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СВО ХТЕК КНТЕУ  

 

 

Вступ 

Освітня програма випускників вищого навчального закладу (ОП) 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 Виробництво хліба, 

кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів. 

Освітня програма використовується при: 

 визначенні змісту навчання за цільовою підготовкою фахівців зі 

спеціальності 181 Харчові технології, спеціалізації Виробництво хліба, 

кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів;  

 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 5.05170104 

Виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових 

концентратів. 

- ГСВОУ МОН України «Галузевий стандарт вищої освіти України. 

Освітньо-професійна програма підготовки» зі спеціальності 5.05170104 

Виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових 

концентратів. 

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

діагностики якості вищої освіти» зі спеціальності 5.05170104 

Виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових 

концентратів. 



 

 

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 Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчових концентратів 
(назва спеціалізації) 

КВАЛІФІКАЦІЯ: Молодший спеціаліст з виробництва хліба, 

кондитерських, макаронних виробів і харчових 

концентратів, 

3550 Технік-технолог з виробництва борошняних, 

кондитерських виробів та харчоконцентратів 
(код і назва кваліфікації) 

Чинний від  2016.09.01 

3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з виробництва хліба, 

кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 

Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста з виробництва хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчових концентратів в ХТЕК КНТЕУ на основі повної загальної 

середньої освіти складає 180 кредитів.  

4. Терміни навчання 

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста з виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових 

концентратів в ХТЕК КНТЕУ на основі повної загальної середньої освіти 

(денна форма навчання) – 2 роки 10 місяців. 

Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста з виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових 

концентратів в ХТЕК КНТЕУ на основі повної загальної середньої освіти 

(заочна форма навчання) – 3 роки 6 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 встановленого зразка. 

5.1.3. Прийом на навчання до Харківського торговельно-економічного 

коледж 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 з 

виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 

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  

10 місяців 

Максимальний навчальний час загальної підготовки 

(академічних годин / національних кредитів / кредитів ЄКТС) 
6480/120/180 

Максимальний навчальний час за циклами (академічних 

годин/ національних кредитів/ кредитів ЄКТС. 
 

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕ) 918/17/25,5 

- математичної та природничо-наукової підготовки (МПН) 1404/26/39 

- професійної та практичної підготовки (ПП) 4158/77/115,5 

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. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
216/4 6 

2. Основи філософських знань 54/1 1,5 

3. Фізичне виховання 216/4 6 

4. Історія України 108/2 3 

5. Культурологія 54/1 1,5 

6. Соціологія 54/1 1,5 

7. Правознавство 54/1 1,5 

8. Основи економічної теорії 54/1 1,5 

9. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
108/2 3 

МПН    
 10. Мікробіологія  108/2 3 

11. Інженерна графіка 162/3 4,5 

12. Неорганічна хімія 108/2 3 

13. Вища математика 108/2 3 

14. Органічна хімія 108/2 3 

15. Основи електротехніки 108/2 3 

16. Комп'ютерна техніка 162/3 4,5 



 

 

Цикл Перелік дисциплін 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

Кредитів 

ЄКТС 

 17. Аналітична хімія 108/2 3 

18. Фізична і колоїдна хімія 108/2 3 

19. Біохімія 108/2 3 

20. Логістика  108/2 3 

21. Основи екології 108/2 3 

ПП    
 22. Технологія галузі 648/12 18 

23. Автоматизація виробничих процесів 108/2 3 

24. Безпека життєдіяльності 54/1 1,5 

25. Товарознавство харчових продуктів 108/2 3 

26. Організація  хлібопекарного, макарон-

ного, кондитерського виробництва та 

виробництва харчових концентратів 

270/5 7,5 

27. Економіка, організація, планування та 

управління 
162/3 4,5 

28. Промсанітарія 108/2 3 

29. Процеси і апарати харчових 

виробництв 
108/2 3 

30. Технологічне устаткування галузі 162/3 4,5 

31. Облік та звітність 54/1 1,5 

32. Технологія виробництва кулінарної 

продукції 
54/1 1,5 

33. Технохімічний контроль галузі 162/3 4,5 

34. Охорона праці  54/1 1,5 

35. Управління персоналом 108/2 3 

36. Декоративно-художнє оформлення 

кондитерських виробів 
162/3 4,5 

37. Основи менеджменту 54/1 1,5 

38. Основи стандартизації та метрології 108/2 3 

39. Основи проектування 108/2 3 

40. Фізіологія харчування 108/2 3 

41. Охорона праці в галузі 54/1 1,5 

П    
 42. Навчальна практика 216/4 6 
 43. Навчальна практика по отриманню 

робочої професії 
162/3 4,5 

 44. Технологічна практика 540/10 15 
 45. Переддипломна практика 162/3 4,5 

46. Дипломне проектування 324/6 9 



 

