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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на опанування студентами  теоретичних і практичних основ проектування харчових технологій, генерування нових ідей для 
задоволення потреб суспільства у якісних та безпечних харчових продуктах. 

Цілі курсу 
Поглиблення знань та здобуття навичок у засвоєнні технологічного процесу харчових виробництв, а також формування знань про технологічні 
схеми одержання нових видів продукції по галузях харчової й переробної промисловості, параметри процесів, про умови зберігання готових 
виробів і оцінку їх якості 

Формат Лекції, лабораторні, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Семестр 1 та 2 



Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни: 1 семестр, Ч.1 - 4 кредити ECTS 120 год.: лекції – 6 год., лабораторні заняття – 6 год., самостійна робота – 108 год. 
2 семестр, Ч.2 - 6 кредитів ECTS 180 год.: лекції – 8 год., лабораторні заняття – 10 год., самостійна робота – 162 год. 

Результати навчання 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: знати та застосовувати основні принципи отримання інноваційної харчової продукції з різних 
видів сировини з врахуванням соціальної та економічної ефективності наукової розробки; обирати найбільш перспективні та раціональні напрямки 
науково-технічної діяльності, вміти розробляти технологічні частини проекту; формулювати задачі на розробку та створення нових або 
удосконалення існуючих технологічних систем, вміти самостійно приймати нестандартні рішення творчого х арактеру та реалізовувати їх у 
практичній діяльності 

Пререквізити Обсяг стандарту вищої освіти бакалавра зі спеціальності 181 Харчові технології 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно 
відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

1 семестр, Ч.1. 

Лекція 1 Поняття технічної творчості та 
інженерного проектування Технологічна 
система, її характеристики, властивості 

Лабораторне 
заняття 1 

Інструктаж з техніки безпечної роботи в комп’ютерній лабораторії. 
Постановка задачі щодо інженерного проектування технологічної 
лінії. 
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Методологія 
інженерного 
проектування. 
Вивчення 
матеріалу 
програми 1 теми 

Лекція 2 САПР в технологічному проектуванні. 
ППП для харчових виробництв, найбільш 
важливі. Етапи математичного рішення 
задач 

Лабораторне 
заняття 2 

Креслення схеми потоку с використанням програми «Visio» 

Лекція 3 Проектування технологічних ліній для 
виробництва харчових продуктів. 
Передпроектний пошук. Патентний 
пошук. 

Лабораторне 
заняття 3 

Креслення схеми матеріального потоку с використанням програми 
«Visio». 

Лекція 4 Аналіз науково-технічної інформації. 
Техніко-економічне обгрунтування. 

Лабораторне 
заняття 4 

Складання матриці планування експерименту для визначення 
оптимального співвідношення рецептурних компонентів при якому 
досягається максимальна органолептична оцінка продукту 

Підготовка до 
лабораторних 
занять 
 
 
 

Виконання 
розрахункового 
завдання 

Лекція 5 Технологічне дослідження. 
Технічні дослідження. 
Технічна пропозиція 

Лабораторне 
заняття 5 

Розрахунковий аналіз рецептури продукту. Застосування «симплекс-
ґратчастих» планів, побудова діаграми «склад-властивість» 

Лекція 6 Результати перед проектного пошуку.  
Вихідні вимоги замовника. 

Лабораторне 
заняття 6 

Складання матриці планування експерименту для розрахункового 
аналізу впливу технологічних факторів основного технологічного 
процесу на фізико- хімічні (реологічні) показники продукту з 
використанням програми MathCad 

Лекція 7 Сутність проектування. 
Технологічне проектування. Мета. 
Технічне проектування. Мета. 

Лабораторне 
заняття 7 

Лекція 8 Технічне завдання. Технічна пропозиція. Лабораторне 
заняття 8 



2 семестр, Ч.2  

Лекція 9 Основні технологічні терміни, якими 
необхідно користуватися під час 
складання технологічної інструкції, 
рецептур і технічних умов. Поняття: 
технологічний документ, типовий 
технологічний процес, інструкція з 
контролю технологічного процесу 
рецептура, технологічна інструкція, 
«продукти спеціального призначення». 

Лабораторне 
заняття 9 

Інструктаж з техніки 
безпечної роботи в 
комп’ютерній лабора-
торії. Постановка задачі 
щодо інженер-ного 
проектування 
технологічної лінії 

Практичне 
заняття 1 

Вступ до інтелектуальної 
власності. Поняття 
промислової власності. 
Різновиди охоронних 
документів 
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Вивчення 
матеріалу 
програми 2 теми 

Лабораторне 
заняття 10 

Креслення схеми 
технологічних процесів з 
використанням пакету 
«Auto CAD» 

Практичне 
заняття 2 

Патенти на винахід та 
корисну модель. Патентні 
бази даних та 
користування ними. 

