
Перелік дисциплін, які читаються на кафедрі харчових технологій 

The list of disciplines that are read at the Department of Food Technology 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Програмні результати навчання 

Спеціальність 181 "Харчові технології" 

1. Технологічне обладнання – вміти підбирати устаткування для закладів 

ресторанного господарства; 

– вміти працювати з різними видами 

устаткування; 

– вміти економічно обґрунтовувати технічне 

оснащення закладів ресторанного 

господарства; 

– вміти розраховувати обладнання; 

– вміти розміщувати обладнання згідно 

технологічного процесу. 

2. Процеси і апарати 

харчових виробництв 

– уміти приймати рішення щодо інтенсифікації 

технологічних процесів та їх оптимального 

застосування з урахуванням екологічних 

обмежень;  

– володіти вмінням  добрати процес (або 

комплекс процесів і апаратів) для здійснення 

певної технологічної операції;  

– володіти умінням визначити основні 

параметри процесу і основні розміри апарату;  

– вибирати оптимальні режими технологічних 

процесів з метою економії ресурсів і 

забезпечення екологічних вимог; 

– володіти умінням графічного зображення 

апарата; 

3. Технологія продукції 

ресторанного 

господарства 

– володіти концептуальними знаннями теорії і 

практики організації ресторанного 

господарства;  

– вміти раціональних норм харчування та 

уміння розробляти та затверджувати нові 

рецептури та технології виробництва страв та 

виробів з урахуванням запитів різних груп 

споживачів; 

– вміти розробляти і застосовувати інноваційні 

технології виробництва та обслуговування 

споживачів ресторанних послуг; 

– вміти розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій 



виробництва та обслуговування споживачів. 

4. Проектування закладів 

галузі 

– уміти розробляти просторове рішення закладу 

відповідно до моделі його роботи, нормативних 

вимог, сучасних презентаційних та 

дизайнерських концепцій;  

– уміти розробляти техніко-економічне 

обґрунтування проекту і завдання на 

проектування закладу ресторанного 

господарства;  

– володіти моделюванням сервісно-

виробничого процесу закладів ресторанного 

господарства та забезпечувати їх апаратурне 

оформлення; 

– проводити технологічні розрахунки з 

проектування закладів ресторанного 

господарства; 

– здійснювати компонування функціональних 

груп приміщень, розробляти їх планувальні 

рішення. 

5. Кухні народів світу – формулювати наукові основи харчування та 

шляхи їхнього застосування в технологіях 

продукції ресторанного господарства; 

– знати традиції народного харчування, 

нутрієнтний склад і поживну цінність основних 

харчових продуктів; 

– розуміти традиційні і технологічні концепції та 

принципи створення продукції харчування 

народної кухні в закладах ресторанного 

господарства; 

– використувати сучасні рекомендації щодо 

харчування населення та дотримання народних 

традицій; 

– знати харчові продукти народної кухні в 

традиціях регіону; 

– використовувати нову філософію підходу до 

створення і пропозиції меню народної кухні;  

– вирішувати конкретні виробничі завдання, 

коригування структури харчування населення 

шляхом створення і впровадження традицій 

народної кухні; 

– самостійно, із застосуванням регіональних 

особливостей народного харчування 

генерувати нові ідеї, виявляти фундаментальні 



проблеми й формулювати завдання та 

намічати шляхи дослідження; 

– мати здатність до професійної адаптації, 

навчання технологіям народної кухні, 

відповідальність за якість виконуваних робіт і 

наукову вірогідність результатів;  

6. Організація харчування у 

підприємствах 

туристичної галузі 

– знати сучасні тенденції по організації 

харчування у підприємствах туристичної галузі; 

– формулювати теоретичні і методологічні 

основи організації харчування у підприємствах 

туристичної галузі; 

– застосовувати особливості організації  

виробництва для різних закладів харчування; 

– використовувати методи і форми організації 

обслуговування споживачів в закладах 

ресторанного господарства; 

– використовувати матеріально-технічну базу 

закладу харчування і організацію праці на 

виробництві; 

– застосовувати принципи складання меню і 

прогресивні форми обслуговування; 

– знати особливості управління процесом 

обслуговування у ресторанному господарстві. 

– розробляти алгоритм і концепцію створення 

закладу громадського харчування туристів; 

– організовувати обслуговування різноманітних 

контингентів споживачів у закладах 

ресторанного господарства, на транспорті, при 

готелях тощо; 

– складати та оформляти меню, карти вин та 

кальянів; 

– складати та укладати угоди на постачання 

товарів, послуг і предметів матеріально-

технічного оснащення з різними 

постачальниками; 

– раціонально та ефективно організовувати 

виробничий процес у цехах закладів 

ресторанного господарства з урахуванням вимог 

НОП; 

– забезпечувати контроль якості послуг 

ресторану; 

– здійснювати розрахунок вартості оренди 

обладнання та послуг для конференцій, бенкетів, 



прийому іноземних гостей тощо. 

