортсменів, їх особливості 

1. Енергетична цінність і якісний склад їжі. 
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2. Основні продукти харчування для спортсменів 

3. Продукти підвищеної харчової та біологічної цінності 

4. Харчування спортсменів під час і після змагань 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 14. Т14  Харчування вагітних та матерів-

годувальниць 

1. Харчування здорових жінок під час вагітності 

2. Харчування матері при грудному вигодовуванні 

3. Харчування вагітних при деяких видах патології 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 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 

ЗМ 1. Вступ. Оздоровче 

харчування як практична 

реалізація уявлень про ідеальну 

їжу.  

16 2  6 - 8       

ЗМ 2. Створення в Україні 

індустрії здорового харчування. 

14 2  - 1 4       

ЗМ 3. Теорії та концепції 

харчування. 
 

14 2  4 - 4       

ЗМ4.Поняття про 

функціональні (оздоровчі) 

продукти харчування.  

 

6 2   1 -       

ЗМ 5. Принципи методів 

контролю показників безпеки 

та якості сировини, продуктів 

оздоровчого харчування. 

6 2  4 - -       

ЗМ 6. Інгредієнтний склад 

функціональних продуктів 

16 2  6 2 2       

Модуль 2 

ЗМ 7. Функціональні 

продукти і функціональне 

харчування.  
 

 2           

ЗМ 8. Основи 

виробництва збагачених 

продуктів. 

 

 2  4 1        

ЗМ 9. Харчові та БАД – 

біологічно активні добавки. 

 

 2   1  

3 

      

Модуль 3 

ЗМ 10. Наукові принципи 

збагачення харчових продуктів. 

Харчові волокна 

 2  4         

ЗМ 11. Технології 

отримання продуктів ЛПХ. 

 

 2   1  

2 

      

ЗМ 12. Харчування людей 

похилого віку. Геродієтичні 

продукти. 

 2           

ЗМ 13. Технології продуктів для 

спортсменів, їх особливості 

 2    4       

ЗМ 14. Харчування 

вагітних та матерів-

годувальниць 

 

 2           

Усього годин 90 28 - 28 7 27       

  



10 
 

5. Теми лабораторно-практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Інноваційні підходи до створення функціональних 

напоїв. 
4 2 

2 

Розробка технології плодоовочевих соків на основі 

балансів титрованих кислот, сухих розчинних 

речовин та рецептурних компонентів з метою 

підвищення біологічної цінності. Розрахункова 

робота. 

6 4 

3 

Механізм прогнозування та створення продукту 

радіопротекторної дії з використанням лікарської 

сировини. 

4  

4 

Особливості збагачення традиційних харчових 

середовищ мікронутрієнтами. 
6  

5 

Використання їстівних грибів у функціональному 

харчуванні 
4  

6 

Ознайомитися з сучасними поглядами на розробку і 

здійснення політики в галузі харчування та 

основними принципами здорового харчування. 

4  

Разом 28 6 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма 

1 

Перспективи комплексного використання чорної 

смородини для одержання кріопродуктів. 

Характеристика біологічно активних речовин 

смородини після кріогенного сушіння. Опис 

технологічного процесу одержання 

порошкоподібного й концентрованого барвників з 

бузини. 

4 

2 
Функціональна роль вітамінів та їх використання для 

збагачення харчових продуктів. 
5 

3 
Функціональні властивості природних харчових 

сорбентів та їх використання у харчових технологіях. 
4 

4 
Спіруліна та її використання для збагачення харчових 

продуктів і виробництва харчових біодобавок. 
6 

5 

Натуральні функціональні продукти як джерело 

отримання оздоровчих харчових композицій. 

Пшеничні зародки — перспективна сировина для 

отримання оздоровчих композицій 

імуномодулюючої дії. 