Лекція 10 Мета розробки технологічної інструкції і 
рецептури. Мета розробки тимчасової 
технологічної інструкції. Основна 
функція типової технологічної 
інструкції. 

Лабораторне 
заняття 11 

Аналіз випуску неякісної 
продукції. Причини та 
методи усунення 

Практичне 
заняття 3 

Новизна винаходу. Пошук 
аналогів. Виділення 
прототипу 

Підготовка до 
лабораторних 
занять 

Лабораторне 
заняття 12 

Розрахунковий аналіз 
матеріального балансу 
технологічної лінії з 
використанням програми 
Excel 

Практичне 
заняття 4 

Написання формули 
винаходу або корисної 
моделі 

Лекція 11 Зміст виробничої технологічної 
інструкції. 

Лабораторне 
заняття 13 

Розрахунковий аналіз 
теплового балансу 
технологічної лінії з 
використанням програми 
Excel 

Практичне 
заняття 5 

Обгрунтування 
промислової придатності 
винаходу та елементів 
формули винаходу 

Підготовка до 
практичних занять 
 

Лабораторне 
заняття 14 

Розроблення проекту 
технічних умов 

Практичне 
заняття 6 

Написання прикладів 
використання винаходу 

Підготовка до 
виконання конт-
рольного завдання 
матеріалу 2 теми 

Лекція 12 Зміст ТУ, вибір ДКПП. Зміст рецептур Лабораторне 
заняття 15 

Розроблення проекту 
технологічної інструкції 

Практичне 
заняття 7 

Написання реферату, 
заявки та інших елементів 
пакету документів 
подання заявки на 
винахід або корисну 
модель 

Виконання 
індивідуального 
завдання 
(Курсового 
проекту) Лабораторне 

заняття 16 
Розроблення дизайну 
етикетки з використанням 
програми Photoshop 

Практичне 
заняття 8 

Ліцензійний договір на 
передачу прав 
інтелектуальної власності 



 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а також самостійних робіт: 

– наочні: ілюстративний, картографічний 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: лабораторні роботи, які виконуються у традиційному варіанті кожним студентом окремо, або у підгрупах по 2 -3 

студента; 

– навчально-пізнавальні: екскурсії на підприємства та установи харчової промисловості; 

– ігрові: розв’язання ситуаційних завдань; 

– репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних завдань (розрахункових завдань та мультимедійних 

презентацій). 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю якості навчання включають поточний та підсумковий контроль.  

Поточний лекційний контроль здійснюється під час лекцій, лабораторних робіт та практичних занять, а також складання 

студентом контрольних робіт. 

Поточний контроль самостійної роботи (у тому числі індивідуальної) відбувається під час консультацій при виконанні 

студентом завдань та їх захисті. 

Контроль виконання індивідуального розрахункового завдання та курсового проекту включає поточний контроль за 

виконанням його окремих розділів. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студента здійснюється у формі екзамену по екзаменаційних білетах усно або 

письмово за контрольними завданнями відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

 



 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

1 семестр, Ч.1 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Контрольні роботи Лабораторні роботи 

Індивідуальне 

розрахункове 

завдання 

Іспит 

Т1.1-1.4.4 Т1.4.5-1.5.4 ЛР РЗ + 
100 

10 10 20 20 40 

 

2 семестр, Ч.2 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Контрольні роботи Лабораторні 

роботи 

Практичні 

заняття 

Курсова 

робота 
Іспит 

Т2.1-2.2 Т2.3-2.7 ЛР ПЗ РЗ + 
100 

10 10 10 10 20 40 

 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРІЇ  ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ. 
 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні 

тести, екзамени, проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, очікуваних результатів 

навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння кредитів особі, що навчається. Тому твердження про 

результати вивчення компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та відповідними критеріями 

оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити особа, яка навчається, щоб продемонструвати 

досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за р ахунок стимулювання самостійної та систематичної 

роботи студентів протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викладачів з кожним студентом та 

своєчасного коригування його навчальної діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за рахунок контролю протягом семестру із використанням 

100 бальної шкали (табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки 

„відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального матеріалу модуля, що містяться в 
основних і додаткових літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 

- вміння проводити теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні практичні задачі. 

Відповіді на запитання 
можуть  містити незначні 

неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 
- вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні практичні задачі. 

Відповіді на запитання 

містять певні неточності; 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що вивчається, та його практичного 

застосування; 

- вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 
проводити теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

- невміння використовувати 

теоретичні знання для 
вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фундаментальних положень матеріалу, що 

вивчається, та їх практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані відповіді на 
запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 

- невміння вирішувати 
складні практичні задачі. 



