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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітня програма (ОП) підготовки магістрів зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» за спеціалізаціями 181-01 «Технології жирів, жирозамінників і ефірних 

масел» та 181-02 «Технології продуктів бродіння і виноробства» є тимчасовим 

нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто 

відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце 

фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та 

інших соціально важливих властивостей і якостей. 

Внесено Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 

інститут» як тимчасовий документ до введення в дію стандартів вищої освіти 

України. 
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1. Терміни та їх визначення 

 

У програмі терміни вживаються у такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати завдання і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет 

відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та 

досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у 

програмі результатів навчання; 

3) атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти; 

4) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої 

становить 180–240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається 

вищим навчальним закладом; 

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 

навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях 

вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 

освіти; 

6) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 

освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-

технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього 

процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх 

покликань, інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна сфера освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

8) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання 

виробничих завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну 

підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, 

облік, аналіз, регулювання) організацією та власне технологічним процесом. 

Програми дипломних робіт зазвичай регламентовано певними професійними 

функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів 

підготовки; 

9) дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена реалізації 

виробничих завдань, переважна більшість яких віднесена до проектної та проектно-

конструкторської професійних функцій. У межах цієї роботи передбачається 

виконання технічного завдання, ескізного й технічного проектів, робочої, 

експлуатаційної, ремонтної документації тощо; 
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10) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі компетентності як 

результат декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) 

певного рівня вищої освіти; 

11) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 

освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та 

обліковується в кредитах ЄКТС; 

12) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку 

та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня 

сформованості компетентностей студента при контрольних заходах; 

13) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

14) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують 

реалізацію певної компетентності; 

15) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

16) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, 

який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності; 

17) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних 

рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня 

сформованості компетентностей); 

18) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких 

системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки 

і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, 

навчально-наочні посібники, навчально-методичні посібники; хрестоматії; словники; 

енциклопедії; довідники тощо); 

19) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими 

для кваліфікацій даного рівня; 

20) кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

21) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, 

інші особисті якості; 

22) комунікація - взаємозв’язок суб’єктів із метою передавання інформації, 

узгодження дій, спільної діяльності; 

23) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
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Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як 

правило, 60 кредитів ЄКТС; 

24) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на 

організацію технологічного процесу (наприклад. технічну підготовку, забезпечення 

функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, 

регулювання); 

25) курсовий проект – індивідуальне завдання, виконання якого відноситься 

здебільшого до проектної та проектно-конструкторської діяльності. Цей вид 

навчальної роботи може включати елементи технічного завдання, ескізні та технічні 

проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо. 

Виконання курсового проекту регламентується відповідними стандартами;  

26) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 

магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою 

програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 

90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. 

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) 

компоненту обсягом не менше 30 відсотків; 

27) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, 

що містить у тому числі інформацію щодо засобів та процедури контрольних 

заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел інформації; 

28) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня сформованості компетентностей за видами навчальних занять; 

29) молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим 

навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ЄКТС; 

30) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому 

контролю;  

31) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного 

смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

32) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються 

навчальною дисципліною;  

33) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні об’єкти, 

на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності). Незалежно від фізичної 

природи об’єкт діяльності має певний період (цикл) існування, який передбачає 

етапи: проектування (розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо 

забезпечення певних його якостей та властивостей; створення (виробництва, 

впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт використовується за 

призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке пов’язане з відновленням 

властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; утилізації та ліквідації;  

34) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти 

і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через 

систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у 

осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості; 
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35) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

36) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться 

з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших 

освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

37) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетентностей; 

38) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування 

студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, 

тестування тощо); 

39) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст 

навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, 

яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни; 

40) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання 

за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

41) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності 

(знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання; 

42) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка 

правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної  кількості 

запитань або суттєвих операцій еталону рішень; 

43) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на 

основі програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить 

розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за 

видами навчальних занять та формами навчання); 

44) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів 

та змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, виконання 

індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

45) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

46) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 

47) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

48) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу й наукової установи; 



8 

49) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання завдань і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-

творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, 

інструкцій та інструментів); 

50) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 

освіти. 
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2. Загальна інформація 

 

2.1. Мета освітньої програми  

Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної підготовки 

з формуванням у студента загальних і професійних компетентностей, необхідних для 

вирішення комплексних завдань харчової промисловості, що передбачає здійснення 

дослідницько-інноваційної діяльності та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та 

індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної 

спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу 

наукового та системного підходів тощо. 