4 

6 
Зелений чай як профілактичний засіб та 

харчова біодобавка 
7 

7 
Біологічно активні речовини горіхів та їх 

використання у харчовій промисловості 
4 

Разом 34 
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7. Індивідуальні завдання 

Завдання 1. Дослідження якісних показників різних видів меду та інших 

продуктів бджільництва. Створення функціональних продуктів із 

використанням продуктів бджільництва 

Завдання 2. Розробка технологічних схем виробництва функціональних 

продуктів на основі зернової сировини 

Завдання 3. Визначення вмісту пектинових речовин кальцій-пектатним 

методом в сировині: морква, яблука, цукровий буряк, столовий буряк 

Завдання 4. Визначення вмісту мінеральних речовин у харчових продуктах 

Завдання 5. Визначення вмісту вітамінів С, Е, В2 у харчових продуктах 

Завдання 6. Основні категорії вибору сировини для отримання харчових 

барвників з біологічною активністю, характеристика її біохімічного складу 

Завдання 7. Визначення вмісту β-каротину у сировині та продуктах 

харчування 

Індивідуальні завдання виконуються у формі доповідей. 

 

8. Методи навчання 

             Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота.                                                        

9. Методи контролю 

 

Дисципліна має три змістових модулі, який охоплює матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, 

контролюючи якість виконання: 

лабораторних занять –  28 балів; 

самостійної роботи –  27 балів; 

модульного контролю (тестування) – 15 балів. 

Підсумковий контроль (екзамен) – 30 балів                                                              
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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 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторно-практичної  роботи з 

дисципліни «Технологія оздоровчих харчових продуктів» 181 «Харчові 

технології» освітній ступінь – бакалавр. – Умань, 2019. – 45 с.  
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11. Рекомендована література 

Базова 

1. Сімахіна Г.О. Інноваційні технології та продукти. Оздоровче 

харчування: Навчальний посібник для студентів за напрямом 7.051701 

«Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Г.О. 

Сімахіна, А.І. Українець. – К.: НУХТ, 2010. – 294 с. 

2. Українець А.І. Технологія оздоровчих харчових продуктів: Курс лекцій 

для студентів за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної 

та заочної форм навчання / А.І. Українець, Г.О. Сімахіна.  – К.: НУХТ, 2009. 

– 310 с. 

3. Котов А.И. Пищевые продукты в лечебном питании / А.И. Котов, В.Н.  

Корзун. – К.: Здоров’я, 1985. – 144 с. 

4. Уголев А.М. Теория адекватного питания и трофология / А.М.  

Уголев. – СПб.: Наука, 1992. – 272 с. 

5. Доронин А.Ф., Шендеров Б.А. Функциональное питание / А.Ф. 

Доронин, Б.А. Шендеров. - М.: Грант, 2002. – 326с. 

6. Гулий І.С. Основи валеології. Валеологічні аспекти харчування: 

підручник / І.С. Гулий, Г.О. Сімахіна, А.І.  Українець. – К.: НУХТ, 2003, – 

325 с. 

7. Капрельянц Л.В., Іоргачова К.Г. Функціональні продукти / 

Л.В. Капрельянц, К.Г.  Іоргачова. – Одеса: Друк, 2003. – 812 с. 

 

Допоміжна 

1.Пересічний М.І. Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і

 практика / М.І. Пересічний, В.Н. Корзун, М.Ф. Кравченко, О.М. 

Григоренко.  – К.: КНТЕУ, 2003, – 526 с. 

2. Водоросли. Справочник / АН УССР, Ин-т ботаники. им. М.Холодного.

 К.: Урожай, 1989. – 358 с. 

3. Дудка И.А.  Гриби: Справочник миколога и грибника / И.А. Дудка, 

С.П. Вассер – К.: Наук, думка, 1987. – 244 с.  
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

 

Поточний (модульний) контроль 

Підсумковий 

контроль 

Су

ма 
Змістовий модуль 1 

Змістовий модуль 

2 
Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
М

К 
Т 7 Т 8 Т 9 

М

К 
Т 10 Т 11 Т 12 Т13 Т 14 

М

К 

3
0
 

1
0
0
 

3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

 

 