7. Технологія напоїв – уміти класифікувати, характеризувати та 

аналізувати сировину, допоміжні матеріали, 

напівпродукти та готові продукти; 

– демонструвати оформлення принципових 

технологічних схем виробництва алкогольних, 

слабо- та безалкогольних напоїв; 

– уміти обирати та науково обґрунтовувати 

технологічні рішення; 

– володіти методами визначення 

органолептичних, фізичних та хімічних 

показників сировини, допоміжних матеріалів, 

напівпродуктів, товарної продукції та відходів 

виробництва. 

8. Автоматизація 

виробничих процесів 

– знати сутність і класифікацію виробничих 

процесів і систем автоматизації; технічне і 

програмне забезпечення АСУ, АСУТП, АРМ; 

– вміти застосовувати набуті знання та навички 

для вирішення прикладних задач автоматизації 

процесів харчового виробництв. 

9. Основи 

автоматизованого 

проектування 

– знати основи автоматизованого 

проектування закладів ресторанного 

господарства, розрахунків сировини та 

продуктів; 

– вміти розраховувати виробничі площі цехів, 

складати плани виробництва, підбору процесу 

(або комплексу процесів і апаратів) для 

здійснення певної технологічної операції) з 

застосуванням систем автоматизованого 

проектування; 

– вміти описувати (складати графічний 

алгоритм побудов) та вводити геометричні 

дані при створенні креслень; створювати 

технічні креслення та геометричні побудови на 

персональному комп’ютері за допомогою 

графічної системи (пакету AutoCAD або 

КОМПАС. 

10. Організація ресторанного 

господарства 

– вміти застосовувати професійні знання у 

практичних ситуаціях, уміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення, здатність 

організовувати технологічний процес 

обслуговування споживачів з подаванням 



страв і напоїв; 

– уміти вносити корективи в технологічний 

режим виробництва з врахування 

обслуговування певного виду споживачів. 

– уміти розробляти просторове рішення закладу 

відповідно до моделі його роботи, нормативних 

вимог, сучасні презентації та дизайнерські 

рішення; 

– уміти впроваджувати сучасні прогресивні 

технології виробництва на основі сучасних 

тенденцій та перспектив розвитку індустрії 

гостинності. 

– уміти планувати та моделювати технологічний 

процес організації ресторанного  господарства. 

11. Обладнання закладів 

ресторанного 

господарства 

– вміти підбирати устаткування для закладів 

ресторанного господарства; 

– вміти працювати з різними видами 

устаткування; 

– вміти обґрунтовувати технічне оснащення 

закладів ресторанного господарства. 

12. Етнічні кухні – формулювати наукові основи харчування та 

шляхи їхнього застосування в технологіях 

продукції ресторанного господарства; 

– знати традиції народного харчування, 

нутрієнтний склад і поживну цінність основних 

харчових продуктів; 

– розуміти традиційні і технологічні концепції та 

принципи створення продукції харчування 

народної кухні в закладах ресторанного 

господарства; 

– використувати сучасні рекомендації щодо 

харчування населення та дотримання народних 

традицій; 

– знати харчові продукти народної кухні в 

традиціях регіону; 

– використовувати нову філософію підходу до 

створення і пропозиції меню народної кухні;  

– вирішувати конкретні виробничі завдання, 

коригування структури харчування населення 

шляхом створення і впровадження традицій 

народної кухні; 

– самостійно, із застосуванням регіональних 

особливостей народного харчування 



генерувати нові ідеї, виявляти фундаментальні 

проблеми й формулювати завдання та 

намічати шляхи дослідження; 

– мати здатність до професійної адаптації, 

навчання технологіям народної кухні, 

відповідальність за якість виконуваних робіт і 

наукову вірогідність результатів;  

13. Проектування закладів 

ресторанного 

господарства 

– вміти розробляти просторове рішення закладу 

відповідно до моделі його роботи, нормативних 

вимог, сучасних презентаційних та 

дизайнерських концепцій;  

– вміти розробляти техніко-економічне 

обґрунтування проекту і завдання на 

проектування закладу ресторанного 

господарства;  

– вміти моделювати сервісно-виробничі 

процеси закладів ресторанного господарства 

та забезпечити їх апаратурне оформлення; 

– проводити технологічні розрахунки з 

проектування закладів ресторанного 

господарства; 

– здійснювати компонування функціональних 

груп приміщень, розробляти їх планувальні 

рішення. 

14. Проектування і дизайн 

закладів ресторанного 

господарства 

– проводити маркетингові дослідження 

регіонального ринку послуг закладів 

ресторанного господарства;  

– уміти виконувати технологічні розрахунки; 

проводити підбір технологічного устаткування 

та розташовувати його у приміщеннях 

відповідно до галузевих вимог;  

– моделювати реконструкцію та технічне 

переоснащення існуючого підприємства;  

– уміти виконувати графічні креслення в 

комп’ютерній системі автоматизованого 

проектування AutoCAD; 

– уміти визначати місце і роль художніх стилів 

у формуванні дизайну підприємств 

ресторанного бізнесу; охарактеризувати 

взаємозв’язок стилю та моди, його вплив на 

естетичні властивості; 

– уміти формувати конкурентоспроможний 

фірмовий дизайн,  виділяти важливі етапи 



створення дизайну,  визначати різновиди 

дизайну. 