 

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) 

1. Основи економічної 

теорії 

Мати базові знання вітчизняної економіки, 

використовувати їх для формування особистої 

мотивації професійної діяльності 

2. Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Мати навичку використовування знання 

іноземних мов для збору інформації і самоосвіти 

у професійній діяльності 

3. Правознавство Мати базові знання у галузі вітчизняного 

конституційного права, вміти відстоювати свою 

життєву позицію та громадянські права 

4. Історія України Знати вітчизняну історію, орієнтуватися в 

історичних подіях минулого і сучасного з метою 

формування особистої мотивації професійної 

діяльності 

5. Основи філософських 

знань 

Знати основи філософії, психології, педагогіки, 

уміти оцінювати події з позицій загально-

людських цінностей 6. Соціологія 

7. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Володіти здатністю до письмової і усної 

комунікації рідною мовою під час професійної 

діяльності 

8. Культурологія Засвоїти культурологічні поняття, сформувати 

почуття гуманізму, особистої причетності до 

процесів духовного оздоровлення нації. 

Використовувати етичні надбання суспільства 

9. Фізичне виховання Розуміти необхідність дотримування норм 

здорового способу життя 

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки (МПН) 

10. Мікробіологія Мати базові знання в галузі мікробіології, 

необхідні для освоєння професійних дисциплін. 

Мати базові уявлення про сучасні прогресивні 

технології та організацію технологічного процесу 

виробництва хлібобулочних виробів 

11. Вища математика Мати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-

професійних дисциплін. 



 

 

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

12. Неорганічна хімія   Мати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-

професійних дисциплін. Мати здатність 

використовувати професійно-профільовані знання 

в галузі хімії для контролю виробництва 

13. Аналітична хімія  Мати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-

професійних дисциплін. Мати здатність 

використовувати професійно-профільовані знання 

в галузі хімії для контролю виробництва 

14. Органічна хімія Мати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-

професійних дисциплін. Мати здатність 

використовувати професійно-профільовані знання 

в галузі хімії для контролю виробництва 

15. Фізична і колоїдна хімія Мати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-

професійних дисциплін. Мати здатність 

використовувати професійно-профільовані знання 

в галузі хімії для контролю виробництва 

16. Біохімія Мати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-

професійних дисциплін. Мати здатність 

використовувати професійно-профільовані знання 

в галузі хімії для контролю виробництва 

17. Інженерна графіка Мати здатність використовувати професійно-

профільовані знання і уміння при проектуванні 

нового та модернізації існуючого виробництва 

18. Основи екології Мати здатність проникати у сутність загально-

людських проблем з питань збереження 

природних ресурсів та питань екології 

19. Основи електротехніки Мати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-

професійних дисциплін. 

20. Комп’ютерна техніка Вміти працювати з комп’ютером. Мати базові 

знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій, навички використання 

програмних засобів. Мати здатність 

використовувати інформаційні технології для 

рішення експериментальних і практичних завдань 



 

 

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

21. 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) 

22. Технологія  галузі Мати базові уявлення про сучасні прогресивні 

технології та організацію технологічного процесу 

виробництва хлібобулочних виробів. Мати базові 

знання теоретичних основ харчових технологій. 

Мати здатність використовувати професійно-

профільовані знання, уміння і навички для 

оволодіння основами дослідження технологічних 

процесів, для корегування технологічного процесу 

виробництва, для планування технологічного про-

цесу, впровадження нової технології, нового 

асортименту продукції 

23. Технохімічний 

контроль галузі 

Мати базові знання і уміння на практиці вико-

ристовувати основні способи контролю вироб-

ництва та якості продукції. Мати здатність вико-

ристовувати професійно-профільовані знання в га-

лузі хімії, технології, технохімічного контролю 

для контролю виробництва хлібобулочних, конди-

терських, макаронних виробів та харчових 

концентратів 

24. Технологічне 

устаткування галузі 

Мати базові знання теоретичних основ харчових 

технологій. Мати базові уявлення про сучасні 

прогресивні технології та організацію 

технологічного процесу виробництва хлібобу-

лочних, кондитерських, макаронних виробів та 

харчових концентратів. Мати здатність вико-

ристовувати професійно-профільовані знання і 

уміння при проектуванні нового та модернізації 

існуючого виробництва, для планування техно-

логічного процесу, впровадження нової техноло-

гії, нового асортименту продукції 

25. Автоматизація 

виробничих процесів 

26. Процеси і апарати 

харчових виробництв 

27. Охорона праці Мати розуміння  соціальних і екологічних 

наслідків своєї професіональної діяльності; 

здатність організувати роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності й охорони праці 



 

 

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

28. Облік та звітність Мати базові знання з організації господарського 

обліку на підприємствах різних форм власності і 

володіти навичками первинного обліку і звітності 

у виробничих структурних підрозділах 

підприємств галузі 

29. Економіка, організація, 

планування та управ-

ління 

Мати базові знання економіки та організації і 

управління, уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності. 

