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Дисципліна «Технологія та організація харчових виробництв» вивчається 

студентами 3 курсу денної та заочної форм навчання за ступенем «бакалавр» та 
напрямом підготовки 6.010104 «Професійне навчання. Харчові технології». 
Дисципліна є основою для вивчення низки планів бакалаврської та фахової 
підготовки.  

Робоча навчальна програма з дисципліни «Технологія та організація 
харчових виробництв» висвітлює питання сучасного стану та перспектив розвитку 
харчових підприємств України.  

Об'єктом вивчення дисципліни є технології виробництва харчових продуктів 
та організація виробничого процесу. 

Предмет вивчення даної дисципліни пов'язаний з розглядом основних 
закономірностей процесів харчових виробництв; технологічних процесів при 
виробництві борошна, хліба ті хлібобулочних виробів, борошняних та цукрових 
кондитерських виробів, виробів із шоколаду, молока та молочних продуктів, м’яса 
та ковбасних виробів, продуктів бродіння, рослинних олій, продуктів переробки 
овочів та фруктів.  

Матеріал курсу побудовано таким чином, що спочатку вивчається загальна 
характеристика харчових виробництв, основні закономірності харчових 
технологій, потім розглядаються зміни властивостей основних складових частин 
за технологічної обробки. Значну частину програми посідають розділи, присвячені 
вивченню технологій виробництва харчових продуктів, а також організації роботи 
харчових підприємств.  

У лабораторному практикумі вивчаються властивості основних складових 
частин харчової сировини та їх змінення за технологічної обробки; технологічні 
процеси виробництва харчових продуктів. 

Практичні заняття присвячені формуванню практичних умінь щодо 
проведення розрахунків матеріальних, теплових балансів, технологічних 
розрахунків у виробництві харчової продукції, складання загальних технологічних 
схем виробництва продуктів харчування, проектування іконографічних моделей 
виробництва нового продукту; 

Поточний контроль знань з даної дисципліни проводиться на лекціях, 
лабораторних та практичних заняттях у вигляді опитувань, тестування, 
контрольних робіт та колоквіумів. Для здійснення поетапного контролю знань 
розроблено спеціальні питання, тести та завдання. Підсумковий контроль 
проводиться під час іспиту. 
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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Органічна хімія 
2. Фізична, аналітична та колоїдна хімія 
3. Харчова хімія 
4. Фізіологія харчування 
5. Технічна мікробіологія 
6. Товарознавство та експертиза харчових продуктів 
7. Процеси та апарати харчових виробництв 
8. Обладнання харчових виробництв 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Проектування харчових підприємств з основами САПР 
 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
- головні стадії технологічного процесу виробництва; 
- класифікацію продукції харчування; 
- фізико-хімічні процеси,  що тривають при кулінарній обробці у харчових продуктах; 
- зміни, що тривають в овочах, плодах та грибах при обробці у харчових продуктах; 
- зміни, що тривають у крупах, бобових та макаронних виробах при обробці у харчових 

продуктах; 
- зміни, що тривають у м’ясі, м’ясопродуктах та рибі при обробці у харчових продуктах; 
- мікробіологічні процеси, що протікають при обробці у харчових продуктах; 
- біохімічні процеси, що протікають при обробці у харчових продуктах 
 
Вміти: 
- формулювати предмет і задачі харчової технології; 
- складати загальні технологічні схеми виробництва продуктів харчування; 
- проектувати іконографічну модель виробництва нового продукту; 
- проводити технологічні розрахунки у виробництві харчових продуктів. 

 
Володіти: 

1. Методикою складання матеріальних та теплових балансів виробництва продукції 
2. Методикою складання технологічних схем та іконографічних моделей виробництва. 

 
 



3.Зміст робочої програми 
Модуль 1  

 
Тема 1. Загальна характеристика технологічних процесів виробництва продукції 

 
• Технології харчової галузі.  
• Основні поняття технології (режими, параметри, машини, лінії) 
• Складники їжі. Функції їжі.  

 
Тема 2. Фізико-хімічні процеси, що тривають при обробці у харчових продуктах 

• Загальна характеристика білків. Класифікація. Функціональні властивості. 
• Технологічні властивості білків 
• Загальна характеристика вуглеводів. Класифікація. Функціональні властивості. 
• Види крохмалів. Властивості крохмалів 
• Загальна характеристика жирів. Класифікація. Окислення жирів 
• Стабілізація жирів 
• Вітаміни та їх технологічні властивості  
• Мінеральні речовини та їх технологічні властивості 
• Вода та її значення в технології харчових продуктів. 
• Фізико-хімічні основи харчових технологій 
• Біохімічні основи харчових технологій 
• Мікробіологічні основи харчових технологій 

 
 

МОДУЛЬ 2 
Тема 3. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України 

 
• Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України.  
• Технологічні системи і процеси харчових виробництв.  
• Основні принципи вдосконалення харчових технологій 

 
Тема 4. Технологія борошна, хліба та макаронних виробів 

• Хлібні злаки. Загальна характеристика.  Вимоги до зерна Очищення зерна від домішок. 
Зберігання зерна. Фізіологічні процеси, що відбуваються при зберіганні зерна 

• Загальна характеристика борошна. Борошномельні якості зерна. Підготовка зерна до помелу. 
Помел зерна в борошно. Вимоги до якості борошна. Зберігання борошна 

