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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Змістових модулів 

– 3 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: реферат 

Спеціальність – 181 

«Харчові технології» 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Загальна кількість 

годин – 120 

Освітній ступінь 

магістр 

10 год 4 год 

Лабораторні 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,3 

самостійної роботи 

студента – 4,2 

20 год 6 год 

Самостійна робота 

45 год 55 год 

Індивідуальні завдання 

45 год 55 год 

Вид контролю: 

екзамен 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 1:2; 

для заочної форми навчання – 1:6,5. 
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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.  

Вміти: -формувати і впроваджувати власні моделі професійної діяльності з 

врахуванням передового досвіду організації наукової та виробничої діяльності; 

– - планувати і виконувати наукові розробки з удосконалення існуючих та 

розроблення нових технологій харчових продуктів; 

– - аналізувати, оформлювати результати наукових та виробничих 

випробувань у вигляді науково-технічної документації, наукових звітів, 

охоронних документів, статей, тез наукових конференцій. 
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– - володіти теоретичними знаннями щодо системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні і світі, уміти готувати документи, пов’язані 

з процедурою охорони прав інтелектуальної власності. 

– - творчо аналізувати переваги, недоліки існуючих методів технологій 

виробництва харчових продуктів та розробляти пропозиції щодо їх 

удосконалення; впроваджувати нові інструменти, компоненти і методи; 

– - застосовувати інноваційні технології виробництва та зберігання 

харчової продукції, впроваджувати сучасні прогресивні технології виробництва 

на підставі раціонального використання сировини;  

– - аналізувати діяльність закладів харчової промисловості, 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 спеціалізовані задачі та вирішувати 

проблеми наукового, технічного характеру у сфері харчової промисловості, що 

передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і 

характеризується певною 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 до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації в 

технічних науках. 

- здатність генерувати нові ідеї, формулювати та обгрунтовувати  наукові 

гіпотези. 
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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 в умовах навчальних, науково-дослідних лабораторій та у 

виробничих умовах;  

- вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативну 

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

- здатність впроваджувати інноваційні харчові технології з врахуванням енерго- 

та ресурсозбереження і покращення якісних показників харчової продукції та 

прогнозувати подальший розвиток галузі; 

- знання загальних та наукових основ технології харчових виробництв; 

- володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції з 

метою управління їхньою якістю; 

- мати поглиблені знання, необхідні для виробничо-технологічної та 

дослідницької діяльності в харчовій промисловості, що забезпечують якість 

харчової продукції; 

- 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; 

- здатність до впровадження інновацій на підприємствах харчової 

промисловості, вирішення завдань для їхнього ефективного функціонування. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  Витоки харчової науки і сьогодення. Сучасний стан 

харчової промисловості України. 

Змістовий модуль 2. Сучасні напрями розвитку харчової науки. Технологічні 

надбання у системі харчування. 

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
 

п
 

с.
р

. 

ін
д

 

л
 

п
 

с.
р

. 

ін
д

 

Модуль 1 Витоки харчової науки і сьогодення. 

ЗМ1 Витоки харчової науки і сьогодення.  

Витоки харчової науки 

і сьогодення. Сучасний 

стан харчової 

промисловості України. 

10 6 4 15 15 
40 

 1 2 20 20  

Разом за ЗМ1 40 6 4 15 15       

ЗМ2 Сучасні напрями розвитку харчової науки.  
Сучасні напрями розвитку 

харчової науки. 

Технологічні надбання у 

системі харчування. 

50 2 8 20 20 
50 

 1 2 20 20  

Разом за ЗМ2 50 6 8 20 20       

ЗМ3 Наукові дослідження харчової галузі 

Наукові дослідження 

харчової галузі. 

Прогресивні методи 

виробництва продукції 

високої якості і 

забезпечення 

взаємозамінності 

рецептурних 

складових. Новітні 

технології харчової 

продукції 

функціонального 

призначення. 
 

30 2 8 10 10 
30 

 2 2 15 15  

Разом за ЗМ3 30 2 8 10 10       

Усього годин 120 10 20 45 45 120  4 6 55 55 120 
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5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Перспективи розвитку харчової промисловості 4 

2 

Сучасні наукові дослідження в технології переробки  

плодоовочевої продукції 
8 

3 
Вивчення впливу теплової обробки на зміну якості 

плодоовочевої продукції 
4 

4 
Сучасні методи оцінювання  якості продукції, що 

використовується в харчовій промисловості 
4 

 Разом 20 

 

 

6. Самостійна робота 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Сучасні шляхи удосконалення продуктів харчування і 

новітні технології виробництва дієтичних добавок 
15 

2 Сучасні технології  переробки  харчової продукції 20 

3 Нові технології переробки плодоовочевої та харчової 

продукції функціонального призначення 
10 

 Разом 45 
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7. Індивідуальні завдання (реферат) 

 

ЗАВДАННЯ  

Виконати реферативний огляд 10–15 першоджерел, провести наукові 

дослідження згідно теми та оформити згідно вимог. 

№ Умова 

1 
Використання вторинних продуктів плодо-ягідного виробництва у 

харчовій промисловості 

2 
Перспективи використання продуктів харчування для виробництва нових 

видів сировини 

3 
Особливості використання плодів та овочів у технології кондитерських 

виробів 

4 
Ефективність використання вторинних продуктів молочної промисловості 

в харчовій технології 

5 Сучасні досягнення у технології крупи з пшениць 

6 
Сучасні досягнення у технології круп’яних продуктів із зернобобових 

культур 

7 
Ефективність використання вторинних продуктів пивоварної 

промисловості в технології хліба 

8 Інноваційні технології мармеладу і пастили 

9 Інноваційні способи зберігання харчової продукції 

10 Способи підвищення біологічної цінності макаронних виробів 

11 Проблеми та перспективи використання харчових волокон 

12 Перспективи використання морепродуктів в харчовій технології 

13 
Інноваційні продукти переробки плодів та овочів: особливості 

виробництва та перспективи впровадження у виробництво 
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8. Методи навчання 

Під час занять використовуються слідуючи методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і 

запам'ятовування її; 

– репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають вміння застосовувати знання за зразком; 

–  дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для 

цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо. 

 
9. Методи контролю 

Визначення рівня засвоєння матеріалу відбувається згідно тем 

теоретичного заняття, які входять до відповідного змістового модуля у вигляді 

контрольної роботи, усної відповіді 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
ь
н

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 
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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. Василишина О.В. Методичні вказівки для виконання практичних 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. 
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