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Опис В рамках курсу студент ознайомиться з 

теоретичними і практичними основами 

використання в технологіях олійно-жирових 

виробництв харчових добавок.  

Мета вивчення дисципліни – дати студентам 

знання з переліку та властивостей харчових 

добавок, що дозволені для використання в 

харчовій промисловості України. Ці знання 

дозволять приймати рішення з необхідності і 

доцільності застосування конкретних добавок 

в харчових продуктах під час їх виробництва.  

Результати навчання полягають у 

наступному: знаходити, систематизувати та 

аналізувати необхідну інформацію у науково-

технічній літературі, електронних базах та 

інших джерелах інформації  на етапі вибору 

проблеми або теми дослідження; 

застосовувати спеціальне обладнання, сучасне 

програмне забезпечення, методи і прийоми, 

що прийнятні у певних галузях харчових 

технологій, під час виконання наукових 

досліджень в умовах навчальних, наукових та 

виробничих лабораторій; аналізувати і 



враховувати у практичній діяльності тенденції 

науково-технічного розвитку харчової науки, 

обирати найбільш перспективні та раціональні 

напрямки науково-технічної діяльності; 

внаслідок вивчення дисципліни студент 

повинен уміти оцінювати передові ідеї і 

технології з виробництва і застосування 

харчових добавок, які існують поки що в 

лабораторному варіанті або в новітніх 

розробках, опублікованих у науковій 

періодичній літературі;  в галузі підготовки   
харчової сировини для виробництва та при 

самому виробництві відносно всіх методів її 

зберігання з застосуванням  харчових добавок, 

які гальмують псування як сировини так і 

готових харчових  продуктів, під дією 

мікроорганізмів та кисню повітря. 

Методи навчання: 

наочні: ілюстративний та демонстраційний 

матеріал;  

інтерактивні: використання комп’ютерної 

техніки та офісних і спеціалізованих програм 

під час проведення лекцій та лабораторних 

робіт; 

словесні: лекції у традиційному їх викладі, 

лекції-диспути, лекції-бесіди; 

практичні: кожен студент окремо виконує 

розрахункове завдання творчої направленості, 

елементи завдань обговорюються на 

практичних заняттях; 

навчально-пізнавальні: екскурсії на 

підприємства та установи харчової 

промисловості; 

ігрові: розв’язання ситуаційних завдань; 

репродуктивні та проблемно-пошукові: 

виконання індивідуальних завдань 

(розрахункових або реферативних завдань та 

мультимедійних презентацій). 

Тип дисципліни професійна підготовка, вибіркова 

Підсумковий контроль залік у 1 семестрі 

 


