
Дисципліна Санітарія і гігієна виробництва харчових продуктів з основами 

НАССР 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів  «Хімія»,  « Товарознавство, стандартизація», «Технологія 

виробництва харчових продуктів» 

Що буде вивчатися надання здобувачам вищої освіти спеціальних теоретичних знань та 

практичних навичок для вибору і реалізації напрямків поліпшення 

виробництва продуктів харчування, забезпечення збалансованості 

раціонів людини в різних умовах життя та діяльності, на базі яких 

складається і розвивається технологія виробництва харчової 

продукції та харчування населення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна формує у здобувачів науково обґрунтовані і 

рекомендовані компетенції, які є складовою галузі технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва  навчає працювати 

з нормативними документами   і здатності застосовувати знання в 

практичних ситуаціях,  знань з анатомії та фізіології шлунково-

кишкового тракту, наукових основ нормування витрат енергії та 

споживання харчових речовин для різних груп населення; основ 

збалансованого харчування, шляхів його реалізації, особливостей 

раціонів харчування людей залежно від віку, характеру трудової 

діяльності; теоретичних основ дитячого, дієтичного та лікувально-

профілактичного харчування; санітарно-гігієнічних вимог до 

основних груп продуктів харчування; сучасних методів гігієнічного 

контролю харчових продуктів, заходів запобігання поширенню 

харчових захворювань 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Після засвоєння дисципліни здобувачі одержать знання 

необхідні майбутньому фахівцю які дозволять їм:  

1.Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів 

синтезу та метаболізму  

2.Роль нутрієнтів у харчуванні людини. 

3. Розуміти вплив нутрієнтного складу харчових продуктів на 

функціонування основних фізіологічних систем організму 

людини. 

4.Критерії вибору харчових продуктів та технологічного 

процесу їх виробництва.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК. 1Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК. 2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК. 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт; 

ЗК. 6. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК. 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

 

спеціальні 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 



СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління;  

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом.  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні рекомендації до проведення  

занять та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні 

дані для розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні , лабораторні, самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