 

2.2. Характеристика програми  

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, 

які прагнуть стати фахівцями з харчових технологій у сфері інженерної та наукової 

діяльності. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на 

формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього 

професіонала. Програма збалансована щодо науково-дослідної, педагогічної, 

організаційно-технологічної, проектно-технологічної підготовки та містить достатню 

вибіркову компонентну складову за спеціалізацією. Це дає можливість отримати 

професійні знання з гуманітарних дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та 

спеціальної підготовки. 

 

2.3. Академічні та професійні права 

2.3.1. Подальше навчання 

Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою і отримав 

диплом магістра, може продовжувати навчання у ВНЗ України та за кордоном для 

отримання ступеню «Доктор філософії». 

2.3.2. Працевлаштування 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних функціональних 

підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм, а 

також освітніх, наукових, консультаційних, конструкторських і проектних 

організацій та установ; підрозділах органів державного та муніципального 

управління відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація 

професій» ДК 003:2010, а саме як: професіонали в галузі харчових технологій; 

майстер дослідної устави, начальник (завідувач) виробничої лабораторії, начальник 

проектно-конструкторського відділу; головний технолог проекту, завідувач 

(начальник) відділу (науково-дослідного, проектного), завідувач відділу (бюро) 

оформлення проектних матеріалів, завідувач лабораторії (науково-дослідної, 

підготовки виробництва), завідувач філії лабораторії, начальник дослідної роботи, 

начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної), начальник сектора (науково-

дослідного, конструкторського), начальник центральної заводської лабораторії, 

начальник цеху дослідного виробництва, науковий співробітник (харчові 

технології), інженер-хімік, інженер-лаборант, інженер-технолог, викладач вищого 

навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу. 
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2.4. Використання освітніх технологій у навчальному процесі 

2.4.1. Види навчальних занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, семінари, практика зі 

застосуванням комп’ютерної техніки. 

2.4.2. Практична підготовка 

Практична підготовка студентів у рамках освітньої програми полягає у:  

- практичній спрямованості навчальних дисциплін, починаючи з перших років 

навчання;  

- отриманні значних результатів  професійного зростання за рахунок вибору 

профілю підготовки;  

- виконанні курсових проектів (робіт) із професійно орієнтованих та 

професійних навчальних дисциплін; 

- організації та проведенні переддипломної практики на базі провідних 

підприємств, організацій та установ;  

- виконанні актуальної випускної роботи для певного суб’єкта 

господарювання.  

 

2.5. Методи оцінювання 

Оцінювання рівня знань – це невід’ємна складова процесу навчання, яка 

допомагає викладачу досягти поставлених завдань; надати викладачу інформацію 

щодо ефективності його роботи, придатності конкретних дидактичних матеріалів; 

уможливити діагностування компетентності студентів; надати інформацію про 

досягнення і результати роботи окремих студентів і групи загалом; надати студентам 

зворотну інформацію про роботу; підвищувати мотивацію студентів до навчання і, 

нарешті, дати змогу виставляти оцінки студентам. 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного та 

підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань студентів проводиться за 

модульно-рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, 

умінь та навичок студентів на лекціях, лабораторних, практичних та семінарських 

заняттях та під час виконання індивідуальних навчальних завдань та модульних 

контрольних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків та 

випускної атестації. 

 

3. Програмні компетентності 

 

3.1. Загальні компетентності (ЗК) 

 

Шифр Зміст 

Загальна підготовка 

ЗК-1 Здатність і готовність володіти основними принципами та методами 

організації виробництва і маркетингу 

ЗК-2 Здатність володіти методикою визначення ризиків та прийнятих і 

небезпечних рівнів, виявляти фактори впливу щодо запобігання 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві 
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ЗК-3 Здатність до реалізації щодо запобігання виникнення надзвичайних 