60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фундаментальних положень матеріалу 

модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 

аргументовано 
висловлювати думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення при 
розвязанні практичних 

задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 

додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 
Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати 

прості практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 

– 

- Повна відсутність знань 
значної частини навчального 

матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 
-незнання основних 

фундаментальних положень; 

- невміння орієнтуватися під 
час розв’язання  простих 

практичних задач 

 

 
 
 
 
 



ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
О

сн
о

вн
а 

1. Павленкова П.П., Тележенко Л.М., Біленька І.Р., Дзюба Н.А. Технологічне проектування 
підприємств ресторанного господарства: навчальний посібник (стереотипне видання). - К.: 
видавництво «Олді+», 2019. – 312 с. 
2. Системи автоматизованого проєктування: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. 
для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 
спеціалізації «Комп’ютерноінтегровані системи та технології в приладобудуванні» / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; автори: К.С. Барандич, О.О. Подолян, М.М. Гладський. – Електронні текстові 
дані. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 97 с. 
3. Манолі Т.А., Нікітчіна Т.І., Кушніренко Н.М., Глушков О. А. Технологічний інжиніринг 
підприємств галузі: посібник до практичних занять. Одеська національна академія харчових 
технологій, 2018. – 102 с. 
4. Пустовойтенко В.П., Серьогін О.О., Кисельов В.Б. Енергоефективні технології в харчовій 
промисловості: підручник. – К.: видавництво «Олді+», 2022. – 548 с. 
5. Інженерне проектування технології: навч. посіб. / З. М. Товстолуг, О. М. Півень. – Харків: 
Підручник НТУ «ХПІ», 2018. – 135 с. 
6. Потапов В.О. Моделювання технологічних процесів харчових виробництв. Харків, ХДУХТ, 
2009. - 148 с. 
7. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: Підручник / А.М. Поперечний, 
В.О. Потапов, В.Г. Корнійчук. К. : Центр учбової літератури, 2012. 312 с. 
8. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни 
«Проектування підприємств з основами САПР». Розділ 1. Розробка схеми технологічної 
принципової, для студентів, що навчаються за напрямком 6.0917 «Харчова технологія та 
інженерія». / Перевалов Л.І., Півень О.М., Златкіна Г.І., Матюхов Д.В. / Харків: НТУ "ХПІ", 
2009. – 40 с.  
9. Математичне моделювання процесів харчових виробництв. Сбірник задач: навч. посіб. 
/Н.В. Остапчук, В.Д. Каминський, Г.Н. Станкевич К.: Вища школа, 2003. 325 с. 
10 Эрл М., Эрл Р., Андерсон А. Разработка пищевых продуктов / Эрл М., Эрл Р., Андерсон А.; 
пер. с англ. В. Ашкинази, Т. Фурманской. - СПб: Профессия, 2007. - 384 с. 
 

 

Д
о

д
ат

ко
ва

 

11. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних 
кондитерських виробів [Текст]: підручник. Кн. 2: Технологія 
виробництва борошняних кондитерських виробів / Олена 
Володимирівна Новікова. - Харків : Світ Книг, 2019. - 398 с. 
12. Товарознавство: навчально-методичний посібник для 
студентів / О. Коркуна, А. Демічковський, О. Цільник, О. 
Бордун, О. Піхур. – Львів: ЛДУФК ім. І. Боберського, 2019. – 
200 с. 
13. Олійно-жирова промисловість: традиції та інновації. 
Вітчизняний та світовий досвід : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ упоряд. Т. П. Фесун; Наук.-техн. б-ка; Нац. ун-т харч. 
технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 185 с. (Серія «Галузі 
харчової промисловості»; вип. 9). 
14. Тюрікова І. С. Методологія проектування безалкогольних 
напоїв резистентної дії. Ресторанний і готельний консалтинг. 
Інновації: наук. збірник. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. 
Вип.1. С. 88-97.  
15. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної 
сировини [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. 
Домарецький [и др.]; ред. В. А. Домарецький; Національний ун-
т харчових технологій. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 408 с. 
16. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для 
студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та 
інженерія» спеціальності «Технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчоконцентратів»/ О. П. Неклеса, 
Г. В.Степанькова, О. Г. Шидакова-Каменюка, О. І. Кравченко. – 
Х. : ХДУХТ, 2016. – 88 с. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Мультимедійний проектор Epson (1), комп’ютер Intel(R) Core(TM) 2Duo CPU E7500@ 2.99GHz 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
1. Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «ХПІ»:https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/ 
2. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни: https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/kompleksi-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-distsiplin/ 
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/home/en/ 
4. The U.S. Department of Agriculture: https://www.usda.gov 
5. https://dlc.kpi.kharkov.ua/course/view.php?id=1101 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/
https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/kompleksi-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-distsiplin/
http://www.fao.org/home/en/
https://www.usda.gov/