30. Основи стандартизації 

та метрології 

Мати базові знання з стандартизації і метрології в 

управлінні якістю продукції  

31. Промсанітарія Мати базові навички по забезпеченню належного 

санітарно-гігієнічного режиму у виробництві 

32. Безпека життєдіяльності Мати базові знання про небезпечні та шкідливі 

фактори, що породжуються техногенним 

навколишнім середовищем, їх можливий вплив на 

життя і здоров’я людини. Мати розуміння  

соціальних і екологічних наслідків своєї 

професіональної діяльності; здатність органі-

зувати роботу відповідно до вимог безпеки. 

33. Товарознавство 

харчових продуктів 

Мати базові знання про сучасні вимоги до 

виробництва та споживання харчових продуктів 

згідно стандартів 

34. Організація хлібопе-

карного, макаронного, 

кондитерського вироб-

ництва та виробництва 

харчових концентратів 

Мати базові уявлення про організацію вироб-

ництва товару заданої якості, кількості, асорти-

менту у задані терміни 

35. Технологія виробництва 

кулінарної продукції 

Мати базові уявлення про виявлення шляхів 

зниження негативних факторів, які впливають на 

фізико-хімічні зміни, що відбуваються в продук-

тах під час кулінарної обробки; впровадження 

науково-обґрунтованої технології борошняних 

кондитерських та хлібобулочних виробів 

36. Управління персоналом Мати базові уявлення про теоретико-методичні 

засади управління персоналом, технології, що 

застосовуються в управлінні персоналом на 

сучасному підприємстві. 

37. Декоративно-художнє 

оформлення конди-

терських виробів 

Мати базові навики з декоративно-художнього 

оформлення кондитерських виробів 

38. Основи менеджменту Мати здатність приймати оптимальні управлінські 

рішення у своїй професійній діяльності 



 

 

Перелік дисциплін 
Передбачувані результати  

засвоєння дисциплін циклу 

39. Основи проектування Мати базові уявлення про методики розрахунків 

кількості технологічного обладнання, чисельності 

працюючих, площ виробничих цехів. Вміти 

виконувати компонування виробничих 

приміщень, виконувати розрахунки сировини і 

готової продукції. 

40. Фізіологія харчування Мати базові уявлення про значення  харчування в 

життєдіяльності людини, біохімічних процесів 

перетворень окремих компонентів їжі у структурі 

тіла, їх вплив на діяльність фізіологічних систем 

41. Охорона праці в галузі Мати базові знання про фактор виробничого сере-

довища, організаційно-технічні і санітарно-гігіє-

нічні умови, у яких відбувається трудова діяль-

ність людини, а також системи правових заходів з 

виконання техніки безпеки, виробничої санітарії 

42. Навчальна практика Мати базові уявлення про сучасні прогресивні 

технології та організацію технологічного процесу 

виробництва хлібобулочних, кондитерських, 

макаронних виробів та харчових концентратів. 

43. Навчальна практика по 

отриманню робочої 

професії 

44. Виробнича 

(технологічна) практика 

Мати базові уявлення про сучасні прогресивні 

технології та організацію технологічного процесу 

виробництва хлібобулочних, кондитерських, 

макаронних виробів та харчових концентратів для 

оволодіння основами дослідження технологічних 

процесів. Мати здатність використовувати 

професійно-профільовані знання для організації і 

корегування технологічного процесу виробництва, 

для планування технологічного процесу, впро-

вадження нової технології, нового асортименту 

продукції 

45. Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

46. Дипломне проектування Мати здатність використовувати професійно-

профільовані знання і уміння при проектуванні 

нового та модернізації існуючого виробництва. 

