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2020 - 2021 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

за спеціальністю 241 «Готельно-

ресторанна спава" 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 42 

Практичні / семінарські, годин 14 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5 

Вид контролю залік 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Ціль – набуття студентами знань термінологічного апарату, вітчизняної і 

закордонної нормативно-законодавчої бази створення спеціальних харчових про- 

дуктів, розширення і поглиблення знань щодо сучасного стану і перспектив роз- 

витку технологій спеціальних харчових продуктів, використання науково-практич- 

них і методологічних підходів щодо проектування складу спеціальних харчових 

продуктів, наукового обґрунтування використання дієтичних і харчових добавок, 

харчової сировини із визначеними фізіологічними і функціонально-технологічними 

характеристиками, інноваційних і ресурсозберігаючих методів обробки харчової 

сировини, опанування студентами теоретичних, практичних навичок та реалізація 

їх при конструювання спеціальних харчових продуктів. 

Завдання: надання студентам теоретичних знань і практичних вмінь з • 

дослідження закономірностей формування асортименту спеціальних харчових про- 

дуктів, визначення перспектив його розвитку для різних контингентів споживачів; 

дослідження закономірностей формування асортименту харчових продуктів для 

дитячого харчування, лікувально-профілактичного і дієтичного призначення, 

визначення перспектив його розвитку для різних контингентів споживачів, і знання 

наукових принципів складання відповідних харчових раціонів; дослідження техно- 

логічних процесів виробництва спеціальних харчових продуктів, як цілісних техно- 

логічних систем через іконографічні моделі (технологічні, функціональні, струк- 

турні, параметричні схеми) з різним ступенем деталізації окремих її складових 

(підсистем). 

Предмет: вивчення технологічних процесів виробництва спеціальних 

харчових продуктів, як цілісних технологічних систем. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Тема 1. Термінологічний апарат, вітчиз- няна і закордонна нормативно-законода- вча 

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. Технології харчових продуктів із антиоксидантними властивостями 

Тема 6. Технології харчових продуктів для осіб із порушеним вуглеводно-ліпідним 

обміном 

Тема 7. Технології харчових продуктів для різних груп населення 
 

 

 

 



3. Структура дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього У тому числi 

л п/с лаб срс 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 

Змістовий модуль 1. Термінологія, нормативно-законодавча база, методологія проектування 

спеціальних харчових продуктів 

Тема 1. Термінологічний апарат, вітчиз- 
няна і закордонна нормативно-законода- 
вча база створення спеціальних харчових 
продуктів 

 
21 

 
5 

 
2 

  
14 

Тема 2. Функціонально-технологічні 
характеристики харчової сировини для 
спеціальних харчових продуктів 

21 5 2 
 

14 

Тема 3. Дієтичні добавки: характерис- 
тика, класифікація, нормативні вимоги 

21 5 2  14 

Тема 4. Методологія проектування 
складу спеціальних харчових продуктів 

21 5 2  14 

Разом за змістовним модулем 1 84 20 8  56 

Змістовий модуль 2. Технології спеціальних харчових продуктів  

Тема 5. Технології харчових продуктів із 
антиоксидантними властивостями 

24 8 2  14 

Тема 6. Технології харчових продуктів 
для осіб із порушеним вуглеводно-ліпід- 
ним обміном 

24 8 2 
 

14 

Тема 7. Технології харчових продуктів 
для різних груп населення 

18 6 2  10 

Разом за змістовним модулем 2 66 22 6  38 

Усього годин 150 42 14  94  
 

 

 

 

10. 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 
 

 
№ теми 

практичного 
заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індивідуальне 
завдання 

 

ПМК Сума 
балів 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1    5  5 

Тема 2  15    15 

Тема 3  15    15 

Тема 4  15    15 



Разом за 

змістовним 

модулем 1 

  

45 
  

5 
  

50 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1    10  10 

Тема 2  20    20 

Тема 3  20    20 

Разом за 

змістовним 

модулем 2 

  

40 

  

10 

  

50 

Разом  85  15  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 

 


