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2020 – 2021 навчальний рік 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Вибіркова для студентів 

спеціальності  

241«Готельно-ресторанна 

справа» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 2 

Лекції, годин 28 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Вид контролю залік 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

Ціль: формування у студентів професійних знань в області технологій 

спеціальних харчових продуктів, науково-практичних і методологічних підходів щодо 

проектування складу спеціальних харчових продуктів, наукового обґрунтування 

використання дієтичних, харчових та функціональних добавок. 

Завдання: надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь зі 

створення спеціальних харчових продуктів, проектування складу спеціальних 

харчових продуктів; науково обґрунтованого використання дієтичних, харчових та 

функціональних добавок; раціонального використання та збереження гарантованого 

вмісту внесених добавок і нутрієнтів у технологічному процесі. 

Предмет: сучасні напрямки конструювання, розроблення і впровадження 

технологій спеціальних харчових продуктів у виробничих умовах закладів 

ресторанного господарства. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Термінологічний апарат, вітчизняна і закордонна нормативно-

законодавча база створення спеціальних харчових продуктів 

Тема 2. Функціонально-технологічні характеристики харчової сировини для 

спеціальних харчових продуктів 

Тема 3. Дієтичні добавки: характеристика, класифікація, нормативні вимоги  

Тема 4. Методологія проектування складу спеціальних харчових продуктів 

Тема 5. Аспекти раціонального використання та збереження біологічно 

активних речовин у технологічному процесі виробництва спеціальних харчових 

продуктів. 

Тема 6. Технологічні основи створення харчових продуктів  спеціального 

призначення.  

Тема 7. Комплексна оцінка якості спеціальних харчових продуктів 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього У тому числi 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Модуль 1. Методологія проектування спеціальних харчових продуктів 

Тема 1. Термінологічний апарат, 

вітчизняна і закордонна 

нормативно-законодавча база 

створення спеціальних харчових 

продуктів 

23 4 4  15 

Тема 2. Функціонально-

технологічні характеристики 

харчової сировини для спеціальних 

харчових продуктів 

23 4 4  15 

Тема 3. Дієтичні добавки: 

характеристика, класифікація, 

нормативні вимоги 

23 4 4  15 

Тема 4. Методологія проектування 

складу спеціальних харчових 

продуктів 

23 4 4  15 

Разом за 1 модуль 92 16 16  60 
Модуль 2. Технологічні основи створення спеціальних харчових продуктів 

Тема 5. Аспекти раціонального 

використання та збереження 

біологічно активних речовин у 

технологічному процесі 

виробництва спеціальних харчових 

продуктів. 

18 4 4  10 

Тема 6. Технологічні основи 

створення харчових продуктів  

спеціального призначення.  

20 4 4  12 

Тема 7. Комплексна оцінка якості 

спеціальних харчових продуктів 
20 4 4  12 

Разом за 2 модуль 58 12 12  34 

Усього годин  150 28 28 - 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та тема семінарського (практичного) заняття 

Кількість 

годин 

Модуль 1. Методологія проектування спеціальних харчових продуктів 

1 

Семінар запитань і відповідей 

Опанування вітчизнчної та закордонної нормативної бази щодо створення 

спеціальних харчових продуктів 

2 

2 

Семінар – розгорнута бесіда 

Характеристика загальних вимог, що висуваються нормативно-

законодавчою базою до створення спеціальних харчових продуктів 

2 

3 

Семінар запитань і відповідей 

Класифікація і характеристика харчової сировини для спеціальних 

харчових продуктів 

2 

4 

Семінар – розгорнута бесіда 

Функціональні і технологічні характеристики рослинної та тваринної 

сировини для спеціальних харчових продуктів 

2 

5 
Семінар запитань і відповідей 

Дієтичні добавки: характеристика, класифікація, безпечність 

2 

6 

Семінар з виконанням практичних задач 

Способи введення дієтичних добавок у спеціальні харчові продукти. 

Складання рецептур спеціальних продуктів 

2 

7 

Семінар – дискусія 

Класифікація і характеристика методів математичного моделювання 

багатокомпонентних харчових систем. Еталонна шкала заданого 

комплексу показників якості 

2 

8 

Семінар з виконанням практичних задач 

Структуризація показників якості: критичні показники, суттєві показники: 

обов’язкові і додаткові. Вибір переліку обмежень залежно від 

властивостей об’єкта проектування і встановлених вимог 

2 

Модуль 2. Технологічні основи створення спеціальних харчових продуктів 

9 

Семінар з виконанням практичних задач 

Основні етапи і алгоритм проектування харчових продуктів із заданим 

складом з метою максимального збереження біологічно активних речовин  

2 

10 

Семінар з виконанням практичних задач 

Методологія визначення показників споживчих переваг проектованого 

продукту 

2 

11 

Семінар з виконанням практичних задач 

Технологічні аспекти створення харчових продуктів спеціального 

призначення. Фізико-хімічні аспекти конструювання харчових продуктів. 

2 

12 

Семінар з виконанням практичних задач 

Структуризація керованих і некерованих технологічних факторів впливу 

на показники якості готового продукту. Оцінка можливих втрат 

лабільних нутрієнтів при технологічній обробці. 

2 

13 

Семінар з виконанням практичних задач 

1. Експертна оцінка відповідності оптимізованого інгредієнтного складу 

спроектованого продукту заданим параметрам «еталону». 

2 

14 

Семінар з виконанням практичних задач 

Комплексна оцінка якості спеціальних харчових продуктів методом 

кваліметрії. 

2 

Всього 28 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

заліку: впродовж семестру (100 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 2  2   4 

Тема 2 2  2   4 

Тема 3 2  2   4 

Тема 4 2  2   4 

Тема 5 2  2   4 

Тема 6  3  5  8 

Тема 7 2  2   4 

Тема 8  3  5 10 18 

Разом змістовий 

модуль 1 
12 6 12 10 10 50 

Змістовий модуль 2 

Тема 9  3 2   5 

Тема 10  3 2   5 

Тема 11  3 2   5 

Тема 12  3 2   5 

Тема 13  3 2 10  15 

Тема 14  3 2  10 15 

Разом змістовий 

модуль 2 
 18 12 10 10 50 

Разом 100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

 (заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Індивідуальне завдання 
100 

40 40 20 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. 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 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 