(аварійних) ситуацій в галузях харчової промисловості та 

забезпечення сталого функціонування відповідних підприємств, а 

також прогнозувати та оцінювати соціально-економічні наслідки 

надзвичайних (аварійних) ситуацій на об’єктах 

ЗК-4 Здатність визначати об’єкти і суб’єкти інтелектуальної власності, 

володіти знаннями щодо особливості правової охорони, шляхів 

комерціалізації та захисту права на об’єкти інтелектуальної 

власності, давати оцінку характеру порушення прав інтелектуальної 

власності, володіти основами договірних відносин в сфері 

інтелектуальної власності 

 

 3.2. Професійні компетентності (ПК) 

Шифр Зміст 

Підготовка за спеціальністю 

ПК-1 

Здатність формування знань про основні властивості харчової 

рослинної сировини, що визначають характер і режими ії 

технологічної обробки; про наукові основи технологічних процесів 

у харчовій промисловості, про технологічні схеми одержання 

нових видів продукції по галузях харчової й переробної 

промисловості, параметри процесів, про умови зберігання готових 

виробів і оцінку їх якості, основні техніко-економічні показники 

роботи підприємств, види витрат і втрат при виробництві й шляхи 

їх зниження. 

ПК-2 

Формування комплексу знань щодо хімічного складу сировини, 

технологій ефірних масел, їх властивостей, вимог до їхньої якості, 

теоретичних та інженерних основ їх отримання, зберігання й 

використання.  

ПК-3 

Здатність використовувати основні терміни, поняття та міжнародну і 

вітчизняну нормативну базу в сфері ідентифікації, фальсифікації та 

сертифікації харчових продуктів; законодавство України, шо 

встановлює правові засади контролю якості та безпеки харчових 

продуктів; основні засади державної політики щодо забезпечення 

якості та безпеки харчових продуктів; основні принципи систем 

управління безпекою НАССР; міжнародні стандарти серії ІSО, 

НАССР, GMP, TQM; загальні принципи гігієни харчових продуктів; 

мати навички з визначення критеріїв, що впливають на якість 

продукції, встановлення критичних точок контролю на кожному 

етапі виготовлення продукції та розроблення заходів щодо їхнього 

контролювання, використання основних принципів систем 

управління якістю та безпекою при виробництві харчових продуктів 

при розробленні документації системи управління якістю та 

безпекою продовольчої сировини та харчових продуктів. 

ПК-4 

Здатність використовувати професійні знання про харчові добавки 

шляхом встановлення взаємозв'язку між їх складом, 

властивостями, методами одержання і впливом на якість 

отриманих харчових продуктів і здоров'я людини; знання та 
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розуміння застосування харчових добавок; використання добавок, 

які покращують зовнішній вигляд та зміни фізико-хімічних 

властивостей харчових продуктів; здатність використовувати 

теоретичні і практичні знання з асортименту харчових домішок, а 

саме харчових поверхнево-активних речовин (ПАР), їх 

призначення та особливості застосування в різних виробництвах 

харчової промисловості, відомості про натуральні, штучні та 

синтетичні ПАР, а також їх безпечність 

ПК-5 
Вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативну 

документацію, наукові звіти, доповіді, статті, патенти та ін.   

ПК-6 
Здатність розроблювати і реалізовувати інноваційні наукові 

проекти прикладного спрямування   

ПК-7 
Знання критеріїв вибору, принципу дії та правил експлуатації 

сучасного технологічного обладнання 

ПК-8 
Знання й застосування на практиці принципів ресурсо- та 

енергозаощадження 

ПК-9 
Навички усної та письмової презентації результатів наукових 

досліджень 

ПК-10 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ПК-11 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнення до 

саморозвитку 

ПК-12 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ПК-13 Здатність працювати в команді та автономно 

Підготовка за спеціалізацією «Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел» 

ПКс1-1 

Здатність застосовувати знання щодо вимог до складу, структури 

жирозамінників як сировини для поверхнево-активних речовин 

(ПАР); складу і методів отримання вуглеводнів, які придатні для 

виробництва жирозамінників і ПАР; механізмів і умов проведення 

хімічних реакцій переробки вуглеводнів у жирозамінники; 

способів визначення складу і структури отриманих 

жирозамінників 

ПКс1-2 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

хімічних і інженерних основ здійснення ряду технологічних 

процесів, на яких базується виробництво поверхнево-активних 

речовин, синтетичних миючих засобів і теоретичних основ 

застосування цих продуктів 

ПКс1-3 

Здатність застосовувати професійні та базові знання, що дозволять 

фахівцям забезпечити високі результати у виробництві, 

проектуванні і дослідженні процесів, пов’язаних з видобуванням 

олії, білкових продуктів і інших корисних речовин з рослинної 

сировини 

ПКс1-4 

Здатність застосовувати професійні знання щодо науково-

практичних основ  технології переробки жирів, що дозволять 

фахівцям забезпечити високі результати у виробництві, 

проектуванні і дослідженні процесів, пов’язаних з переробкою 

жирів 
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ПКс1-5 

Здатність розуміти фізичні і хімічні властивості 

високомолекулярних жирних кислот, спиртів, ацилгліцеринів, 

супутніх речовин олій та жирів. 

