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Вступ 

Освітня програма (ОП) випускників вищого навчального закладу є 

документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі 

вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі 

галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально 

важливих властивостей та якостей. 

Освітня програма встановлює нормативний термін та зміст навчання, форму 

атестації, кваліфікаційні вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної 

діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі 

спеціальності 181 Харчові технології, спеціалізації Зберігання, консервування та 

переробка м`яса.. 

Освітня програма використовується при: 

 визначенні змісту навчання за цільовою підготовкою фахівців зі 

спеціальності 181 Харчові технології, спеціалізації Зберігання, 

консервування та переробка м`яса;  

 підвищенні рівня соціальної захищеності випускників Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ за рахунок забезпеченості 

мобільності системи підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку 

праці (споживачів фахівців); 

 визначенні об’єкта, цілей освітньої та професійної підготовки молодшого 

спеціаліста; 

 розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки 

фахівця; 

 визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

 атестації випускників Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ та сертифікації фахівців; 

 укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців; 

 визначенні критеріїв професійного відбору; 

 визначенні кваліфікації фахівців; 

 розподіленні та аналізу використання випускників Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

 



 

 

1. Інформація про відповідність вимогам МСКО, НСКО 

Ця освітня програма відповідає таким нормативно-правовим актам 

України: 

- Закон України № 1556-VII «Про вищу освіту»//Відомості Верховної 

Ради.-2014.-№ 37-38.-2004с.  

- Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED - 97: International 

Standard Classification of Education/UNESCO Paris). 

- Структури ключових компетентностей, які розглядаються як необхідні 

для всіх у суспільстві, заснованому на знаннях(Key Competences for 

Lafelong learningA A European Reference Framework-IMPLEMENTION 

OF«EDUCATION AND TRAINING 2010», Work   program,Working 

Group В «Key Compétences», 2004 ). 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

- ГСВОУ МОН України «Галузевий стандарт вищої освіти України. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика» зі спеціальності 5.05170109 

Зберігання, консервування та переробки м`яса. 

- ГСВОУ МОН України «Галузевий стандарт вищої освіти України. 

Освітньо-професійна програма підготовки» зі спеціальності 5.05170109 

Зберігання, консервування та переробки м`яса. 

- ГСВОУ МОН України «Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби 

діагностики якості вищої освіти» зі спеціальності 5.05170109 Зберігання, 

консервування та переробки м`яса. 



 

 

2. Рівень та ступень вищої освіти 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 Виробництво та технології 
(код і назва  галузі знань) 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 Харчові технології 
(код і назва  спеціальності) 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Зберігання, консервування та переробка м`яса 
(назва спеціалізації) 

КВАЛІФІКАЦІЯ  Молодший спеціаліст з виробництва зберігання, 

консервування та переробки м`яса, 

3540 технік-технолог з виробництва  м’ясних продуктів 
(код і назва кваліфікації) 

Чинний від  2016.09.01 

3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття  

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

з виробництва зберігання, консервування та переробка м`яса 

Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста зі зберігання, консервування та переробки м`яса в ХТЕК 

КНЕУ на основі повної загальної середньої освіти складає 150 кредитів.  

4. Терміни навчання 

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста зі зберігання, консервування та переробки м`яса ХТЕК КНЕУ на 

основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання) – 2 роки 5 

місяців. 

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста зі зберігання, консервування та переробки м`яса в ХТЕК КНЕУ на 

основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання) – 2 роки 10 

місяців. 

5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за ОП та 

доступ до подальшого навчання; рівень освіти, що є наступним після 

продовження 

5.1. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за ОП: 

5.1.1. На навчання до Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту.  

5.1.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про повну загальну 

середню освіту. 

5.1.3. Прийом на навчання до Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти здійснюється на 

конкурсній основі згідно правил прийому, затверджених в установленому 

порядку. 



 

 

5.2 Доступ до подальшого навчання: 

Успішне виконання особою освітньої програми молодшого спеціаліста зі 

зберігання, консервування та переробки м`яса продукції є підставою для 

продовження навчання за освітнім ступенем Бакалавра.  

6. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 

6.1. Розподіл змісту освітньої програми  

та максимальний навчальний час за циклами підготовки 

Термін навчання(років) 
2 роки  

5 місяців 

Максимальний навчальний час загальної підготовки 

(академічних годин / національних кредитів / кредитів ЄКТС) 
5400/100/150 

Максимальний навчальний час за циклами (академічних 

годин/ національних кредитів/ кредитів ЄКТС. 
 

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕ) 864/16/24 

- математичної та природничо-наукової підготовки (МПН) 1242/23/34,5 

- професійної та практичної підготовки (ПП) 3294/61/91,5 

6.2 Перелік навчальних дисциплін за циклами у логічній послідовності їх 

вивчення та зазначенням кількості кредитів ЄКТС та практика  

Цикл Перелік дисциплін 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

Кредитів 

ЄКТС 

ГСЕ    
 1. Економічна теорія 54/1 1,5 

2. Історія України 54/1 1,5 

3. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
216/4 6 

4. Фізичне виховання 216/4 6 

5. Основи філософських знань 54/1 1,5 

6. Культурологія 54/1 1,5 

7. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
108/2 3 

8. Соціологія 54/1 1,5 

9. Основи правознавства 54/1 1,5 

МПН    
 10. Неорганічна хімія 162/3 4 

11. Процеси і апарати харчових 

виробництв 
162/3 4 

12. Вища математика 54/1 1,5 

13. Технічна мікробіологія 54/1 1,5 

14. Безпека життєдіяльності 54/1 1,5 

15. Органічна хімія 162/3 4 



 

 

Цикл Перелік дисциплін 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

Кредитів 

ЄКТС 

 16. Загальна біохімія   

17. Основи екології   

18. Логістика   

19. Фізична і колоїдна хімія   

20. Аналітична хімія   

21. Інженерна графіка і технічне 

креслення 
54/1 1,5 

22. Основи електротехніки 54/1 1,5 

23. Інформатика і комп’ютерна техніка 108/2 3 

ПП    
 24. Анатомія та фізіологія 

сільськогосподарських тварин 
108/2 3 

25. Технологія м’яса і м’ясопродуктів 432/8 12 

26. Мікробіологія м`яса і м'ясопродуктів 108/2 3 

27. Товарознавство та технологія 

зберігання м’яса і м`ясопродуктів 
54/1 1,5 

28. Менеджмент персоналу 54/1 1,5 

29. Технологічне обладнання галузі 216/4 6 

30. Основи охорони праці 108/2 3 

31. Основи стандартизації і метрології 108/2 3 

32. Біохімія м`яса і м`ясопродуктів 108/2 3 

33. Основи підприємництва 54/1 1,5 

34. Економіка підприємства 108/2 3 

35. Організація, планування та управління 108/2 3 

36. Автоматизація виробництва 108/2 3 

37. Технохімічний контроль виробництва 108/2 3 

38. Радіометричний контроль 

виробництва 
108/2 3 

39. Промислова санітарія 108/2 3 

40. Облік і звітність 54/1 1,5 

41. Основи проектування 54/1 1,5 

42. Охорона праці в галузі 54/1 1,5 

П    
 43. Навчальна практика 702/13 19,5 

44. Виробнича практика 432/8 12 



 

 

6.3 Результати навчання за циклами дисциплін гуманітарної, соціально-

економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки  

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕ) 

 У результаті вивчення дисциплін циклу студент 

повинен знати: 

1. Економічна теорія  основи економічного розвитку суспільства 

2. Історія України  суспільно-економічні, політичні та культурні 

процеси розвитку українського народу 

3. Основи філософських 

знань 
 основи філософії, соціології, загальної культури 

і соціалізації особистості тощо 
4. Соціологія 

5. Культурологія 

6. Іноземна мова за 

професійним 

спрямування  

Вміти використовувати набуті знання у 

професійній діяльності 

7. Основи правознавства 

8. Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

9. Фізичне виховання Зміцнити здоров’я сприяти підвищенню 

працездатності 

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки (МПН) 

