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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1 Вища математика  

2. Біохімія та фізіологія харчування        

3. Товарознавство харчових продуктів                        

4. Управління якістю у ресторанному господарстві        

5. Організація виробництва у ресторанному господарстві      

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Технологія харчової галузі 

2. Проектування харчових підприємств з основами САПР 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- технологію продуктів харчування з використанням рослинної біологічно активної 

сировини 

- технологію продуктів харчування з використанням білоквмісної сировини 

- технологію продуктів харчування з використанням водоростей та продуктів їх переробки 

- технологію продуктів харчування з використанням апіпродуктів 

- технологію продуктів харчування з використанням пектинів та пектиновмісної сировини 

- технологію продуктів харчування з використанням підсолоджуючи речовин 

Вміти: 

- вміти накреслити загальні технологічні схеми виробництва  продуктів харчування; 

-  вміти  зформулювати предмет та задачі технології виробництва продуктів харчування; 

-  вміти  визначати хімічний склад, якість продуктів харчування;    

-  мати навички з організації виробництва та організації робочих місць з випуску продуктів 

харчування;              

-  вміти спроектувати іконографічну модель виробництва нового чи фирмового  продукту.  

Володіти: 

1. Методикою проведення розрахунків технології у закладах ресторанного господарства 

2. Методикою проектування іконографічної моделі виробництва нового чи фирмового  

продукту 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль №1. 

Концепція оздоровчого харчування населення України 
1. Оздоровче харчування як чинник збереження здоров'я людини 

2. Науково-технічна політика у сфері харчування населення України 

Модуль №2 
Технологія продуктів харчування спеціального та функціонального призначення 

1. Технологія продуктів харчування з використанням рослинної біологічно активної 

сировини 

2. Технологія продуктів харчування з використанням білоквмісної сировини 

3. Технологія продуктів харчування з використанням водоростей та продуктів їх 

переробки 

4. Технологія продуктів харчування з використанням апіпродуктів 

5. Технологія продуктів харчування з використанням пектинів та пектиновмісної 

сировини 

6. Технологія продуктів харчування з використанням підсолоджуючи речовин 

 



4. Список рекомендованої літератури 

№ 

з/п 
Найменування навчальної літератури 

№№  

модулів Рік 

видання 
Автори 

1 2 3 4 5 

1 

Основна література 

Технология продукции общественного 

питания.В 2-х т. / А.С.Ратушный, 

В.И.Хлебников, Б.А.Баранов и др. – 

М.:Мир, 2004. – 351с.; 

1...3 2004 

А.С.Ратушный, 

В.И.Хлебников, 

Б.А.Баранов и др. 

2 

Технологія харчових продуктів: 

Підручник /за ред.д.т.н.проф. 

А.І.Українця. –К.: НУХТ,2003.-572с. 

1..3 

2004 

Домарецький В.А. 

Остапчук М.В. 

Українець А.І. 

3 

Технологія продукції громадського 

харчування з використанням біологічно 

активних добавок [Монографія. - 

Київ:КНТЕУ,2003.-526с. 

1...3 

2003 

Пересічний М.І., 

Кравченко М.Ф., 

Карпенко П.О. 

4 

Харчування людини і сучасне довкілля: 

теорія і практика [Монографія] ]/ 

Пересічний М.І., Корзун В.Н., 

Кравченко М.Ф., О.М.Григоренко. - 

Київ:КНТЕУ, 2003.-322с. 

1...3 

2003 

Пересічний М.І., 

Корзун В.Н., 

Кравченко М.Ф., 

Григоренко О.М. 

5 
Функціональні продукти. -Одеса: 

Друк,2003.-312с. 

2..3 
2003 

Капрельянц Л.В., 

Іоргачова К.Г. 

 


