
Дисципліна Основи виробництва органічних харчових продуктів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни “Основи 

виробництва органічних харчових продуктів” є забезпечення 

достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок у 

здобувачів вищої освіти з дисциплін загальноосвітнього і загально-

інженерного профілю та має безпосередній зв‘язок з такими 

дисциплінами як: біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових 

виробництв; харчова хімія; оздоровчі та профілактичні продукти 

харчування; контроль якості та безпечності харчових продуктів; 

харчові технології тощо. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

- теоретичні основи виробництва екопродуктів сільського 

господарства, сучасні тенденції і перспективи розвитку індустрії 

виробництва органічної продукції; 

- відмінності хімічного складу та (або) фізичних властивостей 

екопродуктів, їх вплив на здоров'я людини та 

конкурентоспроможність на ринку харчової продукції; 

вміти: 
- застосовувати на практиці та надавати консультації щодо 

екологічних принципів виробництва продукції тваринництва, 

рослинництва. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Основи виробництва органічних харчових 

продуктів” є досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти 

теоретичних і практичних знань щодо теоретичних основ 

виробництва харчових екопродуктів, сучасних тенденцій і 

перспектив розвитку індустрії виробництва органічної продукції, 

існуючої нормативної документації щодо харчової екопродукції, 

стану довкілля та основних чинників, що впливають на виробництво 

екологічної продукції, екологічних принципів виробництва продукції 

тваринництва та рослинництва. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 1. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі харчових технологій.  

ПР 5. Знати наукові основи технологічних процесів харчових 

виробництв та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і 

мікробіологічних перетворень основних компонентів продовольчої 

сировини під час технологічного перероблення.  

ПР 6. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів 

синтезу та метаболізму складових компонентів харчових продуктів 

і роль нутрієнтів у харчуванні людини.  

ПР 7. Організовувати, контролювати та управляти технологічними 

процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у 

тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і 

систем керування.  

ПР 8. Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових 

продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових 

тенденцій розвитку галузі.  

ПР 11. Визначати відповідність показників якості сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за 



допомогою сучасних методів аналізу (або контролю).  

ПР 14. Підвищувати ефективність виробництва шляхом 

впровадження ресурсоощадних та конкурентоспроможних 

технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на харчові 

продукти.  

ПР 17. Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати 

екологічну чистоту виробництва.  

ПР 24. Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в 

рамках розроблення та виведення харчових продуктів на 

споживчий ринок, вести облік витрат матеріальних ресурсів.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Знання і розуміння предметної області та професійної 

діяльності.  

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 4. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК 5. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

   спеціальні 
СК 1. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного 

процесу.  

СК 3. Здатність організовувати та проводити контроль якості і 

безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із 

застосуванням сучасних методів.  

СК 5. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів.  

СК 7. Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів.  

СК 9. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі 

виробництва (виробничі дільниці).  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, довідниково-інформаційні дані, інтерактивні 

елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні  / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