 У результаті вивчення дисциплін циклу студент 

повинен знати: 

10. Неорганічна хімія  знати фундаментальні розділи хімії для 

засвоєння загально – професійних дисциплін 11. Органічна хімія 

12. Фізична і колоїдна хімія 

13. Аналітична хімія 

14. Загальна біохімія 

15. Технічна мікробіологія  загальні закономірності еволюції процесу 

розвитку мікроорганізмів, їх морфологічні, 

фізіологічні, культуральні та біохімічні 

особливості, роль мікроорганізмів в процесах 

виробництва та зберігання харчової продукції  

16. Основи екології  основні теоретичні та практичні аспекти 

сучасної екології 



 

 

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

17. Безпека життєдіяльності  небезпечні та шкідливі фактори, що 

породжуються техногенним навколишнім 

середовищем, їх можливий вплив на життя і 

здоров’я людини 

18. Процеси і апарати 

харчових виробництв 
 теоретичні основи функціонування апаратів та 

сутність протікання технологічних процесів 

19. Інженерна графіка і 

технічне креслення 

Володіти знаннями та вміннями, які потрібні для 

викладу технічної думки з допомогою креслення, 

а також розуміння по кресленню конструкції і 

принципу дії технічного засобу 

20. Інформатика і 

комп’ютерна техніка 

Володіти теоретичними та практичними навичками 

використання засобів сучасних інформаційних 

технологій у професійній діяльності 

21. Основи електротехніки Володіти теоретичними основами електротехніки 

та їх практичного використання для вивчення 

дисциплін, що забезпечують фахову підготовку  

22. Вища математика Володіти теоретичними та практичними 

навичками використання методів сучасної 

математики, застосовувати їх при розв’язуванні 

конкретних виробничих завдань 

23. Логістика Формування системи сучасних знань про 

планування, організацію, управління, контроль і 

регулювання переміщення матеріальних і 

інформаційних потоків від їхнього первинного 

джерела до кінцевого споживача 

Цикл професійної та практичної підготовки (ПП) 

 У результаті вивчення дисциплін циклу студент 

повинен знати: 

24. Анатомія та фізіологія 

сільськогосподарських 

тварин 

 загальні закономірності будови тіла тварини, 

косну та м’язову системи, різновиди кісток та 

м’язів тіла; системи внутрішніх органів та 

функції, які вони виконують; можливість   

використання різних органів тварин в 

технологічних процесах; 

25. Мікробіологія м`яса і 

м'ясопродуктів 
 сучасні вимоги до мікробіологічного контролю 

при виробництві м’яса та м’ясопродуктів, 

ковбасних виробів, м’ясних консервів,  яєць та 

яйцепродуктів 

26. Товарознавство та 

технологія зберігання 

м’яса і м`ясопродуктів 

 сучасні вимоги до виробництва та споживання 

харчових продуктів згідно стандартів 



 

 

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

27. Технологія м’яса і 

м’ясопродуктів 
 закони технології, їх характер і ступінь 

взаємного впливу раціональні, науково-

обґрунтовані способи ведення технологічних 

процесів виготовлення продукції і зберігання, 

здійснювати виробничі розрахунки з 

використанням ПК аналізувати і прогнозувати 

результати професійної діяльності, 

впроваджувати у виробництво сучасну техніку 

та технологію, ефективно використовувати 

виробничі потужності 

28. Технологічне 

обладнання галузі 
 особливості конструкції та правила експлуатації 

устаткування 

29. Основи підприємництва  теоретичні основи і організаційні форми 

підприємництва, технологію заснування 

власного бізнесу та механізму державної 

підтримки підприємництва; 

