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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Вибіркова дисципліна 
Семестр 8
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 2
Лекції, годин 15
Практичні/ семінарські, годин 
Лабораторні, годин 30
Самостійна робота, годин 45
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 3
самостійної роботи студента 4
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи спеціальних теоретичних знань та практичних 
навичок з основ технології виробництва продовольчих та непродовольчих товарів 
народного споживання, наукових принципів використання і процесів, що відбува-
ються при різних способах виробництва товарів, які необхідні для діяльності май-
бутніх фахівців вищої кваліфікації

Завдання - отримати знання про матеріалознавство та технологію продоволь-
чих та непродовольчих товарів, матеріалів та засобів виробництва; вивчити, теоре-
тичні основи матеріалознавства та основи технології виробництва продовольчих та 
непродовольчих товарів; загальні принципи фізико-хімічних, фізико- механічних і 
інших процесів, які використовуються в технологічних операціях; засвоїти понятій-
ний апарат, що застосовується у матеріалознавстві та основних технологіях вироб-
ництва продовольчих та непродовольчих товарів народного споживання; методи 
оцінки й контролюю якості матеріалів, як використовуються у виробництві товарів; 
закономірності впливів складу й структури матеріалів на їхні властивості



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Технологія виробництва непродовольчих товарів

Тема 1. Побутові хімічні товари 12 2 4 6
Тема 2. Книжкові товари 12 2 4 6
Тема 3. Радіоелектронні засоби запису і
відтворення звуку та зображення 12 2 4 6

Разом за модулем 1 36 6 12 18

Змістовий модуль 2. Технологія виробництва продовольчих товарів
Тема 4. Методи переробки сировини 18 3 6 9
Тема 5. Виробництво продуктів пере-
робки зерна 12 2 4 6

Тема 6. Технологія виробництва харчо-
вих жирів рослинного і тваринного
походження

12 2 4 6

Тема 7. Технологія виробництва вин і 
коньяку 12 2 4 6

Разом за модулем 2 54 9 18 27
Усього годин 90 15 30 45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Лабораторне заняття 
Побутові хімічні товари 2

2 Лабораторне заняття  
Книжкові товари 2

3 Лабораторне заняття  
Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення 2

4 Лабораторне заняття  
Методи переробки сировини 3

5 Лабораторне заняття  
Виробництво продуктів переробки зерна 2

6
Лабораторне заняття  
Технологія виробництва харчових жирів рослинного і тваринного 
походження

2

7 Лабораторне заняття  
Технологія виробництва вин і коньяку 2

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір статистичної інформації та складання на її підставі таблиць та   
графіків. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Технологія виробництва непродовольчих товарів

Лабораторне 
заняття 

Побутові хімічні 
товари

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: сучасний стан 
ринку побутових хімічні х товарів в Україні; 
класифікація і групова характеристика окремих груп 
товарів побутової хімії: ключі засоби, лакофарбові 
товари, і мийні засоби й інші; 
показники якості побутових хімічних товарів; чинники, 
що впливають на споживчі властивості хімічних 
товарів; 
дотримання екологічних вимог при використанні това-
рів побутової хімії 
. 
Джерела [1, 2, 3]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Книжкові товари
6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: значення книжки в 
житті людини і суспільстві; стан і перспективи роз-
витку друкованих видань в україні; класифікація друко-
ваних видань та характеристика їхніх основних видів; 
характеристик^ факторів, що формують властивості та 
якість друкованих видань; будова книжкових видань; 
характеристика основних складових елементів книжки: 
друкарського шрифту, різновидів ілюстрацій, книжко-
вих переплетень; 
споживні властивості книжкових та ілюстрованих 
видань; вимоги до якості книжок 
та ілюстрований видань. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Радіоелектронні 
засоби запису і 

відтворення звуку 
та зображення 

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: загальні поняття 
про радіоелектронні засоби; значення цих товарів у 
житті людини і сучасного суспільства; основні етапи та 
напрями розвитку виробництва побутової апаратури; 
класифікація радіоелектронних засобів запису і відтво-
рення звуку та зображення; 
класифікація комплектуючих виробів; радіодеталі, 
електровакуумні, напівпровідникові, мікроелектронні 
та електроакустичні прилади: призначення, класифіка-
ція, загальні особливості будови, показники властивос-
тей, асортимент, маркування; сучасні акустичні сис-
теми; домашні кінотеатри; 
принципи передачі радіохвиль на відстань; модуляція 
радіосигналу; радіоприймальна апаратура: класифіка-
ція, показники властивостей, асортимент; 
принципи передачі сигналів телевізійного зображення; 
особливості передачі кольорового зображення; системи 
і стандарти телебачення; основні принципи 
прийому сигналів телевізійного зображення; телеві-
зори: класифікація, загальні поняття про принцип дії, 
показники властивостей, асортимент; 
аудіозасоби: види і стандарти запису звуку, класифіка-
ція, показники властивостей, асортимент; 
відеозасоби: види і стандарти запису відеосигналів, кла-
сифікація, показники властивостей, асортимент.  