15. Інноваційні ресторанні 

технології 

– володіти концептуальними знаннями теорії і 

практики організації ресторанного 

господарства;  

– знати раціональні норми харчування та уміти 

розробляти та затверджувати нові рецептури та 

технології виробництва страв та виробів з 

урахуванням запитів різних груп споживачів; 

– вміти розробляти і застосовувати інноваційні 

технології виробництва та обслуговування 

споживачів ресторанних послуг; 

– вміти розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій 

виробництва та обслуговування споживачів 

16. Барна справа – уміти застосовувати професійні знання у 

практичних ситуаціях, уміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення; 

– уміти вносити корективи в технологічний 

режим виробництва з врахування способів 

приготування барної продукції; 

– уміти розробляти та організовувати 

технологічний процес, режим виробництва 

напоїв і коктейлів; 

– уміти впроваджувати сучасні прогресивні 

технології виробництва на підставі 

раціонального використання сировини. 

Спеціальність 241"Готельно-ресторанна справа" 

17. Технологія продукції 

ресторанного 

господарства 

– володіти концептуальними знаннями теорії і 

практики організації ресторанного 

господарства;  

– знати раціональні норм ихарчування та уміти 

розробляти та затверджувати нові рецептури та 

технології виробництва страв та виробів з 

урахуванням запитів різних груп споживачів; 

– вміти розробляти і застосовувати інноваційні 

технології виробництва та обслуговування 

споживачів ресторанних послуг; 

– вміти розробляти нові послуги (продукцію) з 

використанням інноваційних технологій 

виробництва та обслуговування споживачів. 

18. Технологія борошняних – формулювати наукові основи створення та 



кондитерських виробів формування асортименту борошняних 

кондитерських виробів; 

– розуміти теоретичні і технологічні концепції та 

принципи створення асортименту борошняних 

кондитерських виробів із визначеними 

властивостями в закладах ресторанного; 

– застосовувати технологічні закономірності та 

засоби оптимізації процесу виробництва та 

поліпшення якості борошняних кондитерських 

виробів; 

– знати фізико-хімічні, механічні та біохімічні 

процеси, що відбуваються в сировині, 

напівфабрикатах під час виробництва борошняних 

кондитерських виробів; 

– вміти розраховувати витрати сировини, 

виробничі втрати та рецептури готової продукції, 

розробляти умови та технологічні регламенти 

виробництва; 

– здатність впроваджувати сучасні прогресивні 

технології виробництва на підставі раціонального 

використання сировини; 

– застосовувати Збірник рецептур страв та 

кулінарних виробів для закладів ресторанного 

господарства, нормативною та технологічну 

документацію; 

– розробляти технологічну документацію на 

виробництво напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів, готової продукції; 

– вирішувати виробничі завдання і ситуації, що 

виникають при виробництві борошняних 

кондитерських виробів. 

19. Молекулярні технології 

ресторанної продукції 

– вміти формувати нові ідеї, адаптуватися до 

нових ситуацій у професійній діяльності; 

– вміти обґрунтовувати необхідність 

застосування нововведень у готельних та 

ресторанних підприємствах, здійснювати 

комплексне оцінювання ефективності 

впровадження інновацій у готельно-

ресторанному бізнесі. 

20. Інноваційні ресторанні 

технології 

– демонструвати знання новітніх концепції 

харчування, нутрієнтний склад і поживну 

цінність основних харчових продуктів; 

– розуміти теоретичні і технологічні концепції та 



принципи створення продукції харчування із 

визначеними властивостями в закладах 

ресторанного господарства; 

– знати технологічні закономірності та засоби 

оптимізації процесу виробництва продукції 

ресторанного господарства та поліпшення її якості; 

– застосовувати сучасні рекомендації щодо 

харчування населення та споживання 

нутрієнтів, з дотриманням наукових принципів 

складання і характеристики харчових раціонів 

лікувально-профілактичного призначення; 

– знати харчові продукти функціонального 

призначення для дитячого харчування, дієтичні 

добавки, та створення і пропозиції меню; 

– вирішувати конкретні виробничі завдання 

коригування структури харчування населення 

шляхом створення і впровадження 

інноваційних технологій безпечних харчових 

продуктів функціонального призначення з 

використанням натуральної сировини 

підвищеної поживної цінності, дієтичних 

добавок та спеціальних ресурсозберігаючих 

методів обробки сировини – кріогенних, 

екструзійних, молекулярних, креативних 

технологій; 

 

 