30. Економіка підприємства  основи функціонування і розвитку підприємств 

різних типів в ринкових умовах 

31. Організація, планування 

та управління 
 ефективні методи організації роботи 

підприємства, планування та управління його 

діяльністю 

32. Автоматизація 

виробництва 
 системи вимірювання, контролю і регулювання 

основних технологічних параметрів та основні 

вимоги до засобів автоматизації 

33. Біохімія м`яса і 

м`ясопродуктів 

Володіти основними методами біохімічних 

досліджень для оцінки якості сировини і 

продуктів, що використовуються у 

м’ясопереробній промисловості 

34. Основи стандартизації і 

метрології 

Вміти використовувати набуті знання з 

стандартизації і метрології в управлінні якістю 

продукції  

35. Основи охорони праці Вміти створити на робочому місці безпечні умови 

праці 

36. Технохімічний 

контроль виробництва 

Вміти організувати і виконати контроль 

технологічного процесу від приймання сировини 

до випуску готові продукції 

37. Радіометричний 

контроль виробництва 

Вміти підбирати раціональні способи  переробки 

сировини з метою зменшення вмісту радіонуклідів 

у кінцевих продуктах 

38. Промислова санітарія Вміти забезпечити належний санітарно-

гігієнічний режим у виробництві 



 

 

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

39. Менеджмент персоналу Вміти приймати оптимальні управлінські рішення 

у своїй професійній діяльності 

40. Облік і звітність Знати організацію господарського обліку на 

підприємствах різних форм власності і володіти 

навичками первинного обліку і звітності у 

виробничих структурних підрозділах підприємств 

галузі 

41. Основи проектування Володіти методикою розрахунків кількості 

технологічного обладнання, чисельності 

працюючих, площ виробничих цехів. Вміти 

виконувати компонування виробничих 

приміщень, виконувати розрахунки сировини і 

готової продукції. 

42. Охорона праці в галузі Формування системи знань про фактор 

виробничого середовища, організаційно-технічні і 

санітарно-гігієнічні умови, у яких відбувається 

трудова діяльність людини, а також системи 

правових заходів з виконання техніки безпеки, 

виробничої санітарії 

43. Навчальна практика  Отримати первинні професійні уміння та навички, 

оволодіти визначеною професією не нижче 2-го 

розряду 

44. Виробнича практика Поглибити і удосконалити навички з набутої 

робітничої професії, робота дублером техніка-

технолога і техніка-лаборанта  

45. Виробнича 

(переддипломна) 

практика  

Навчиться організовувати та управляти 

виробничим процесом на певній дільниці 

переробного підприємства 

 



 

 

7. Очікувані результати навчання через компетентності 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних та 

загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

Компетенції соціально-особистісні 

1 Розуміння та сприйняття етичних 

норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи - 

(принцип біоетики); 

Розуміти і вміти вияснити феномени 

культури, її роль у людській 

життєдіяльності 

Вивчати психологічні особливості 

спеціальних груп людей, на базі 

чого вести виховну роботу у ко-

лективі 

2 Розуміння необхідності та 

дотримання норм здорового 

способу життя 

Знати стан і перспективи розвитку, 

поліпшення та збереження здоров’я 

людини, безпеки її життєдіяльності 

Володіти вміннями і навичками 

фізичного самовдосконалення, 

організовувати дозвілля, 

пропагувати та формувати здоровий 

спосіб життя 

Брати участь у підготовці 

колективного договору та реалізу-

вати плани соціально-побутового 

розвитку колективу 

Брати участь у розробці та 

запроваджувати заходи по ство-

ренню сприятливих умов праці. 

