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ВСТУП 
 

Навчальна програма дисципліни «Фізіологія харчування з основами 

технології заготівлі та зберігання харчових продуктів» складена відповідно до 

освітньої програми  та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (трудове навчання, технології 

та креслення), за профілем «Кулінарна справа». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізіолого-гігієнічний вплив 

нутрієнтів їжі на організм людини; закономірності формування споживчих 

властивостей харчових продуктів в процесі їхньої заготівлі, обробки та при 

зберіганні. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Фізіологія харчування 

з основами технології заготівлі та зберігання харчових продуктів» пов’язана з 

такими навчальними дисциплінами магістерської підготовки, як «Художній 

дизайн страв в організації обслуговування в закладах ресторанного господарства», 

«Практикум з організації харчування» та іншими. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Фізіологія харчування  

2. Заготівля, обробка та зберігання харчових продуктів 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія харчування з 

основами технології заготівлі та зберігання харчових продуктів» є формування у 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр цілісного розуміння основних 

фізіологічних процесів впливу їжі та її компонентів на функціонування систем 

організму, технологічних процесів підготовки харчових продуктів до зберігання, 

процесу оцінювання та контролю споживних властивостей харчових продуктів у 

процесі їхньої обробки та заготівлі. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія харчування з 

основами технології заготівлі та зберігання харчових продуктів» є теоретична та 

практична підготовка фахівців з таких питань: роль харчування у функціонуванні 

основних систем організму людини та оцінка харчового статусу організму; 

фізіолого-гігієнічне значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних 

речовин та їх оптимальні потреби відповідно до стану організму за конкретних 

умов існування; фізіолого-гігієнічна характеристика основних харчових продуктів 

та їх компонентів; фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування різних 

вікових та професійних груп населення; оволодіння методичним інструментарієм 

реалізації законів раціонального харчування, вимог до харчового раціону, режиму 

харчування та умов прийому їжі при організації харчування у закладах 

ресторанного господарства; складання харчових раціонів для різних груп 

населення з урахуванням віку, статі, характеру праці, фізіологічної та харчової 

цінності страв і продуктів харчування; самостійна робота з літературними 



джерелами та інтернет-ресурсами, технологічною документацією та розв’язанням 

технологічних завдань; отримання ґрунтовних знань щодо сировини, матеріалів, 

технологічних процесів, видів пакування, які використовуються на сучасному 

виробництві, зокрема продовольчих товарів рослинного походження. Формування 

професійної культури. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності:  

загальні: 

- здатність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- готовність використовувати прийоми, методи та засоби навчання для 

більш повного засвоєння дисципліни. 

спеціальні: 

- готовність до грамотної споживчої поведінки та правової культури, 

засвоєння системи науково-педагогічних, науково-технічних та науково-

інформаційних знань, а також національних та загальнокультурних цінностей 

сфери споживання товарів та послуг.  

загальні: 

- здатність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- готовність використовувати прийоми, методи та засоби навчання для 

більш повного засвоєння дисципліни. 

спеціальні: 

- готовність організовувати харчування на наукових засадах, 

здійснювати оптимізацію та індивідуалізацію харчування, використовуючи 

досягнення науково-технічного прогресу; 

- здатність виховувати культуру харчування і пропаганду здорового 

способу життя;  

- готовність опанувати наукові основи технологічних процесів, 

використовувати свої знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з 

майбутньою професійною діяльністю;  

- здатність аналізувати технологічний процес, забезпечувати 

дотримання параметрів технологічного процесу на встановленому рівні; 

- готовність організувати виробництво кулінарної продукції, яке сприяє 

формуванню оптимального харчового статусу населення; 

- здатність виконувати технологічні завдання в заданому об’ємі, 

працювати з приладами, виконувати необхідні аналізи, давати оцінку результатам, 

що одержані; виконувати самостійно контроль виробництва;  

- здатність викладати коротко, але послідовно основні стадії 

технологічного процесу заготівлі та зберігання харчових продуктів визначенням 

основних процесів, які складають наукову основу технології заготівлі;  

- готовність давати перелік продуктів переробки овочів та фруктів, 



головних показників їх якості і безпеки, визначати дефекти, причини їх 

виникнення та методи їх усунення;  

- здатність аналізувати технологічний процес, забезпечувати 

дотримання параметрів технологічного процесу на встановленому рівні; 

виконувати технологічні завдання в заданому об’ємі; виконувати самостійно 

контроль виробництва; обирати шлях подальшого напрямку підвищення свого 

професійного рівня. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 240 годин / 8 кредитів ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Харчування людини як медико-біологічна та соціально - економічна 

проблема. Система травлення і процеси травлення. Вплив харчування на 

функціонування основних систем організму людини. Фізіологічні основи 

раціонального та адекватного харчування. Сучасні погляди на роль білків та 

наукові основи нормування їх у раціонах харчування. Сучасні погляди на роль 

ліпідів та наукові основи нормування їх у раціонах харчування. Сучасні погляди 

на роль вуглеводів та наукові основи нормування їх у раціонах харчування. 

Сучасні погляди на роль вітамінів та проблема забезпечення ними організму. 

Сучасні погляди на роль мінеральних речовин та проблема забезпечення ними 

організму. Диференційоване харчування різних вікових та професійних груп 

населення. Фізіологічні основи лікувального та дієтичного харчування. 

Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування та їх компонентів 

 

Змістовий модуль 2 

Організація заготівельного виробництва на підприємствах харчування. 

Організація роботи заготівельних цехів, робочого місця на підприємствах 

заготівельного виробництва харчових продуктів. Організація складського 

господарства. Зберігання та відпуск продуктів зберігання. Важливі компоненти у 

заготівках. Фактори, що впливають на розміри втрат в процесі зберігання. Методи 

та принципи заготівлі харчових продуктів. Підготовка сировини і тари до 

заготівлі. Загальні правила зберігання харчових продуктів Умови, способи та 

терміни зберігання харчових продуктів. Профілактичні та поточні заходи з 

попередження та усунення різноманітних забруднень. Технологія консервування, 

формування якості овочевих та фруктових заготівок 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

________________________екзамен__________________________ 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 

- письмовій формі у вигляді самостійних робіт, які передбачають 

поглиблене вивчення основних тем навчального курсу, ведення термінологічного 

словника, роботи з технологічною документацією, виконання контрольних 

завдань у робочих зошитах; 

- усній формі у вигляді опитування; 

- у вигляді технологічних завдань, які визначають ступінь 

сформованості системи компетенцій з «Фізіології харчування з основами 

технології заготівлі та зберігання харчових продуктів», вмінь самостійного їх 

застосування на практиці; 

- вигляді тестів (поточних, тематичних, модульних); 


