
освітньо-професійної програми  «Харчові технології» 

спеціальність 181«Харчові технології» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг 

програми 
Одиничний, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої діяльності до 1 

липня 2021р. 

Рівень програми ЕQF-LLL-6 рівень 

HPK -6 рівень 

QF-ЕНЕА- перший цикл 

Кваліфікація Бакалавр з харчових технологій 

А Ціль програми 

 Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в області технології 

харчової продукції для реалізації здобутих знань та вмінь у майбутній професійній 

діяльності. Надання студентам здатності самостійно виконувати завдання, розв’язувати 

задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності. 

 
 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Виробництво та технології 

2 Фокус програми: 

загальна/ спеціальна 

Загальна: освіта і професійна підготовка у сфері харчових 

технологій. 
 

3 Орієнтація 

програми 

 

Освітньо-професійна.  

Програма орієнтується на загальновідомі уявлення про сучасний стан 

технології харчових виробництв та харчової продукції закладів 

ресторанного господарства з урахуванням інновацій, актуальних 

спеціалізацій, в межах яких можлива подальша професійна та наукова 

кар’єра.  

 
 

4 Особливості 

програми 

Програма передбачає навчання з активному дослідницькому 

середовищі в області виробництва харчової продукції, забезпечує 

набуття практичних навичок шляхом проходження виробничої 

практики на профільних підприємствах, реалізується шляхом 

проведення практичних і лабораторних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи, розвиває перспективи підготовки фахівців 

галузі. Передбачається стажування за кордоном. 

 
 

 



С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування  Бакалавр здатний займати посади: 

• інженера-технолога, 

• інженера з якості, 

 • інженера зі стандартизації, 

 менеджер з досліджень та розробок; інженер-проектувальник; 

 керівниквиробничихпідрозділів на комерційнихпідприємствах; 

• майстра виробничої дільниці, 

• інженера-лаборанта. 

2 Продовження освіти Отримання освітиза програмою другого циклу за цією галуззю знань (що 

узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – 

магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні) програми вищої освіти.  

 

D Стиль та методика викладання 

 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. 

Лекційнікурсипоєднуються з лабораторними і 

практичнимизаняттями, семінарами, диспутами, «мозковими 

штурмами». Навчаннявідбувається в невеликих групах, 

щодозволяєпрактикуватистудентсько-центрованенавчання та 

інтерактивне спілкування студентів з викладачами. У 

навчальномупроцесізастосовуютьсятакіметоди: організації та 

здійснення, стимулювання й мотивації, контролю, 

корекціїефективностінавчально-пізнавальноїдіяльності, проблемно-

пошукові. Самопідготовказдійснюєтьсянаосновіпідручників та 

конспектівлекцій, з використаннямІнтернетмережі, 

дистанційнихкурсів.. 

 Форми контролю Тестуваннязнань (електронне), презентації, поточний і підсумковий 

контроль знань, звіти до лабораторнихробіт, звіти про практику, 

контрольніроботи, курсові (проектні) роботи, усні та письмовіекзамени, 

державнийіспит.  

 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми харчових технологійна практиці або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної 

науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

2 Загальні 

(універсальні) 

 Аналіз та синтез.Здатність до аналізу та синтезу.  

 Уміннязастосовуватизнанняпрофесії на практиці.  

 Комунікаціяусна та письмоварідноюмовою.Усна та 

письмовакомунікаціярідноюмовою, 

знаннядругоїпоширеноїєвропейськоїмови.  

 Умінняучитися.Здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку.  

 Критичність та самокритичність. Здатністьформулюватизадачу, для 

їївирішення та 

досягненняобґрунтованоговисновкувикористовуватипотрібнуінформац

ію таметодологію. 

 Управління інформацією. Здатність до пошуку, систематизації та 

обробки інформації за допомогою сучасних інформаційних 

технологій. 

 Працюватисамостійно, виявлятиініціативу та керувати часом. 



Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного 

періоду часу та представляти результат вчасно. Уміння самостійно 

розв’язувати задачі та приймати рішення.  

 Адаптація до нового середовища.Здатність до адаптації у нових 

ситуаціях, вирішення проблем, прийняття рішень.  

 Групова робота. Уміння працювати у колективі та команді. 

3 Спеціальні 

(спеціальні) 

• Глибокі знання та розуміння. Уміння продемонструвати знання та 

розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов’язаних з 

виробництвом харчової продукції та продукції  закладів ресторанного 

господарства.  

Застосовування знань на практиці. Уміння застосовувати ці знання та 

розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач, пов’язаних з 

виробництвом харчової продукції та продукції  закладів ресторанного 

господарства.   

• Уміння вносити корективи в асортимент готової продукції, 

технологічний режим виробництва в залежностівіднаявності та 

якостісировини.  

• Навички розробки та організації технологічного режиму виробництва 

харчових продуктів та продукції ресторанного господарства, навички 

розробки технологічної документації на виробництво напівфабрикатів, готової 

продукції; 

• Навичками дослідження закономірностей формування асортименту 

кулінарної продукції закладів ресторанного господарства. 

• Навички планування. Планувати та моделювати технологічний процесс 

виробництва продукції ресторанного господарства 

• Уміння впроваджувати сучасні прогресивні технології виробництва на 

підставі раціонального використання сировини 

• Навичкиоцінювання.Володіння методами контролю сировини, 

напівпродуктів і готовоїпродукції для забезпеченнянеобхідноїїхякості.  

 

F Програмні результати навчання 

  Володіння сучасними стандартами, методичними, нормативними та іншими 

керівними матеріалами організації і ведення процесів у виробництві;  

 Уміння забезпеченнядотриманнятехнологічнихпараметрів на виробничійдільниці;  

 Уміння координуватидіяльність бригад на дільниці;  

 Уміння забезпечити високий рівень якості готової продукції;  

 Уміння розрахунку витрат сировини, виробничих рецептур;  

 Уміння застосувати інформаційні технології для ефективного управління 

виробництвом, здобуття необхідної інформації, проведення досліджень і обробки 

отриманих результатів;  

 Уміння розробляти технологічний режим виробництва;  

 Здатність планувати технологічний процесвиробництвахарчовихпродуктів;  

 Здатність впроваджувати у виробництво харчових продуктів прогресивні 

технології;  

 Здатність впроваджувати заходи по раціональному використанню сировини, 

напівфабрикатів, допоміжних матеріалів;  

 Знати основи контролю технологічного регламенту на будь-якійстадіївиробництва. 

 Володіти навичками комплексної оцінки матеріалів та продуктів, оформлення результатів 

контролю.  

 Вибирати технологічну схему устаткування (виробництва) для складання та контролю 

технологічного регламенту.  

 Володіти навичками виконувати технологічні розрахунки, визначати основні техніко-

економічні показники підприємства.  

 



 
 