3 Здатність учитися Мати уявлення про засоби набуття, 

зберігання і передачі соціального 

досвіду, базисних цінностей 

культури 

Збагачувати власну духовну 

культуру шляхом самоосвіти, 

вдосконалювати свої культурно-

освітні знання 

4 Здатність до критики й 

самокритики 

Вести діалог як засіб рішення 

етичних та соціально-психологічних 

проблем 

5 Креативність, здатність до 

системного мислення; 

Володіти культурою мислення, 

методологією і методами знання, 

творчої діяльності 

Логічно формувати думки, 

послідовність їх викладу 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних та 

загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

  Керуючись головними напрямами 

науково-технічного прогресу в 

переробній промисловості, розвива-

ти творчу ініціативу підлеглих, 

подавати пропозиції щодо їх 

заохочування за новаторські ідеї 

6 Адаптивність і комунікабельність Локалізувати та усувати конфліктні 

ситуації у колективі 

7 Наполегливість у досягненні мети Формувати психолого-моральну 

стійкість (особисту та колективу) у 

надзвичайних ситуаціях 

8 Турбота про якість виконуваної 

роботи 

Впроваджувати на кожне робоче 

місце науково-обґрунтовані норми 

виробітку та часу 

Вміти на підставі нормативно-

правових актів притягати до 

відповідальності за порушення 

трудової і виробничої дисципліни 

персонал підрозділу, використо-

вуючи економічні, адміністративні і 

соціально-психологічні методи 

управління колективом 

9 Толерантність Керуючись нормами чинного зако-

нодавства, нормами ділової поведін-

ки та етики ділових відносин 

здійснювати виробничу та соціальну 

діяльність, яка забезпечить сприят-

ливий психологічний клімат в 

трудовому колективі, ділове активне 

спілкування, дотримування соці-

альних гарантій працівників 

10 Екологічна грамотність Враховувати правові норми при 

розробці екологічних проектів 

Володіти методами, сучасною 

технологією, засобами навчально-

виховного процесу, методами 

вивчення поведінки та соціально-

профілактичної роботи у колективі 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних та 

загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

Загальнонаукові компетенції 

11 Базові уявлення про основи 

філософії, психології, педагогіки, 

що сприяють розвитку загальної 

культури і соціалізації осо-

бистості, схильності до етичних 

цінностей, знання вітчизняної 

історії, економіки й права, 

розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності 

 

На підставі проведеного аналізу 

використання робочого часу робіт-

никами, розробляти заходи по під-

вищенню продуктивності праці 

Обґрунтувати державну та згідно 

неї свою світоглядну, громадську 

позицію, поведінку 

Застосовувати одержані соціально-

гуманітарні знання при вирішенні 

професійних завдань, етично-

естетичних відносин у суспільстві, 

колективі 

Мати уявлення про науковий, 

філософський, економічні картини 

світобудови, різноманітність форм 

людського знання 

Знати історичні події в країні, вміти 

порівнювати їх з сучасністю 

Уміти користуватися основами 

світової економічної теорії і 

практики 

Керуватись  і використовувати 

норми чинного законодавства, 

Конституції України для захисту 

своїх прав та підлеглих по співпраці 

12 Базові знання фундаментальних 

розділів математики, в обсязі, 

необхідному для володіння мате-

матичним апаратом відповідної 

галузі знань, здатність 

використовувати математичні 

методи в обраній професії; 

Застосовуючи ЕОТ, технічно-

обґрунтовані норми, довідкову та 

нормативно-технічну документацію 

згідно діючих методик виконувати 

технологічні розрахунки сировини, 

допоміжних матеріалів, енергоре-

сурсів для виготовлення продукції 

заданого асортименту 

13 Базові знання галузі інформатики 

й сучасних інформаційних техно-

логій; навички використання 

програмних засобів і навички ро-

боти в комп’ютерних мережах, 

уміння створювати бази даних і 

використовувати Інтернет-ресурси 

Вміти користуватись в управлінні і 

при веденні ділової кореспонденції 

технічними засобами зв’язку та 

комп’ютерною технікою 

Володіти технічними засобами та 

методиками різноманітних інформа-

ційних технологій 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних та 

загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

14 Базові знання фундаментальних 

наук в обсязі необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних 

дисциплін 

Спираючись на діючі методики, на-

буті практичні навички проведення 

хімічних експериментів, вміти: 

- готувати робочі розчини 

хімічних речовин; 