ПКс1-6 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

технологій олійно-жирових виробництв для застосування цих 

знань у практичній діяльності, раціонально використовувати 

існуючі технологічні рішення і набуті знання; приймати власні 

рішення в розв’язуванні поставленої технологічної задачі 

Підготовка за спеціалізацією «Технології продуктів бродіння і виноробства» 

ПКс2-1  

Здатність формування знань про основні види і властивості  

сировини, що визначають характер і режими технологій солоду і 

пива; про наукові основи технологічних процесів виробництва 

солоду і пива, про технологічні схеми одержання нових видів 

продукції, параметри процесів, про умови зберігання готових 

виробів і оцінку їх якості, основні техніко-економічні показники 

роботи підприємств, види витрат і втрат при виробництві й шляхи 

їх зниження. 

ПКс2-2 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

теоретичних основ переробки сировини для виробництва різних 

типів вин, коньяку та ін. продукції, обробки та підготовки їх до 

розливу, традиційними та інноваційними технологіями,  

професійними термінами органолептичного оцінювання якості 

готової продукції, опанування методами визначення якісних та 

кількісних показників сировини, напівпродуктів, готової продукції 

та вторинних продуктів виноробства, їх відповідності вимогам 

чинних стандартів 

ПКс2-3 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

теоретичних основ процесів, які здійснюються при реалізації 

виробництва солоду та пива, з метою управління цими процесами 

в практичній діяльності 

ПКс2–4 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

теоретичних і практичних основ отримання спирту, контролю 

якості виробництва та зберігання спирту, лікеро-горілчаних 

виробів та безалкогольних напоїв з метою подальшого 

застосування цих знань у практичній роботі на підприємствах 

галузі для виконання всіх нормативних вимог при виробництві 

спирту, лікеро-горілчаних виробів та безалкогольних напоїв і 

необхідного рівня безпечності для здоров’я людини при 

споживанні продукту; розробляти шляхи удосконалення технології 

виробництва та підвищення якості спирту, лікеро-горілчаних 

виробів та безалкогольних напоїв 

ПКс2-5 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

теоретичних і практичних основ утворення та використання 

вторинних продуктів бродильних виробництв 

ПКс2-6 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

основ технології виробництва дріжджів та мікробних препаратів, 

контролю якості виробництва та зберігання продукту для 

застосування цих знань у практичній діяльності, забезпечуючи 
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виконання всіх нормативних вимог при виробництві дріжджів і 

харчових кислот та необхідного рівня безпечності для здоров’я 

людини при споживанні продукту; розробки шляхів удосконалення 

технології виробництва та підвищення якості продукції 

ПКс1-7 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 

технологій бродильних виробництв, алкогольних та 

безалкогольних напоїв для застосування цих знань у практичній 

діяльності, раціонально використовувати існуючі технологічні 

рішення і набуті знання; приймати власні рішення в розв’язуванні 

поставленої технологічної задачі 

 

4. Програмні результати навчання (РН) 

 

Шифр Зміст 

Загальна підготовка 

РНз-1 

Вміти організовувати роботу виробничого підрозділу; володіти 

методами аналізу виробничо-господарської діяльності, 

раціональної організації виробничого процесу; знаходити і 

використовувати внутрішні виробничі резерви; застосовувати 

організацію, нормувати оплату праці для підвищення 

ефективності; реагувати на зміну попиту 

РНз-2 

Вміти аналізувати та прогнозувати небезпеки при проектуванні 

та експлуатації складних технічних систем харчових 

виробництв; забезпечувати ефективність функціонування 

системи управління безпекою; складати картки небезпеки та 

оцінку ризиків на робочому місці 

РНз-3 

Вміти аналізувати і обґрунтовувати  організаційно-технічні 

заходи щодо техногенної безпеки на підприємствах, в 

організаціях, установах та небезпечних територіях; оцінювати 

наслідки впливу уражуючих чинників аварії на об’єктах; 

розробляти інженерно-технічні заходи щодо рівня ризику 

виникнення аварій та аварійних ситуацій. 

