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2020 – 2021 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Вибіркова  
(для студентів спеціальності 181 

«Харчові технології») 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 2 

Лекції, годин 32 

Практичні / семінарські, годин 32 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5,4 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма дисципліни 

 

Ціль дисципліни є формування системи знань з крафтових технологій 

виробництва харчової продукції з сировини тваринного та рослинного 

походження. 

Завдання: оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями 

щодо кулінарної обробки основної та додаткової сировини, обґрунтування 

параметрів та апаратурного оформлення технологічних процесів виробництва 

крафтової продукції в умовах ресторанного бізнесу. 

Предмет: вивчення крафтових технологій виробництва харчової 

продукції з сировини тваринного та рослинного походження. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття «крафтові виробництва». Асортимент крафтової харчової продукції, 

перспективи його розвитку.  

2. Характеристика технологічних властивостей основної і додаткової сировини, 

особливості та складові технологічного процесу виробництва і реалізації 

крафтових м’ясних делікатесів і крафтових ковбас. 

3. Крафтові технології виробництва рибних делікатесів (використання методу 

«аквапоніка» у вирощуванні риби, технологія холодного та гарячого копчення, 

виробництво білкової ікри).  

4. Технології виробництва крафтових сирів, морозива. 

5. Крафтові технології виробництва хлібобулочних та макаронних виробів. 

6. Особливості та складові технологічного процесу виробництва і реалізації 

крафтових технологій цукрових та шоколадних виробів. 

7. Крафтове виробництво спиртних напоїв (наливки, настоянки, лікери, 

біттери), пива. 



8. Крафтове виробництво напоїв бродіння (сидри, питні меди), безалкогольних 

ферментованих напоїв (квас, комбуча, рисовий гриб) тощо. 
 

3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Крафтові технології виробництв харчової продукції з сировини 

тваринного походження 

Тема 1. Поняття «крафтові 

виробництва». Асортимент крафтової 

харчової продукції, перспективи його 

розвитку 

18 4 4  10 

Тема 2. Характеристика технологічних 

властивостей основної і додаткової 

сировини, особливості та складові 

технологічного процесу виробництва і 

реалізації крафтових м’ясних делікатесів 

і крафтових ковбас 

18 4 4  10 

Тема 3. Крафтові технології 

виробництва рибних делікатесів 

(використання методу «аквапоніка» у 

вирощуванні риби, технологія 

холодного та гарячого копчення, 

виробництво білкової ікри) 

18 4 4  10 

Тема 4. Технології виробництва 

крафтових сирів, морозива 
21 4 4  13 

Разом за змістовим модулем 1 75 16 16  43 

Змістовий модуль 2. Крафтові технології виробництв харчової продукції з 

сировини рослинного походження 

Тема 5. Крафтові технології 

виробництва хлібобулочних та 

макаронних виробів 

18 4 4  10 

Тема 6. Особливості та складові 

технологічного процесу виробництва і 

реалізації крафтових технологій 

цукрових та шоколадних виробів 

18 4 4  10 

Тема 7. Крафтове виробництво спиртних 

напоїв (наливки, настоянки, лікери, 

біттери), пива 

18 4 4  10 

Тема 8. Крафтове виробництво напоїв 

бродіння (сидри, питні меди), 

безалкогольних ферментованих напоїв 

(квас, комбуча, рисовий гриб) тощо 

21 4 4  13 

Разом за змістовим модулем 2 75 16 16  43 

Усього годин  150 32 32  86 

 

 



4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 Поняття «крафтові виробництва» 2 

2 
Асортимент крафтової харчової продукції, перспективи його 

розвитку 
2 

3 
Технологічний процес виробництва і реалізації крафтових 

м’ясних делікатесів  
2 

4 Технологічний процес виробництва і реалізації крафтових ковбас 2 

5 

Крафтові технології виробництва рибних делікатесів 

(використання методу «аквапоніка» у вирощуванні риби, 

технологія холодного та гарячого копчення) 

2 

6 Крафтові технології виробництва білкової ікри 2 

7 Технології виробництва крафтових сирів 2 

8 Технологія виробництва крафтового морозива 2 

9 Крафтові технології виробництва хлібобулочних виробів 2 

10 Крафтові технології виробництва макаронних виробів 2 

11 
Технологічний процес виробництва і реалізації крафтових 

технологій цукрових виробів 
2 

12 
Технологічний процес виробництва і реалізації крафтових 

технологій шоколадних виробів 
2 

13 
Крафтове виробництво спиртних напоїв (наливки, настоянки, 

лікери, біттери) 
2 

14 Крафтове виробництво пива 2 

15 Крафтове виробництво напоїв бродіння (сидри, питні меди) 2 

16 
Крафтове виробництво безалкогольних ферментованих напоїв 

(квас, комбуча, рисовий гриб) тощо 
2 

Всього 32 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 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   1    

Тема 2  1 1    

Тема 3  1 1    

Тема 4  1 1    

Тема 5  1 1 5   

Тема 6  1 1    



Тема 7  1 1    

Тема 8  1 1    

Разом змістовий 

модуль 1 
 7 8 5 5 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 9  1 1    

Тема 10  1 1    

Тема 11  1 1    

Тема 12  1 1    

Тема 13  1 1    

Тема 14  1 1 5   

Тема 15  1 1    

Тема 16   1    

Разом змістовий 

модуль 2 
 7 8 5 5 25 

Усього годин  14 16 10 10 50 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

15 20 15 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

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 
 