- користуватись лабораторним 

посудом 

15 Базові знання в галузі, необхідні 

для освоєння загально-

професійних дисциплін 

На підставі аналізу попиту на м’ясні 

продукти, повинні вміти визначати 

позицію підприємства і структуру 

ринку 

Брати участь у дослідженні фактору 

ринку робочої сили і визначати по-

казники її використання в підрозділі 

на підприємстві 

Інструментальні компетенції 

16 Здатність до письмової  і усної 

комунікації рідною мовою 

Вільно володіти державною мовою, 

вести ділову переписку українською 

мовою 

Користуючись діловою мовою, вмі-

ти оформляти проекти наказів, роз-

поряджень, проводити оперативні 

наради 

Заповнювати технологічні доку-

ментти, що відображають профіль 

роботи виробництва 

17 Знання іншої мови (мов) Володіти однією або декількома 

іноземними мовами 

Володіти технікою перекладу (за 

фахом) 

18 Дослідницькі навички Спираючись на діючі методики, 

набуті практичні навички, 

проведення хімічних експериментів, 

вміти: 

- визначати органолептичні і 

фізико-хімічні показники якості 

сировини, матеріалів, готової 

продукції 

- показники безпечності продукції 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних та 

загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

19 Навички роботи з комп’ютером, 

використання Інтернет ресурсів 

Вивчати  ринок збуту м’ясної про-

дукції, її асортимент та сезонні ціни. 

Вносити відповідні зміни в опера-

тивні плани виробничо-фінансової 

діяльності підприємства, підрозділу 

Користуючись діючими в галузі 

технічно обґрунтованими норма-

тивами технологічними інструкці-

ями стандартами затвердженими 

формами бланків і журналів із 

застосуванням ЕОТ, вміти офор-

мляти документи по прийманню, 

переміщенню та використанню 

сировини і матеріалів 

20 Навики управління інформацією В процесі виготовлення продукції і 

при визначенні її якості 

користуватися галузевою норма-

тивно-технічною документацією 

Вести ділову документацію 

Користуючись технічними 

характеристиками обладнання та 

показниками його роботи 

розраховувати ефективність 

використання матеріально-

технічних виробничих засобів та 

визначати резерви підвищення 

ефективності 
 



 

 

8. Засоби діагностики 

8.1. Нормативна форма діагностики якості підготовки 

8.1.1. На атестацію осіб, які навчаються у Харківському торговельно-

економічному коледжі КНТЕУ зі спеціальності 181 Харчові технології, 

спеціалізації Зберігання, консервування та переробка м`яса, виносяться система 

компетенцій, що визначена в освітній програмі, та відповідні блоки змістових 

модулів, що складають нормативну частину змісту освітньої програми 

підготовки фахівців. 

8.1.2. Нормативною формою атестації зі спеціальності 181 Харчові 

технології, спеціалізації Зберігання, консервування та переробка м`яса є 

комплексний екзамен. 

8.1.3. Діагностика якості підготовки фахівців здійснюється під час 

атестації у терміни, що передбачені навчальним планом. 

8.2. Дисципліни, що виносяться на державну атестацію: 

1. Технологія м`яса і м`ясопродуктів 

2. Технохімічний контроль виробництва 

3. Технологічне обладнання галузі 

4. Основи охорони праці 

5. Економіка підприємства 

6. Організація, планування та управління 

8.3. Проведення кваліфікаційного екзамену 

Комплексний екзамен зі спеціальності складається з двох етапів: 

1-й етап – комп’ютерна тестова перевірка знань з усього комплексу 

дисциплін, що дозволяє перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу; 

2-й етап – розв'язання практичного завдання з фахових дисциплін, які 

формують молодшого спеціаліста зі спеціальності 181 Харчові технології, 

спеціалізації Зберігання, консервування та переробка м`яса, що дозволяє 

перевірити сформованість відповідних компетенцій. 