РНз-4 

Знати основні поняття в сфері правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні, вміти працювати  з нормативно-правовими 

актами України та міжнародними угодами, що регулюють 

відносини в сфері інтелектуальної власності, знати умови надання  

правової охорони на об’єкти  права інтелектуальної власності 

України, вміти застосовувати набуті знання у професійній 

діяльності 

Підготовка за спеціальністю 

РН-1 

Знати основні властивості харчової рослинної сировини, що 

визначають характер і режими ії технологічної обробки, 

складати технологічні схеми одержання нових видів  харчової 

продукції, охарактеризовувати параметри процесів, умови 

зберігання готових виробів, надавати оцінку їх якості.  



15 

РН-2 

Вміти давати оцінку промислової технології ефірних олій, їх 

похідних з точки зору її наукового обґрунтування; 

формулювати задачі на розробку та створення нових або 

удосконалення існуючих технологічних систем 

РН-3 

Використовувати професійно-профільовані знання щодо 

управління якістю, системи безпеки та експертизи харчових 

продуктів, а також чинників, що формують якість продукції у 

процесі виробництва, зберігання та реалізації для застосування 

цих знань у практичній діяльності при розробленні та 

впровадженні систем управління якістю та безпекою на 

підприємствах з виробництва харчових продуктів. 

 

РН-4 

Вміти користуватися спеціальною та періодичною 

літературою, знати основні області застосування харчових 

добавок і вплив їх на якість продуктів та здоров'я людини; 

користуватися санітарно-гігієнічної та іншою нормативною 

документацією по харчовим добавкам; оцінювати доцільність 

застосування харчових добавок в харчовій промисловості 

Обирати ту чи іншу харчову поверхнево-активну речовину 

(ПАР) для цілей виробництва харчових продуктів; оцінювати 

шкідливість (або не шкідливість) харчових ПАР, що 

застосовуються; обирати безпечну концентрацію харчових 

ПАР в різноманітних харчових продуктах, в залежності від 

ДСД харчової домішки; обирати та застосовувати методики 

контролю наявності харчових ПАР в харчових продуктах; 

оцінювати сумісність харчових ПАР між собою та з харчовими 

продуктами 

РН-5 

Самостійно аналізувати результати наукових та виробничих 

випробувань, оформлювати науково-технічну документацію, 

наукові звіти, патенти, статті 

РН-6 
Реалізовувати інноваційні наукові проекти прикладного 

спрямування 

РН-7 

Самостійно планувати і виконувати наукові розробки з 

удосконалення та розроблення нових технологій харчових 

продуктів 

РН-8 

Обґрунтовувати пропозиції щодо впровадження сучасного 

обладнання для удосконалення технологій, покращення якості 

продуктів харчування, умов їх зберігання та реалізації 

РН-9 
Розроблювати та впроваджувати технічні і технологічні заходи 

на основі принципів ресурсо- та енергозаощадження 

РН-10 

На основі загально-професійної теоретичної підготовки 

формувати і впроваджувати власні моделі професійної 

діяльності 

РН-11 
Вміти самостійно приймати нестандартні рішення творчого 

характеру та реалізовувати їх у практичній діяльності 
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РН-12 

Вміти логічно, точно і послідовно формулювати думки. 

Володіти ораторською майстерністю і культурою мовлення. 

Дотримуватися норм сучасної наукової термінології 

РН-13 
Відтворювати результати наукових досліджень та випробувань 

у виробничих умовах реально діючих підприємств 

Підготовка за спеціалізацією «Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел» 

РНс1-1 

Володіти методиками визначення основних фізичних і 

хімічних показників вуглеводнів; аналізувати властивості і 

прогнозувати склад і якість отриманих продуктів; проводити 

самостійний пошук необхідної інформації 

РНс1-2 

Розуміти суть протікання процесів отримання аніонактивних, 

катіонактивних, неіногенних, амфолітних поверхнево-

активних речовин, синтетичних миючих засобів, знати 

використання технологічних прийомів, методів переробки, їх 

переваги і недоліки, сировину для використання, вміти 

вирішувати технологічні задачі  

РНс1-3 

Проводити експериментально-дослідницьку діяльність у галузі 

видобування жирів і ефірних масел; формулювати задачі на 

розробку та створення нових або удосконалення існуючих 

технологічних систем; розробляти технологічні частини 

проектів оліновидобувних виробництв; контролювати і 

оптимізувати технологічний процес, якість сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції 

