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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» 

(за спеціалізацією «Харчові технології»)  

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

ступінь вищої освіти молодший бакалавр 

спеціальність «Харчові технології» 

спеціалізація «Харчові технології» 

 

 

  

                               кваліфікація:  ступінь вищої 

освіти бакалавр 

                               спеціальність « Харчові 

технології» 

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

«Харчові технології» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації Не акредитована 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень,  

FQ for EHEA – початковий цикл,  

EQF for LLL – 5 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

- 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-
informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-
budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з харчових та ресторанних технологій, які здатні до практичної 

діяльності в галузі, володіють загальними і фаховими компетенціями, що сприяють 

соціальній мобільності, стійкості на ринку праці, формуванню соціально-особистісних 

якостей випускників, здобуттю професійно-орієнтованих знань, вмінь та здатності фахово 

вирішувати типові професійні завдання у галузі харчових і ресторанних технологій. 

3 - Характеристика освітньо-професійної  програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

 

 

 

Галузь знань 18  «Виробництво та технології»  

Спеціальність 181  «Харчові технології»  

 Cпеціалізація «Харчові технології» 

 Обов’язкова компонента ОП – 65%; 

Вибіркова компонента ОП – 25,0%; 

Практична підготовка – 7,5%; 

Атестація – 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. 

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r
http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r
http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-informatsiia/2-uncategorised/2362-proekty-osvitnikh-prohram-shcho-budut-realizovuvatys-v-zakladi-osvity-u-2020-2021-n-r
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Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Вища професійна освіта за спеціальністю «Харчові 

технології». Акцент фокусується на здобутті студентами навичок 

та знань в сфері харчових та ресторанних технологій, 

застосування яких спрямоване на вирішення професійних 

завдань у діяльності підприємств харчової галузі та ресторанного 

господарства; створення мотиваційних умов для продовження 

навчання за визначеною освітньо-професійною програмою 

першого рівня вищої освіти. 
Ключові слова:  харчові технології, ресторанний бізнес, 

обслуговування,  якість, харчова безпека, експлуатаційна 

діяльність, виробнича діяльність. 

Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців. 
Врахування специфіки технологій підприємств харчової 

промисловості та ресторанного господарства. Практична 

підготовка на підприємствах харчової промисловості, в закладах 

ресторанного господарства, кулінарних й кондитерських цехах.  

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники початкового рівня вищої освіти за 

спеціальністю 181 «Харчові технології» за освітньою 

програмою «Харчові технології» спроможні виконувати 

професійні технологічні роботи і займати посади, визначені 

Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій ДК 003:2010», зокрема: 

5122 Виробник харчових напівфабрикатів 

5122 Кухарі. 

5122 Кухар дитячого харчування 

5122 Кухар судновий 

5122 Кухар-матрос 

5122 Кухар-стюарт 

5122 Шеф-кухар 

5123 Бариста 

5123 Бармен 

5123 Бармен судновий 

5123 Офіціанти та буфетники. 

5123 Буфетник судновий 

5123 Готувач молочних коктейлів 

5123 Готувач напоїв 

5123 Сомельє 

5123 Стюарт (заклади ресторанного господарства) 

5123 Член бригади ресторану 

5129 Майстер ресторанного обслуговування 

5129 Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників 

закладів ресторанного господарства 

Подальше навчання Навчання за програмою першого циклу FQ for EHEA, 7 

рівня НРК України та 6 рівня EQF for LLL 

 

 

 

5 - Викладання та оцінювання 
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Викладання та навчання Лекційні та практичні (лабораторні) заняття, самостійна 

позааудиторна робота, практична підготовка на 

підприємствах харчової промисловості та в закладах 

ресторанного господарства України та зарубіжних країн; 

навчання є студентоцентрованим та проблемно-

орієнтованим, з використанням сучасних освітніх 

технологій.  

Оцінювання Усне та письмове опитування, тестування, презентації, 

індивідуальні творчі завдання, письмові екзамени, 

кваліфікаційний екзамен. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати прикладні задачі, вирішувати 

проблеми в процесі навчання та професійної діяльності, що 

передбачає вміння аналізувати, синтезувати явища і процеси  

на основі логічних аргументів, перевірених фактів; 

організовувати контроль на харчових підприємствах, 

систематизувати    інформацію за допомогою  сучасних  

інформаційних технологій.  