Технологія комплексного екзамену зі спеціальності включає такі 

технологічні етапи: 

- створення системи тестових завдань і комплекту комплексних 

ситуаційних завдань; 

- проведення екзамену; 

- виконання та перевірка тестових завдань за допомогою комп’ютерних 

технологій; 

- розв’язання ситуаційного завдання з фахових дисциплін; 

- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки студентів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

8.4. Оцінювання рівня якості підготовки 

8.4.1. Об’єктом оцінювання якості підготовки молодшого спеціаліста є 

сукупність знань, умінь і навичок, набутої системи компетенцій молодшого 



 

 

спеціаліста, відтворених у процесі вирішення комплексних кваліфікаційних 

завдань. 

8.4.2. Критерії оцінювання рівня якості підготовки молодшого спеціаліста 

використовуються диференційовано залежно від форм і методів державної 

діагностики, визначених у програмі Комплексного екзамену Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Перше завдання – тестові завдання, які студенти виконують з 

використанням комп’ютера, в результаті чого програма тестування підраховує 

кількість вірних відповідей у процентному відношенні та виставляє оцінку, яка 

заноситься у зведену відомість по групі. 

Тест має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до 

атестації дисциплін. Для спеціальності розроблено пакети тестів, які містять 

1020 тестів відповідно по 170 з кожної з шести дисциплін. На їх основі 

комп’ютер методом випадкового відбору складає індивідуальний варіант для 

кожного студента по 60 тестів в кожному (по 10 тестів з кожної з 6 дисциплін). 

Студент дає відповіді на запропоновані комп’ютером тести. На виконання 

завдання відведено як мінімум 40 хвилин. Після завершення тестування студент 

зразу ж має змогу побачити кількість даних ним правильних відповідей та 

оцінку. Комп’ютерна програма формує звіт з переліком питань, на які 

відповідав студент з визначенням вірних та невірних відповідей. Звіт з 

результатами тестування студентів роздруковується та подається в 

екзаменаційну комісію для їх врахування при підведенні загальних підсумків. 

Кількість правильних відповідей 

(в %) 

Оцінка за 4-бальною шкалою 

Від 0 до 59 «незадовільно» 

Від 60 до 69 «задовільно» 

Від 70 до 89 «добре» 

Від 90 до 100 «відмінно» 

Під час усної співбесіди з членами екзаменаційної комісії студент має 

можливість виправити невірні відповіді, надавши обґрунтоване пояснення з цих 

питань.  

Друге завдання – практичне. Розв’язання комплексної ситуаційної задачі з 

дисциплін, завдання для реалізації якого використовується дидактичні засоби, що 

дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок. 

 

Бали Критерії оцінювання рівня навчальних  досягнень 

«незадовільно» 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, 

елементів, об’єктів, викладає його уривчастими  реченнями, 

виявляє  здатність викласти думку на елементарному рівні, не 

вміє проводити розрахунки, не робить узагальнюючого 

висновку за результатами роботи 



 

 

«задовільно» 

Студент володіє матеріалом на рівні вищого за   початковий, 

здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його 

частину, допускає помилки при проведенні розрахунків, 

використанні інформації, не робить  узагальнюючого висновку 

за результатами. 

«добре» 

Студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні 

стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні 

дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 

тверджень, вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно 

застосовувати власну діяльність  

«відмінно» 

Студент володіє узагальненими знаннями з дисциплін, 

виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює 

господарську діяльність, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, 

опрацьовує додаткову літературу, вміє чітко визначати основні 

правила, принципи і закони у конкретних ситуаціях. 

 

8.4.3. Підсумкова оцінка за комплексний екзамен зі спеціальності 

складається з усередненої оцінки за кожне з його завдань та визначається за 

допомогою формули 

Rс.е. = (R1 + R2)/2, 

 де  Rс.е. – загальна кількість балів за екзамен; 

 R1 – кількість балів за перше завдання;  

 R2 - кількість балів за друге завдання. 

За результатами отриманої оцінки за комплексний екзамен екзаменаційна 

комісія з атестації здобувачів вищої освіти присвоює випускникам кваліфікацію 

молодшого спеціаліста зі зберігання, консервування та переробки м`яса. 

 
 