РНс1-4 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен уміти давати 

оцінку промислової технології жирів, ефірних олій, та їх 

похідних з точки зору її наукового обґрунтування; 

формулювати задачі на розробку та створення нових або 

удосконалення існуючих технологічних систем. 

РНс1-5 

Володіти методиками визначення основних фізичних і 

хімічних показників рослинних, тваринних і модифікованих 

жирів,  жирних кислот, спиртів, супутніх речовин; аналізувати 

властивості сирих олій та жирів та прогнозувати якість готової 

олійно-жирової продукції  

РНс1-6 

Обирати той або інший технологічний прийом і технологічний  

процес в цілому для цілей виробництва жирових продуктів; 

оцінювати шкідливість або безпечність технологічних  

процесів; пропонувати нові, ефективні технологічні процеси і 

нову продукцію як харчового так і технічного призначення 

Вміти розробляти технологічні частини проекту; формулювати 

задачі на розробку та створення нових або удосконалення 

існуючих технологічних систем; забезпечити випуск якісної 

продукції згідно з виробничим планом; забезпечити безпечну 

експлуатацію обладнання та технологічних процесів; 

розробляти нормативну документацію; контролювати 

технологічний процес, якість сировини, матеріалів, 
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напівфабрикатів і готової продукції; організувати випуск нової 

якісної продукції 

Підготовка за спеціалізацією «Технології продуктів бродіння і виноробства» 

РНс2-1 

Знати основні види і властивості сировини, що визначають 

характер і режими технологій солоду і пива; наукові основи 

технологічних процесів виробництва солоду і пива, параметри 

процесів, умови зберігання готових виробів і оцінку їх якості, 

розраховувати витрати і втрати при виробництві й шляхи їх 

зниження 

РНс2-2 

Аналізувати відомості про хід технологічних процесів та 

давати рекомендації щодо їх удосконалення та оптимізації; 

визначати та оцінювати якісні показники сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, напівпродуктів, готової продукції, 

вторинних продуктів виноробства згідно чинних стандартів з 

урахуванням рівнів безпечності виробництва; виконувати 

продуктові розрахунки, підбирати обладнання; складати 

функціональні та апаратурно-технологічні схеми виробництва 

виноматеріалів, коньяків, бренді та ін. міцних напоїв 

РНс2-3 

Вміти надати оцінку процесам виробництва солоду та пива з 

погляду змін, що відбуваються під дією різних факторів 

середовища та умов виробництва; науково обґрунтовувати 

вибір параметрів технологічних процесів виробництва 

продукції галузі, що забезпечують високу ефективність 

технологій та якість готової продукції; здійснювати 

оптимізацію процесів зберігання сировини, процесів 

виробництва продукції 

РНс2-4 

Виконувати розрахунки випуску готової продукції; потреб у 

сировині, допоміжних матеріалах, тарі; продуктів і відходів 

виробництва; витрат енергоресурсів (води, пари, 

електроенергії, холоду, стиснутого повітря і стиснутої 

вуглекислоти); здійснювати вибір технологічної схеми 

виробництва та обґрунтовувати вибір застосованого 

технологічного рішення; здійснювати фізико-хімічний 

контроль якості спирту, лікеро-горілчаних виробів і 

безалкогольних напоїв; здійснювати контроль технологічного 

процесу; користуватися нормативною документацією; 

виявляти критичні точки негативного впливу на технологію та 

якість спирту, лікеро-горілчаних виробів і безалкогольних 

напоїв 

РНс2-5 

Знати теоретичні і практичні основи утворення та 

використання вторинних продуктів бродильних виробництв. 