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Джерело [1, 2, 4, 5, 9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Змістовий модуль 2. Технологія виробництва продовольчих товарів

Лабораторне 
заняття  

. Методи пере-
робки сировини

9

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: подрібнення; 
сортировка; 
обробка тиском; 
перемішування; 
поділ неоднорідних систем: осадження, фільтрація; 
обробка харчових продуктів інфрачервоним 
випромінюванням; 
свч-обробка харчових продуктів; 
високочастотний метод обробки харчових продуктів; 
електроконтактні методи обробки харчових продуктів; 
обробка продуктів із застосуванням високовольтної 
іонізації. 
Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Виробництво про-
дуктів переробки 

зерна

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: характеристика 
сировини; 
підготовка зерна до помелу;!розмел зерна і формування 
сортів борошна; 
асортимент борошна; 
технологія виробництва хліба; 
технологічний процес виробництва крупи; асортимент 
крупи; 
сировина для виробництва крохмалю; 
виробництво картопляного крохмалю; 
виробництво кукурудзяного крохмалю; 
крохмаль інших видів; 
крахмалопродукти; 
виробництво цукру-піску і цукру-рафінаду  
Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Технологія вироб-
ництва харчових 
жирів рослинного і 

тваринного 
походження 

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: технологія отри-
мання рослинних жирів: сировина, підготовчі процеси, 
основні процеси виробництва; 
виробництво тваринних жирів: підготовчі операції, 
витоплення жиру, очищення від домішок  
Джерело [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Технологія вироб-
ництва вин і 
коньяку

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: сировина для 
виробництва вин і коньяків; 
виробництво столових вин; 
кріплені вина; 
виробництво коньяку  
Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Підготовка звіту з л/р. 

7. Результати навчання

1 Знати асортимент та класифікацію сировинних матеріалів, їх відмінні особливості
2 Знати основні підходи до використання, обробки і зберіганні сировини
3 Знати закономірності формування функціональних властивостей матеріалів
4 Знати методи управління технологічними процесами

5 Уміння визначать основні характеристики матеріалів і способи їхнього виготовлення та 
показники якості й ознаки недоброякісності

6 Уміння аналізувати результати експериментів

7 Уміння визначати найбільш перспективні матеріали для розширення й відновлення асорти-
ментів товарів

8 Уміння давати характеристики окремим видам сировини й матеріалів, використовуваних у 
виробництві товарів

9 Уміння прогнозувати тенденції розвитку

8. Форми навчання
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали
№ теми 

практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1
Тема 1 2 1 1 4

Тема 2 2 1 1 4

Тема 3 2 1 1 4
Разом 
змістовий 
модуль 1

6 3 3 10 22

Змістовий модуль 2
Тема 4 4 1 1 6

Тема5 2 1 1 4

Тема 6 2 1 1 4

Тема 7 2 1 1 4
Разом 
змістовий 
модуль 2

10 4 4 10 28

Екзамен 50 50
Усього 
модуль 1 16 7 7 70 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів та екзамену. Оцінювання здійснюється 
за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

12. Рекомендована література

Основна

1
Закон України Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сиро-
вини [Текст] : закон : [прийнятий Президентом України 06.09.2005 р. № 2809-
15 : відомості Верховної Ради України (ВВР) № 50, ст.. 533]. — К. : ВР, 
[2005]. - 21 с  

2
Закон України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 
подальше використання неякісної та небезпечної продукції [Текст] : закон : 
[прийнятий Президентом України 05.04.2015 р. № 1393- 14 : відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 13, ст.. 95]. — К. : ВР, [2015]. - 23 с.

3
Закон України Про торгово-промислові палати в Україні [Текст] : закон :
[прийнятий Президентом України 06.11.2014 р. № 671/97-вр : відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 13, ст.. 52]. — К. : ВР, [2014]. - 20 с.

4
Закон України Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благопо-
луччя населення [Текст] : закон : [прийнятий Президентом України 
01.01.2015 р. № 4004-12 : відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 
27, ст.218]. — К. : ВР, [2015]. - 24 с.

5
Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Текст] : 
закон : [прийнятий Президентом України 21.05.2015 р. № 3689-12 : відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36]. — К. : ВР, [2015]. - 15 с.

6
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