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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 44 20 24 

заочна 18 8 10 

Самостійна робота, годин Денна -46 Заочна - 72 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

В процесі вивчення дисципліни «Основи технологій виробництва товарів» 

розглядатимуться основні поняття, терміни і технології виробництва непродовольчих товарів та 

харчових продуктів рослинного і тваринного походження, як система взаємопов’язаних 

процесів, які забезпечують задані властивості різних товарів і продуктів; необхідність 

використання комплексного підходу при вивченні теоретичних основ промислових і харчових 

виробництв; ознайомлення із закономірностями і процесами і зв’язок їх з основними 

положеннями фундаментальних наук і способами інтенсифікації існуючих технологічних 

процесів. 

 
 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Основи технологій виробництва товарів» є формування системи 

теоретичних і практичних знань з основ сучасних технологій виробництва непродовольчих 

товарів та харчових продуктів, набуття навичок визначення пріоритетних напрямів 

технологічної модернізації сучасних підприємств. 

В результаті вивчення курсу Основи технологій виробництва товарів студенти 

повинні 

знати: 

-  типи виробництва, їх ознаки, переваги та недоліки; 

- види сировини для виробництва продовольчих та непродовольчих товарів та методів 

їх підготовки до переробки; 

- складові виробничого та технологічного процесів, етапи розробки технологічного 

процесу та технологічної підготовки виробництва; 

- принципи інтенсифікації   технологічних   процесів,   перспективи   їх   розвитку   та 

http://tms.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/


вдосконалення; 

- особливості різних технологічних процесів у виробництві непродовольчих товарів. 

 

вміти: 

-характеризувати сировину, обладнання та операції технологічного процесу 

виготовлення різних груп продовольчих та непродовольчих товарів; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
 

Викладач     О.М. Мирошніченко 
підпис 

 

 

 
Завідувач кафедри   Я. Г. Верхівкер 

підпис 
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