Загальні 

компетентності  

 К 1. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою.  

 К 2. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, 

природи і мислення. 

 К 3. Знання філософських категорій та понять і уміння 

оперувати ними. 

К 4. Знання міжнародних норм і законодавства України у 

сфері безпеки життєдіяльності населення, системи 

управління охороною праці та цивільного захисту. 

 К 5. Розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб 

життя, фізичного самовдосконалення. 

К 6. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

К 8. Здатність працювати в команді та автономно.   

К 9. Здатність розуміти особливості розвитку предметної 

області, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для забезпечення здорового 

способу життя.  

Фахові компетентності 

спеціальності  

К 10. Знати проблеми забезпечення вітчизняною харчовою 

промисловістю продовольчої безпеки України  

К 11. Здатність до знань фундаментальних законів хімії та 

фізики, експериментальних методів досліджень, 

поставлених науково-технічних задач. 

К 12. Здатність до знань специфіки науково-технічних задач 

в галузі харчових технологій, вміння застосовувати сучасні 

методи класичних і технічних теорій у професійній 

діяльності.   

К 13. Здатність до оформлення документації, володіння 

прийомами та методами аналізу результатів робіт, вміння 

формувати звіти, технологічні закономірності виробництва 

продукції харчування та формування  її асортименту в 
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ресторанному господарстві 

К 14. Здатність використовувати науково-технічну 

документацію в закладах ресторанного господарства 

К 15. Здатність виробляти високоякісну продукцію харчової 

промисловості, застосовувати фізичні методи дослідження 

К 16. Здатність підвищувати продуктивність та харчову 

цінність продукції харчової промисловості та ресторанного 

господарства 

К 17. Знання основних законів електротехніки з метою 

забезпечення оптимальної продуктивності технологічного 

обладнання та безпечних умов його експлуатації. 

К 18. Здатність до удосконалення технологій харчових 

продуктів з метою раціонального використання сировинних 

ресурсів  

К 19. Здатність  визначати особливості основних 

технологічних процесів 

К 20. Здатність використовувати термінологію, правові, 

нормативно-технічні основи безпеки життєдіяльності  

К 21. Здатність до швидкого засвоєння міжнародного 

досвіду у сфері харчових та ресторанних технологій. 

7 - Програмні результати навчання 

 ПР 1. Здійснювати ділові комунікації у професійній сфері 

українською та іноземною мовами. 

ПР 2. Володіти інформаційною базою для розробки та 

впровадження інновацій. 

ПР 3. Здатність самостійно аналізувати виробничі 

випробування, оформляти технологічну документацію. 

ПР 4. Проявляти вміння працювати в команді для 

досягнення мети. 

ПР 5. Знати наукові основи технологічних процесів 

харчових виробництв та закономірності фізико-хімічних, 

біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення. 

ПР 6. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг 

процесів синтезу та метаболізму складових компонентів 

харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні людини. 

ПР 7. Визначати відповідність показників якості сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам 

за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю). 

ПР 8. Мати навички роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства. 

ПР 9. Вміти обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення 

технологічних процесів. 

ПР 10. Вміти покращувати якість продуктів харчування, 

умов їх зберігання та реалізації.  

ПР 11. Здійснювати підбір інструментів для оцінки якості та 

харчової безпеки 

ПР 12. Вміти обґрунтовувати роботу відповідно до вимог 

охорони праці, безпеки життя та технологічної чистоти.  

ПР 13. Застосовувати базові знання в сфері харчових 

технологій. 
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ПР 14. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 

суспільства, вести здоровий спосіб життя. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробниками є науково-педагогічні працівники інституту, а 

також здобувачі вищої освіти старших курсів, які 

навчаються за програмою, фахівці-практики, роботодавці, 

випускники, які здобули освітній ступінь магістра за 

програмою протягом 2-3 минулих років. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в 

т. ч. за кордоном. 