Мати здатність використовувати професійно-

профільовані знання для планування техноло-

гічного процесу, впровадження нової технології, 

нового асортименту продукції 



 

 

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 від-

носно інших людей і відносно 

природи (принципи біоетики) 

Вміти оцінювати власні дії відносно 

інших людей та впливу на оточуюче 

природне середовище і коректувати ці 

дії з метою досягнення гармонії з 

іншими людьми та навколишнім 

середовищем 

2 Розуміння необхідності та 

дотримання норм здорового 

способу життя 

Пропагувати і вести здоровий спосіб 

життя, фізично само вдосконалю-

ватися, використовувати надбання 

сучасної фізичної культури та спорту 

Вміти вживати заходи щодо досяг-

нення життєвого успіху та дотримання 

здорового способу життя 

3 Креативність, здатність до 

системного мислення, здатність 

учитися 

Вміти систематизувати дії, процеси, 

явища і на основі їх аналізу робити 

висновки, надавати пропозиції і 

приймати певні рішення 

Вміти розробити систему засвоєння 

навчального матеріалу, систему здо-

буття інформації та організувати свою 

роботу для досягнення максимального 

ефекту 

4 Толерантність, адаптивність і 

комунікабельність, здатність до 

ефективної роботи в команді, 

сприйняття критики, порад і 

вказівок 

З повагою та розумінням відноситись до 

думок, дій, світогляду інших людей, а 

свої власні думки та дії, які є відмін-

ними від інших та реакцію на помилки 

– висловлювати чи виконувати у формі, 

що не ображає людської гідності 

Дотримуватись загальноприйнятих 

норм поведінки і моралі в між осо-

бистісних відносинах, суспільстві та 

колективі, сприяти зміцненню мо-

ральних засад суспільства 

Вміти критично оцінювати власні дії 

та поведінку, визнавати власні 

помилки, об’єктивно оцінювати дії та 

поведінку інших людей та 

висловлювати їх у толерантній формі 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних 

та загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

5 Наполегливість у досягненні 

мети 

Визначати основні пріоритети при 

виконанні робіт, формувати кінцеву 

мету, планувати час на виконання 

окремих видів робіт і виконувати 

роботу у визначені терміни 

6 Турбота про якість виконуваної 

роботи 

Оцінювати відповідність якості 

роботи, що виконується  прийнятим 

нормам якості, розуміти особисту 

відповідальність за якість виконання 

роботи, знати та усвідомлювати вплив 

та наслідки на особисту кар’єру та на 

роботу колективу підрозділу та 

підприємства в цілому 

7 Правова грамотність Захищати свої права і інтереси 

колективу та держави на основі знання 

прав і обов’язків особистості і 

колективу, вивчаючи законодавчі акти 

України 

Компетенції інструментальні 

8 Здатність до письмової і усної 

комунікації рідною мовою 

Вести державною мовою супро-

воджувальну технічну документацію в 

процесі технічного обслуговування 

цифрових систем комунікації, інфор-

маційних мереж підприємств і засобів 

оргтехніки  

На достатньому професійному рівні 

спілкуватися державною мовою з 

виробничих питань 

9 Знання іншої мови(мов) Володіти іноземною мовою ( за профе-

сійним спрямуванням) на рівні розу-

міння спеціалізованої літератури за 

фахом 

10 Навички роботи з комп’ютером, 

носіями інформації, базами 

даних 

Користуватися комп’ютером для 

ведення документації в процесі 

роботи, оброблення результатів 

дослідження 

11 Навички управління 

інформацією 

Вміти використовувати отриману 

інформацію та результати її 

аналітичної обробки для  набуття 

фахових знань та навичок з певних 

складових  професійної діяльності  



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних 

та загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

Компетенції загальнонаукові 

12 Базові уявлення про основи 

філософії, соціологію, культу-

рологію, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалі-

зації особистості, схильності до 

етичних цінностей, знання віт-

чизняної історії, економіки й 

права, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх вико-

ристовувати в професійній і 

соціальній діяльності 

Проникати в сутність явищ і процесів 

реального світу, критично оцінювати 

соціальні, економічні, екологічні, 

культурні та інші події  і явища у світі 

та Україні, свідомо використовувати 

фундаментальні наукові знання в 

пізнавальній і професійній діяльності 

Культурологічні питання сучасності 

розглядати з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та 

культурного надбання людства 

Демонструвати широкий світогляд у 

міжнародному політичному житті та 

геополітичній ситуації, орієнтуватися 

в зовнішній та внутрішній політиці 

України, знати її історію та специфіку 

розвитку, усвідомлювати місце 

України в сучасному світі 

13 Базові знання сучасних 

правових та організаційних 

засад охорони праці 

Використовувати наявні знання та 

компетенції для безпечної організації 

роботи та досліджень 

14 Базові знання в галузі 

інформатики й сучасних інфор-

маційних технологій; навички 

використання програмних засо-

бів і навички роботи в комп’ю-

терних мережах, уміння ство-

рювати бази даних і використо-

вувати Інтернет-ресурси 

Оперативно здійснювати пошук 

інформації для виконання виробничих 

завдань, використовуючи персональні 

комп’ютери, сучасні засоби зв’язку та 

можливості Internet 

15 Базові уявлення про основи 

загальної екології, принципи 

оптимального природокористу-

вання й охорони природи; 

