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1. Загальна інформація
Тип дисципліни - обов’язкова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у другому семестрі
Кількість кредитів ECTS- 5, годин - 150
Аудиторні заняття, годин:
всього
лекції
практичні
денна
50
20
30
заочна
Самостійна робота, годин
Денна -100
Заочна 2. Анотація навчальної дисципліни
В процесі вивчення дисципліни «Вирішення практичних ситуацій у підприємницькій
діяльності» розглядатиметься сутність технологій виробництва товарів рослинного та
тваринного походження, як систему взаємопов’язаних процесів, які забезпечують задані
властивості різних харчових продуктів; необхідність використання комплексного підходу при
вивченні теоретичних основ харчових виробництв; ознайомлення із закономірностями і
процесами, контролем параметрів технології, умов зберігання та їх вплив на показники якості
готового харчового продукту.
3. Мета навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Вирішення практичних ситуацій у підприємницькій
діяльності» є формування цілісного уявлення про харчові виробництва товарів рослинного та
тваринного походження, як систему взаємопов’язаних процесів, які забезпечують задані
властивості різних харчових продуктів; необхідність використання комплексного підходу при
вивченні теоретичних основ харчових виробництв; ознайомлення із закономірностями і
процесами, контролем і зв’язок їх з основними положеннями фундаментальних наук і
способами інтенсифікації існуючих технологічних процесів.
В результаті вивчення курсу «Вирішення практичних ситуацій у підприємницькій
діяльності»
знати :
- технологічні особливості сировини рослинного та тваринного походження;
- головні закономірності, які лежать в основі харчових технологій, асортимент товарів;
- закономірності головних технологічних операцій харчових виробництв та їх вплив на
показники якості харчових продуктів;
- технологічні схемі та параметри технологічних операцій виробництва різних видів
продовольчих товарів;

- групи показників якості продовольчих товарів, дефекти харчових продуктів
вміти :
- складати та описувати технологічні схеми виробництва продовольчих товарів
технологічні прийоми, параметри процесів, якість сировини, умов зберігання готових продуктів
яки забезпечують високу якість продукції, інтенсифікацію процесів та економічну ефективність
харчових виробництв;
- оцінити ефективність різних технологій виробництва харчових продуктів в залежності
від властивостей сировини, параметрів процесів, умов зберігання готового продукту;
- використовувати одержані теоретичні знання для самостійного вирішування
практичних завдань в області технологій виробництва продовольчих товарів, контролю
параметрів технології, умов зберігання які впливають на показники якості продуктів;
- орієнтуватися в видах нормативно-технічної документації.
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».
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