 Матеріально – технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютерних та спеціалізованих лабораторій 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

 

 

 

 

Інформаційне та навчально 

– методичне забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища та 

авторських розробок науково-педагогічних працівників 

інституту. 

 9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 - 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+, КА 2 – «WeCan», 

«Допомога в інтеграції новоприбулим жінкам-переселенкам 

через підприємництво», 2019-1-SE01-KA204-060421 
 Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови. 
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2. Перелік компонент освітньої  програми та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д    

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

 Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1   Іноземна мова за професійним спрямуванням 12 Екзамен 

ОК 2  Безпека життя  6 Екзамен 

ОК 3  Філософія 6 Екзамен 

 Всього 24  

Цикл професійної підготовки 

ОК 4  Харчова хімія 6 Екзамен 

ОК 5  Харчова мікробіологія 6 Екзамен 

ОК 6  Електротехніка  6 Екзамен 

ОК 7  Процеси і апарати харчових виробництв 6 Екзамен 

ОК 8  Товарознавство харчових продуктів  6 Екзамен 

ОК 9  Фізичні методи дослідження 6 Екзамен 

ОК 10  Технології харчових виробництв 6 Екзамен 

ОК 11 Технологія виробництва кулінарної продукції 12 Екзамен 

 Фізичне виховання  Залік 

 Всього 54  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:                                                 78  

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 2 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 3 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 4 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 5 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30   

Практична підготовка 

Виробнича практика  9 Залік 

Атестація 

Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація 3 Екзамен 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120  

 

Примітки: Загальне число кредитів на семестр повинно становити 30  

* Вибіркова компонента передбачає відповідне планування часу (4 години на тиждень)



3 . Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 181 «Харчові 

технології»  проводиться у формі кваліфікаційного екзамену та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти 

молодший бакалавр спеціальності «Харчові технології» спеціалізації 

«Харчові технології». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

1курс          2 курс     

 

        1 семестр                                              2 семестр                                 3 семестр                                4 семестр            

Підг отовка до  кваліф ікаційного  екзамену таатестація

ОК 1. Іноземна мова за 

професійним спрямуванням 
ОК 1. Іноземна мова за 

професійним спрямуванням 

 

ОК 7. Процеси і апарати 

харчових виробництв 

ОК 4. Харчова хімія 

ОК 5. Харчова мікробіологія 

ОК 2. Безпека життя 

 

ВК 2. Вибіркова компонента 

 

Фізичне виховання 
Підготовка до 

кваліфікаційного екзамену та 

атестація 

ВК 4. Вибіркова компонента 
 

ОК 3. Філософія 

 

ОК 11. Технологія 

виробництва кулінарної 

продукції 

ВК 5. Вибіркова компонента 

 
ОК 8. Товарознавство 

харчових продуктів 
 

ВК 1. Вибіркова компонента 

  
 

ОК 11. Технологія 

виробництва кулінарної 

продукції 

Виробнича практика 

ОК 10. Технології харчових 

виробництв 
 

ОК 6. Електротехніка 

ОК 9. Фізичні методи 

дослідження  
ВК 3. Вибіркова компонента 

 

Фізичне виховання 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 
 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0

 

О
К

 1
1

 

К 1 +           

К 2   +         

К 3   +         

К 4  +          

К 5  +          

К 6 +  +         

К 7         + + + 

К 8         + + + 

К 9      + +   + + 

К 10        +  +  

К 11    + +    +   

К 12          +  

К 13          + + 

К 14      +     + 

К 15         + +  

К 16          + + 

К 17      + +     

К 18    + +   +   + 

К 19          + + 

К 20  +        + + 

К 21 +           
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

  

 

 

 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0

 

О
К

 1
1

 

ПР 1 +           

ПР 2 +     +    + + 

ПР 3       +   + + 

ПР 4      +   +  + 

ПР 5    + +  + +  + + 

ПР 6    + +   +    

ПР 7        + +   

ПР 8          + + 

ПР 9          + + 

ПР 10    + +   +    

ПР 11        + +   

ПР 12  +         + 

ПР 13          + + 

ПР 14  + +         
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