знання й розуміння соціальних і 

екологічних наслідків своєї 

професійної діяльності; воло-

діння способами та методами, 

що забезпечують безпеку жит-

тєдіяльності 

Дотримуватись норм чинного 

законодавства з питань охорони 

навколишнього середовища і опти-

мального природокористування 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних 

та загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

  Впроваджувати заходи із зменшення 

негативного впливу на навколишнє 

середовище 

Виявляти небезпечні, шкідливі і вра-

жаючі фактори з метою зменшення їх 

впливу на організм людини 

16 Базові знання з підприємництва 

та підприємливості для 

можливої організації само-

стійної зайнятості та ведення 

підприємницької діяльності 

Вміти виділити та сформулювати 

бізнес-ідею, зробити бізнес-план ідеї; 

знання основ реєстрації підпри-

ємницької діяльності; знання основ 

оподаткування; використання облад-

нання мереж та систем 

17 Базові знання фундаментальних 

розділів математики в обсязі, 

необхідному для володіння  

математичним апаратом 

відповідної галузі знань, 

здатність використовувати 

математичні методи в профе-

сійній діяльності 

Використовуючи отримані знання та 

уміння при підготовці, плануванні, 

проектуванні виробництва виконувати 

необхідні технологічні розрахунки, 

уміти розраховувати основні техніко-

економічні показники 

18 Базові знання фундаментальних 

наук в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних 

дисциплін 

Спираючись на базові знання 

фундаментальних наук, які забезпе-

чують можливість освоєння змістов-

них модулів професійних дисциплін, 

бути спроможним засвоювати матеріал 

і виконувати певну сукупність завдань 

загальнопрофесійних дисциплін 

19 Базові знання в галузі хімії, 

біології, мікробіології, не обхід-

ні для освоєння професійних 

дисциплін 

Спираючись на базу знань з хімії, 

біології, мікробіології, використову-

ючи відповідні навички та уміння, бу-

ти спроможним розуміти та засво-

ювати матеріал професійних дисцип-

лін, забезпечувати виконання завдань 

загально-професійних дисциплін 

20 Базові знання економіки та 

організації управління, уміння 

їх використовувати в професій-

ній і соціальній діяльності 

На основі аналізу досвіду інших країн 

світу з питань демократизації політич-

ного та економічного життя і впливу 

цього процесу на підвищення життєвого 

та культурного рівня суспільства, уміти 

бачити напрямки і шляхи подальшого 

економічного розвитку країни 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних 

та загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

  Використовуючи отримані знання, 

розвивати навички з організації 

професійної діяльності та управління 

виробничим процесом з метою 

отримання найкращих кінцевих 

результатів 

Компетенції загально-професійні 

21 Базові уявлення про сучасні 

прогресивні технології та 

організацію технологічного 

процесу виробництва хлібо-

булочних, кондитерських, мака-

ронних виробів та харчових 

концентратів 

Вносити пропозиції по впровадженню 

новітніх технологій, нового асорти-

менту хлібобулочних, кондитерських, 

макаронних виробів та харчових 

концентратів 

На основі огляду науково-технічної 

інформації робити аналіз сучасного 

стану та перспективних напрямків 

розвитку харчової галузі; збирати, 

обробляти, виконувати аналіз і 

систематизацію науково-технічної 

інформації з напрямку розвитку 

харчових технологій. Уміти вибирати 

оптимальний варіант організації 

технологічного процесу 

22 Базові знання в галузі хімії і 

технології сировини, що вико-

ристовується в харчових 

галузях 

Використовуючи отримані знання, 

вибирати оптимальні технологічні 

режими підготовки сировини до 

виробництва, способів механічної, 

термічної обробки в ході 

технологічних операцій 

При підготовці виробництва – з вико-

ристанням технологічних інструкцій, 

збірників рецептур, стандартів на 

сировину, довідкової літератури, 

комп’ютерної техніки розраховувати 

витрату сировини; встановлювати 

розмір втрат та витрат сировини 

23 Базові знання теоретичних 

основ харчових технологій 

З урахуванням сучасних напрямків 

науково-технічного прогресу 

обґрунтовувати вибір технологічних 

схем виробництва хлібобулочних, 

кондитерських, макаронних виробів та 

харчових концентратів 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних 

та загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

  Використовувати отримані знання з 

фундаментальних наук для 

обґрунтування вибору технологічних 

режимів виробництва, організації 

проведення та контролю окремих 

технологічних операцій 

24 Базові уявлення про хімічний 

склад, харчову цінність 

продукції та способи її  

підвищення 

Володіти базовими знаннями про 

хімічний склад та харчову цінність 

продуктів, уміти вести відповідні 

розрахунки 

На основі вивчення та аналізу 

хімічного складу та харчової цінності 

продукції вміти аналізувати склад 

асортименту, вносити пропозиції по 

впровадженню нових виробів, 

способів підвищення якості та 

харчової цінності  

25 Знання і застосування на 

практиці основних способів 

контролю виробництва та 

якості готової продукції 

Керуючись нормативно-технічною 

документацією, методиками проведен-

ня досліджень, мати навички роботи з 

лабораторним обладнанням, прилада-

ми; володіти основними методиками 

проведення контролю виробництва; 

уміти робити висновки на основі 

отриманих результатів контролю 

Компетенції спеціалізовано-професійні 

26 Здатність використовувати про-

фесійно-профільовані знання, 

уміння і навички для оволо-

діння основами дослідження 

технологічних процесів 

Збирати, обробляти, аналізувати  нау-

ково-технічну інформацію з напрямку 

харчових технологій; вносити пропо-

зиції по впровадженню новітніх техно-

логій, нового асортименту хлібобу-

лочних, кондитерських, макаронних 

виробів та харчових концентратів; 

проводити виробничі випробування по 

встановленню параметрів техноло-

гічного процесу 

27 Здатність використовувати 

професійно-профільовані знан-

ня в галузі математики для ма-

тематичної обробки експери-

ментальних даних 

Проводити експериментальні роботи 

по удосконаленню технологічних 

процесів, вміти аналізувати результати 

експериментів на основі математичної 

обробки даних досліджень 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних 

та загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

28 Здатність використовувати 

професійно-профільовані 

знання і уміння при проекту-

ванні нового і модернізації 

існуючого виробництва 

При розробці технологічної частини 

проекту цеху по виробництву  

хлібобулочних, кондитерських, мака-

ронних виробів та харчових 

концентратів, на основі проектного 

завдання проводити розрахунки 

потреби сировини, основних напів-

фабрикатів, технологічного обладнан-

ня, виробничих рецептур 

З урахуванням сучасних напрямків 

науково-технічного прогресу обґрун-

товувати вибір технологічних схем ви-

робництва хлібобулочних, конди-

терських, макаронних виробів та хар-

чових концентратів 

Викреслювати технологічні схеми 

ліній виробництва хлібобулочних, 

кондитерських, макаронних виробів та 

харчових концентратів, виконувати 

компоновку устаткування 

Розраховувати основні техніко-

економічні показники діяльності 

виробництва, робити висновки про 

його економічну ефективність 

29 Здатність використовувати про-

фесійно-профільовані знання  

для  планування і організації  

технологічного процесу вироб-

ництва 

Відповідно до виробничої програми з 

урахуванням вимог прогресивної 

технології забезпечувати виконання 

технологічних процесів виробництва 

Спираючись на передовий досвід 

роботи, використовувати сучасні 

форми організації виробництва 

На основі аналізу оперативної 

інформації про хід технологічного 

процесу, корегувати технологічні 

параметри виробництва 

30 Здатність використовувати про-

фесійно-профільовані знання  

для організації і забезпечення 

сталого функціонування і 

розвитку виробництва на всіх 

етапах технологічного циклу 

Спираючись на передовий досвід 

роботи в галузі, використовувати 

сучасні форми та методи управління 

відповідною виробничою ділянкою 



 

 

№ Компетенція, щодо вирішення 

проблем та задач соціальної 

діяльності, інструментальних 

та загальнонаукових задач 

Зміст уміння 

  Здійснювати інформаційний обмін, 

для чого вести первинну технологічну 

і облікову документацію зміни, 

складати звіт про роботу зміни, 

оформляти первинну документацію з 

обліку сировини і готової продукції 

31 Здатність використовувати про-

фесійно-профільовані знання  

для оперативного контролю за 

ходом виробництва хлібо-

булочних, кондитерських, мака-

ронних виробів та харчових 

концентратів 

Відповідно до виробничої програми, 

враховуючи технологічні інструкції, 

нормативну документацію, контро-

лювати процес виробництва на всіх 

його стадіях 

Спираючись на отримані знання, 

уміння, навички, забезпечувати  

випуск якісної продукції на основі 

вимог стандартів та технологічної 

інструкцій 

32 Здатність використовувати про-

фесійно-профільовані знання, 

уміння і навички для організації 

і корегування технологічного 

процесу виробництва 

Відповідно до виробничої програми з 

урахуванням вимог прогресивної 

технології забезпечувати виконання 

технологічних процесів виробництва 

Спираючись на передовий досвід 

роботи, використовувати сучасні 

форми організації виробництва 

На основі аналізу оперативної інфор-

мації про хід технологічного процесу, 

корегувати технологічні параметри 

виробництва 



 

 

8. Засоби діагностики якості вищої освіти 

8.1. Нормативна форма діагностики якості підготовки 

8.1.1. На державну атестацію осіб, які навчаються у вищих навчальних 

закладах, виносяться система компетенцій, що визначена в освітньо-

кваліфікаційній характеристиці та відповідні блоки змістових модулів, що 

складають нормативну частину змісту освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців. 