Розробляти технологічні схеми щодо переробки вторинних 

продуктів 
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РНс2-6 

Розробляти та розраховувати швидкість накопичення біомаси; 

здійснювати фізико-хімічний контроль якості дріжджів та 

харчових кислот; проводити розрахунки витрат та втрат сировини 

та матеріалів; здійснювати контроль технологічного процесу; 

користуватися нормативною документацією; виявляти критичні 

точки негативного впливу на технологію та якість продукції 

 

РНс2-7 

Розробляти технологічні частини проекту; формулювати задачі 

на розробку та створення нових, або удосконалення існуючих 

технологічних систем; забезпечити випуск якісної продукції 

згідно з виробничим планом; забезпечити безпечну 

експлуатацію обладнання та технологічних процесів; 

розробляти нормативну документацію; контролювати 

технологічний процес, якість сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів і готової продукції; організувати випуск нової 

якісної продукції 

 

 

5. Нормативний зміст підготовки за освітньою програмою, компетентності та 

результати навчання 

 

№ 

з/п Освітні компоненти 

Обсяг 

Креди-

тів 

Компетентність 

Результат 

навчання 

        1. Загальна підготовка (ЗП) 

ЗП-1 
Організація виробництва 

і маркетінг 
3 ЗК-1 РНз-1 

ЗП-2 Охорона праці в галузі 3 ЗК-2 РНз-2 

ЗП-3 Цивільний захист  3 ЗК-3 РНз-3 

ЗП-4 Інтелектуальна власність 3 ЗК-4 РНз-4 

2. Професійна підготовка (ПП) 

2.1. За спеціальністю 

ПП-1 

Перспективи розвитку 

технологій харчових 

виробництв 

6 ПК-1; ПК-8 РН-1; РН-9 

ПП-2 

Технологія та 

використання ефірних 

олій 

4,5 ПК-2 РН-2 

ПП-3 

Управління якістю, 

системи безпеки та 

експертиза харчових 

продуктів 

5 ПК-3; ПК-5; ПК-6 

РН-3; РН-5; 

РН-6; РН-7; 

РН-11  

ПП-4 

Асортимент і 

використання харчових 

добавок 

5 ПК-3; ПК-5; ПК-6 

РН-3; РН-5; 

РН-6; РН-7; 

РН-11  

ПП-5 
Основи наукових 

досліджень 
3 ПК-4 РН-4 
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2.2. За спеціалізацією «Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел» 

ППс1-1 Хімія вуглеводнів 4 ПКс1-1 РНс1-1 

ППс1-2 
Сучасні технології 

жирозамінників 
5 ПКс1-2 РНс1-2 

ППс1-3 

Актуальні питання 

технологій видобування 

жирів  

4 
ПКс1-3; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс1-3; РН-8; 

РН-9 

ППс1-4 
Інноваційні технології 

переробки жирів 
4 

ПКс1–4; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс1-4; РН-8; 

РН-9 

ППс1- 5 Хімія жирів  6 
ПКс1–5; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс1-5; РН-8; 

РН-9 

ППс1-6 

Інженерне проектування 

технологій олійно-

жирової галузі 

6 ПКс1–6 РНс1-6 

2.3. За спеціалізацією «Технології продуктів бродіння і виноробства» 

ППс2-1 
Актуальні питання 

пивоваріння 
4 

ПКс2-1; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс2-1; РН-8; 

РН-9 

ППс2-2 
Сучасні технології вина і 

коньяку  
3 

ПКс2-2; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс2-2; РН-8; 

РН-9 

ППс2-3 Біохімія солоду і пива 3,5 ПКс2-3 РНс2-3 

ППс2-4 

Актуальні питання 

технології спирту, лікеро-

горілчаних виробів і 

безалкогольних напоїв 

5 
 ПКс2–4; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс2-4; РН-8; 

РН-9 

ППс2- 5 
Технології переробки 

вторинних продуктів 
4 

ПКс2–5; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс2-5; РН-8; 

РН-9 

ППс2-6 

Технології дріжджів та 

продуктів мікробного 

походження 

5 
ПКс2–6; ПК-7; 

 ПК-8 

РНс2-6; РН-8; 

РН-9 

ППс2-7 

Інженерне проектування 

технологій бродильних 

виробництв, алкогольних 

і безалкогольних напоїв 

6 ПКс2–8 РНс2-8 

3. Навчальні дисципліни за вибором студента 

ПДП Переддипломна практика 15 
ПК-7; ПК-10;  

ПК-11; ПК-13  
РН-10; РН-13 

А Атестація 15 ПК-9; ПК-10  РН-10; РН-12 

 Усього кредитів 90   
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