• Технологія хлібопекарських пресованих дріжджів. Характеристика і призначення дріжджів. 
Біохімічні основи технології дріжджів.  Сировина для виробництва дріжджів. Виробництво 
товарних дріжджів. Вимоги до якості товарних пресованих дріжджів. Зберігання і 
транспортування дріжджів 

• Технологія хліба і хлібобулочних виробів Загальні відомості про хліб і його виробництво. 
Асортимент хлібобулочних виробів. Сировина для виробництва хліба. Способи виробництва 
тіста з пшеничного і житнього борошна. Схема виробництва хліба і хлібобулочних виробів. 
Опарний спосіб виробництва хліба. Терміни зберігання хліба. Дефекти хліба 

• Технологія макаронних виробів. Загальні положення. Асортимент макаронних виробів. 
Сировина для виробництва макаронних виробів. Особливості рецептури макаронних виробів. 
Загальна технологічна схема виробництва 

 
Тема 5. Технологія борошняних та цукрових кондитерських виробів 

• Технологія цукрових кондитерських виробів. Загальна характеристика. Технологія карамелі. 
Характеристика карамелі. Основна сировина для виробництва карамелі. Технологія одержування 
карамелі 



• Технологія кондитерських виробів. Загальна характеристика кондитерських виробів. Сировина 
для кондитерських виробів та особливості їх класифікації. Основні принципи виробництва 
кондитерських виробів.  

• Технологія борошняних кондитерських виробів і окремих видів випічних напівфабрикатів 
 

Тема 6. Технологія шоколадних виробів 
• Загальна характеристика виробів. Какао-боби як сировина шоколадного виробництва. 

Ферментація какао-бобів. Зберігання какао-бобів. Переробка какао-бобів у крупку. Сортування й 
очищення какао-бобів.  

• Термічна обробка какао-бобів (обжарка). Одержання крупки. Переробка крупки в какао терте.  
• Одержання какао-масла і какао-порошку. Готування шоколадної маси і формування з неї 

плиткового шоколаду 
 

Тема 7. Технологія молока та молочних продуктів 
• Ринок молока і молочних продуктів. Харчова цінність молока. Хімічний склад молока. Фізико-

хімічні властивості молока. Асортимент молока і молочних продуктів. Первинна обробка молока. 
Механічна обробка молока. Теплова обробка молока. Нормалізація і гомогенізація молока 

• Технологія кисломолочних продуктів, кефіру, сметани, йогурту, ряжанки, кисломолочного сиру 
• Технологія вершкового масла. Загальна характеристика і класифікація. Сировина для 

виробництва вершкового масла. Способи виробництва масла. Розфасовка, упакування і 
зберігання готового продукту 

• Технологія виготовлення сиру. Загальна характеристика. Види сирів. Сировина для сироваріння. 
Загальна характеристика окремих стадій. Біохімічні основи дозрівання сиру 

 
Тема 8. Технологія м’яса, м’ясопродуктів та тваринних жирів 

• Загальні відомості з технології м'ясопродуктів. Сировина для виробництва м'яса. Технологічна 
схема виробництва м'яса.  

• Технологія ковбасних виробів. Загальна характеристика виробів. Сировина для ковбасних 
виробів. Технологічний процес виготовлення ковбасних виробів. Засіл м'яса. Виготовлення 
фаршу. Формування (шприцювання ковбас). Осадка ковбас. Копчення й обсмажування. Варіння 
ковбасних виробів. Охолодження ковбасних виробів. Сушіння ковбасних виробів 

 
Тема 9. Технологія виробництва рослинних олій 

• Сировина для виробництва рослинних олій. Характеристика сировини, що використовується у 
виробництві рослинних олій.  

• Технологічний процес виробництва рослинних олій. Вимоги до якості готової продукції.  
 

Тема 10. Технологія бродильних виробництв та безалкогольних напоїв 
• Підготовка питної води до виробництва. Загальні вимоги до води, її роль і значення. 

Характеристика підготовленої води. Технологічні стадії процесу підготовки води до виробництва 
• Технологія пива. Загальні зведення про виробництво пива. Сировина для виробництва пива. 

Технологічні стадії виробництва пива.  
• Технологія вина Загальна характеристика вина. Сировина для виробництва вина. Технологічний 

процес виноробства. 
• Технологія етилового спирту. Загальні відомості про виробництво. Сировина для виробництва 

спирту. Технологічні стадії виробництва спирту.  
• Технологія безалкогольних напоїв. Загальна характеристика і класифікація напоїв. Сировина і 

рецептурні нормативи. Технологія виробництва. 
 

Тема 11. Технологія переробки овочів та фруктів 
• Вимоги до якості сировини у виробництві овочевих, фруктових консервів. 
• Технологічний процес переробки овочів, фруктів  

 



МОДУЛЬ 3 
 

Тема 12. Організація харчових виробництв 
• Організаційно-правові форми підприємств та їх об’єднань. Виробнича структура харчових 

підприємств.  
• Виробничий процес. Складові виробничого процесу. Виробничий цикл. 
• Організація основного виробництва 
• Трудовий процес та організація праці на підприємствах 
• Нормування праці 
• Організація комплексного обслуговування виробництва  
• Організація контролю на підприємствах харчової промисловості 
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