8.1.2. Нормативною формою атестації є захист дипломного проекту. 

8.1.3. Діагностика якості підготовки фахівців здійснюється під час 

атестації у терміни, що передбачені навчальним планом навчального закладу. 

8.2. Технологія виконання та захисту дипломних проектів 

8.2.1. Загальні положення  

Дипломні проекти виконуються на завершальному етапі навчання 

студентів у вищому навчальному закладі, який передбачає:  

 систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності та застосування їх під час вирішення 

конкретних задач діяльності; 

 розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що 

пов’язані з виконанням виробничих функцій та типових задач 

діяльності. 

Захист дипломних проектів проходить на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії, яка перевіряє теоретичну та практичну підготовку 

випускників, вирішує питання про присвоєння їм кваліфікації молодшого 

спеціаліста, видачу документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції 

щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у 

вищому навчальному закладі. 

8.2.2 Вимоги до змісту дипломного проекту 

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що присвячена вирішенню 

завдань, віднесених в освітньо-кваліфікаційній  характеристиці до проектної, 

проектно-конструкторської та дослідницької функцій, передбачає виконання 

технологічної, розрахункової, економічної, графічної частини.  

Вимоги до змісту дипломного проекту та особливі умови проектування 

визначає керівник у завданні на дипломне проектування на базі комплекту 

технічної документації, яку зібрав студент під час проходження виробничої 

переддипломної практики на підприємствах – базах практики. 

8.2.3. Складові дипломного проекту 

Дипломний проект включає комплект технічної документації, до складу 

якої входять креслення та пояснювальна записка.  



 

 

Склад креслень дипломного проекту регламентується вимогами стандартів 

до обраного етапу проектування технічного проекту і повинен включати: 

 креслення  технологічних схем потокових ліній виробництва хліба, 

кондитерських, макаронних виробів, харчових концентратів, що 

дають повну уяву про всі технологічні стадії виробництва, 

починаючи з підготовки сировини, закінчуючи пакуванням готової 

продукції; 

 плани виробничих приміщень з розміщенням технологічного 

устаткування; 

 розрізи виробничих приміщень з поетажним розміщенням 

технологічного устаткування. 

8.2.4. Напрями і тематика дипломних проектів 

Основними напрямами дипломного проектування визначено:  

 проект нового цеху із заданою потужністю і асортиментом виробів; 

 розширення або реконструкція діючих цехів, ділянок існуючого 

виробництва з метою впровадження прогресивної технології та 

асортименту продукції; 

 науково-дослідницька робота. 

8.2.5. Вимоги до змісту дипломних проектів відповідної тематики 

Тематика і зміст дипломних проектів забезпечуються змістом підготовки 

фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 

(нормативних та вибіркових складових). 

1. Проект цеху по виробництву хлібобулочних, кондитерських, 

макаронних виробів, харчових концентратів. 

Пояснювальна записка містить такі розділи: 

Вступ 

Технологічна частина (характеристика об`єкту завдання; характеристика 

сировини, що використовується при виробництві заданого асортименту 

продукції; обґрунтування вибору та опис технологічних схем; технохімічний 

контроль виробництва) 

Розрахункова частина (вихідні дані до проекту; розрахунок продуктивності 

печей, ліній, виходу готової продукції; розрахунок потреби сировини, 

напівфабрикатів; розрахунок виробничих рецептур; вибір та розрахунок 

технологічного обладнання; розрахунок потреби пакувальних матеріалів і тари) 

Економічна частина 

Питання охорони праці і екологічної безпеки виробництва 

2. Реконструкція цеху, відділення або ділянки виробництва на 

сучасному технічному рівні 

Пояснювальна записка містить такі розділи: 

Вступ 

Сутність реконструкції, обґрунтування необхідності та можливості 

реконструкції 

Обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва після 

реконструкції, сучасного обладнання, асортименту продукції 



 

 

Технологічна частина (характеристика об`єкту завдання; характеристика 

сировини, що використовується при виробництві заданого асортименту 

продукції;  опис технологічних схем після реконструкції; технохімічний 

контроль виробництва) 

