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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Органічна хімія 

2. Біохімія та фізіологія харчування 

3. Технічна мікробіологія 

4. Товарознавство харчових продуктів 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства 

2. Технологія харчової галузі 

3. Проектування харчових підприємств з основами САПР 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- головні стадії технологічного процесу виробництва; 

- класифікацію продукції харчування; 

- фізико-хімічні процеси, що тривають при обробці у харчових продуктах. 

Вміти: 

- формулювати предмет і задачі харчової технології; 

- складати загальні технологічні схеми виробництва продуктів харчування; 

- проектувати іконографічну модель виробництва нового продукту; 

- проводити технологічні розрахунки у виробництві харчових продуктів. 

 

Володіти: 

1. Методикою складання матеріальних балансів виробництва продукції 

2. Методикою складання технологічних схем та іконографічних моделей виробництва. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль №1 

Сировина для виробництва харчових продуктів та підготовчі стадії технологічного 

процесу 

 Способи зберігання сировини. Підготовка сировини до виробництва. 

  Характеристика сировини в залежності від терміну її збереження.  

 Види руйнівних агентів і процеси, що відбуваються при зберіганні сировини. Шкідники 

харчових продуктів. Види втрат харчових продуктів. Режими і способи зберігання харчових 

продуктів 

 

Модуль № 2 

Технологія борошна, хліба та макаронних виробів 

 Хлібні злаки. Загальна характеристика.  Вимоги до зерна Очищення зерна від домішок. 

Зберігання зерна. Фізіологічні процеси, що відбуваються при зберіганні зерна 

 Загальна характеристика борошна. Борошномельні якості зерна. Підготовка зерна до помелу. 

Помел зерна в борошно. Вимоги до якості борошна. Зберігання борошна 

 Технологія хлібопекарських пресованих дріжджів. Характеристика і призначення дріжджів. 

Біохімічні основи технології дріжджів.  Сировина для виробництва дріжджів. Виробництво 

товарних дріжджів. Вимоги до якості товарних пресованих дріжджів. Зберігання і 

транспортування дріжджів 

 Технологія хліба і хлібобулочних виробів Загальні відомості про хліб і його виробництво. 

Асортимент хлібобулочних виробів. Сировина для виробництва хліба. Способи виробництва 

тіста з пшеничного і житнього борошна. Схема виробництва хліба і хлібобулочних виробів. 

Опарний спосіб виробництва хліба. Терміни зберігання хліба. Дефекти хліба 

 Виробництво крупи і круп'яних виробів. Класифікація круп. Вимоги до зерна для одержання 

круп. Круп'яні вироби 



 Технологія макаронних виробів. Загальні положення. Асортимент макаронних виробів. Сировина 

для виробництва макаронних виробів. Особливості рецептури макаронних виробів. Загальна 

технологічна схема виробництва 

 

 

Модуль № 3 

Технологія молока та молочних продуктів 

 Технологія обробки молока 

 Ринок молока і молочних продуктів. Харчова цінність молока. Хімічний склад молока. Фізико-

хімічні властивості молока. Асортимент молока і молочних продуктів. Первинна обробка молока. 

Механічна обробка молока. Теплова обробка молока. Нормалізація і гомогенізація молока 

 Технологія вершкового масла 

 Загальна характеристика і класифікація. Сировина для виробництва вершкового масла. Способи 

виробництва масла. Розфасовка, упакування і зберігання готового продукту 

 Технологія виготовлення сиру 

 Загальна характеристика. Види сирів. Сировина для сироваріння. Загальна характеристика 

окремих стадій. Біохімічні основи дозрівання сиру 
 

Модуль № 4 

Технологія м’яса, м’ясопродуктів та тваринних жирів 
 

 Технологія м'яса 

 Загальні відомості з технології м'ясопродуктів. Сировина для виробництва м'яса. Технологічна 

схема виробництва м'яса.  

 Технологія ковбасних виробів.   

 Загальна характеристика виробів. Сировина для ковбасних виробів. Технологічний процес 

виготовлення ковбасних виробів. Засіл м'яса. Виготовлення фаршу. Формування (шприцювання 

ковбас). Осадка ковбас. Копчення й обсмажування. Варіння ковбасних виробів. Охолодження 

ковбасних виробів. Сушіння ковбасних виробів 

 Технологія тваринних жирів 

 Загальна характеристика. Технологія харчових тваринних жирів. Жиросировина і вимоги до неї. 

Методи витоплення жиру.  
 

Модуль № 5 

Технологія бродильних виробництв та безалкогольних напоїв 

 Підготовка питної води до виробництва. Загальні вимоги до води, її роль і значення. 

Характеристика підготовленої води. Технологічні стадії процесу підготовки води до виробництва 

 Технологія пива. Загальні зведення про виробництво пива. Сировина для виробництва пива. 

Технологічні стадії виробництва пива.  

 Технологія етилового спирту. Загальні відомості про виробництво. Сировина для виробництва 

спирту. Технологічні стадії виробництва спирту.  

 Технологія вина Загальна характеристика вина. Сировина для виробництва вина. Технологічний 

процес виноробства. 

 Технологія безалкогольних напоїв. Загальна характеристика і класифікація напоїв. Сировина і 

рецептурні нормативи. Технологія виробництва. 

 

Модуль № 6 

Технологія цукру, крохмалю та крохмальної патоки 

 Технологія цукру. Загальна характеристика продукту, сировини і виробництва. Технологія 

виробництва цукру. Виробництво цукру-рафінаду 

 Технологія крохмалю. Загальні відомості про виробництво. Сировина для виробництва 

крохмалю. Технологія кукурудзяного крохмалю. Властивості сортів крохмалю. 

 Технологія крохмальної патоки. Загальна характеристика продукту і сировини. Технологічна 

схема виробництва.  



Модуль № 7 
Технологія шоколадних виробів 

 Загальна характеристика виробів. Какао-боби як сировина шоколадного виробництва. 

Ферментація какао-бобів. Зберігання какао-бобів. Переробка какао-бобів у крупку. Сортування й 

очищення какао-бобів.  

 Термічна обробка какао-бобів (обжарка). Одержання крупки. Переробка крупки в какао терте.  

 Одержання какао-масла і какао-порошку. Готування шоколадної маси і формування з неї 

плиткового шоколаду 

Модуль № 8 
Технологія кондитерських виробів 

 Технологія цукрових кондитерських виробів. Загальна характеристика. Технологія карамелі. 

Характеристика карамелі. Основна сировина для виробництва карамелі. Технологія одержування 

карамелі 

 Технологія кондитерських виробів. Загальна характеристика кондитерських виробів. Сировина 

для кондитерських виробів та особливості їх класифікації. Основні принципи виробництва 

кондитерських виробів. Технологія борошняних кондитерських виробів і окремих видів випічних 

напівфабрикатів 

 Технологія морозива. Класифікація, склад, поживні властивості морозива. Сировина для 

морозива. Технологія виробництва морозива. Підготовка сировини. Обробка суміші. 

Охолодження та зберігання суміші. Заморожування суміші. Фасування і загартовування 

морозива. Зберігання морозива 
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