Розрахункова частина ( вихідні дані до проекту; розрахунок 

продуктивності печей, ліній, виходу готової продукції; розрахунок потреби 

сировини, напівфабрикатів; розрахунок виробничих рецептур; вибір та 

розрахунок технологічного обладнання; розрахунок потреби пакувальних 

матеріалів і тари) 

Економічна частина 

Питання охорони праці і екологічної безпеки виробництва 

3. Науково-дослідницька робота 

Пояснювальна записка містить такі розділи: 

Вступ ( актуальність теми дослідження, постановка завдання) 

Теоретична частина ( аналіз літератури, що відображає сучасний стан 

проблеми, що досліджується;  вибір об`єктів, методів, направлень дослідження) 

Експериментальна частина ( організація експериментальної частини; 

варіанти досліджень; методи виконання аналізів та досліджень; сировина, 

матеріали, прилади та обладнання; обробка даних за варіантами досліджень) 

Результати досліджень ( аналіз отриманих даних;  рекомендації по 

використанню результатів досліджень у виробництві) 

4. Охорона праці в галузі : питання охорони праці в певній галузі 

включаються і оцінюються обов’язково. 

8.3. Критерії оцінювання дипломних проектів, які забезпечують 

максимальну оцінку: 

 об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням 

сучасних джерел інформації; 

 актуальність; 

 оригінальність технічних, технологічних, організаційних, управлінських 

рішень; 

 практичне значення результатів; 

 обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками; 

 повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 

рішення, оцінка рішення); 

 всебічність оцінки впливу результатів (надійність системи, безпека, 

екологія, ресурсозбереження, тощо); 

 органічний зв’язок пояснювальної записки з графічною частиною; 

 відсутність дублювання описового матеріалу, стереотипних рішень, що 

не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів; 

 використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

 виконання  креслень та пояснювальної записки відповідно до чинних 

стандартів; 

 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність 

викладу матеріалу; 



 

 

 якість оформлення; 

 самостійність виконання. 

8.4.Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень 

Оцінка «відмінно» 

Студент: 

 повністю висвітлює зміст матеріалу за поставленим питанням або 

проблемою;  

 чітко уявляє зміст матеріалу, вільно володіє спеціальними термінами; 

технічно грамотно ілюструє відповідь схемами, ескізами, графіками, 

виконаними у відповідності з вимогами ЄСКД та ЄСТД; вільно читає 

креслення; 

 послідовно викладає матеріал, застосовує довідники і нормативні 

документи; впевнено і правильно застосовує одержані знання з даної і 

суміжних дисциплін для вирішення практичних завдань; 

 вільно користується приладами і інструментами;  

 вільно володіє державною мовою, не допускає граматичних помилок;  

 робота виконана чисто і акуратно. 

Можливі одна - дві неточності у викладенні другорядних питань, які не 

тягнуть за собою помилкових висновків 

Оцінка «добре» 

Студент: 

 розкриває основний зміст матеріалу; 

 точно використовує спеціальні терміни, не допускає грубих 

граматичних помилок, роботу виконує чисто, акуратно; 

 схеми, ескізи, графіки виконує у відповідності з вимогами ЄСКД та 

ЄСТД, вільно читає креслення. 

Можливі у відповідях 1-2 неточності в термінології, другорядних 

висновках, помилки в арифметичних підрахунках, які не змінюють суті 

одержаних результатів. 

Оцінка «задовільно» 

Студент: 

 зміст питання розкриває частково, не завжди послідовно; 

 не пов'язує свою відповідь з одержаними знаннями з даної і суміжних 

дисциплін; 

 читає креслення, але допускає окремі помилки; 

 відповідь не повна, але все ж суть питання в цілому розкрита; 

 для вирішення практичних завдань застосовує знання з деякими 

труднощами; 

 у виконанні ескізів, креслень допускаються помилки, не повністю 

втримуються вимоги діючих стандартів; 



 

 

 при письмовому викладі змісту питання допускаються граматичні 

помилки; в спеціальній термінології допускає неточності, недостатньо 

володіє технікою обчислень. 

Оцінка «незадовільно» 

Студент: 

 не висвітлює основного змісту питання; 

 допускає грубі помилки в обчисленнях і кінцевих висновках; 

 читає креслення з грубими помилками, слабо володіє спеціальною 

термінологією; 

 текстовий матеріал має значну кількість помилок, є велике число 

виправлень. 

За результатами отриманої оцінки за дипломний проект екзаменаційна 

комісія з атестації здобувачів вищої освіти присвоює випускникам кваліфікацію 

молодшого спеціаліста з виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів 

і харчових концентратів. 

 


