
 
 



 



ПЕРЕДМОВА 

 
 

Розроблено робочою групою циклової комісії зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій у 

складі: 

Гарант освітньої програми (керівник робочої групи):  Гусак – Шкловська Я.Д. – 

викладач першої категорії циклової комісії «Харчові технології» ФКНТІІС ОНАХТ. 

Член проєктної групи: Глушков О. А. викладач - методист вищої кваліфікаційної 

категорії, к.т.н., доцент, циклової комісії «Харчові технології» директор ФКНТІІС 

ОНАХТ. 

Член проєктної групи: Федоркан Д.А. – викладач циклової комісії «Харчові 

технології» ФКНТІІС ОНАХТ. 

Освітньо-професійна програма «Технологія приготування їжі» підготовки 

фахівців освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю 

181 «Харчові технології»  розроблена відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» від 06.06.2019 №2745-VII, «Про вищу освіту» від 05.09.2017 р. № 

2145-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015р. № 1187 

(змін до Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187, в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018р. № 347 та змін до Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

03.03.2020 р. № 180) тощо.  

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та 

основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до 

контролю якості вищої освіти. 

 

 



1. Профіль освітньої програми «Технологія приготування їжі» зі спеціальності 181 

Харчових технології 

1- Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу  

Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу Одеської національної академії 

харчових технологій 

Ступінь освіти та 

назва кваліфікації  

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр 

Фаховий молодший бакалавр з технології приготування їжі 

 

Офіційна назва  

освітньої програми  

Технологія приготування їжі 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

Диплом фахового молодшого бакалавра одиничний. 

Обсяг: 150 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 6 

місяців на основі базової загальної середньої освіти (без 

урахування годин для вивчення циклу загальноосвітньої 

підготовки). 

122 кредити ЄКТС, 2 роки 6 місяців на основі повної 

загальної середньої освіти, 

119 кредитів ЄКТС, 1 рік 6 місяців на основі диплома 

кваліфікованого робітника, молодшого бакалавра, 

бакалавра. 

Наявність 

акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень НРК України – 5 рівень 

Мова (и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://kntiis.od.ua/uk 

2 - Мета освітньої програми 

Надати освіту в галузі виробництва харчової продукції в закладах ресторанного 

господарства із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із 

особливим інтересом до спеціальності для подальшого навчання. 

 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

 

 

 

галузь знань  - 18 «Виробництво та технології» 

спеціальність - 181 «Харчові технології» 
 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

Освітньо-професійна програма з орієнтацією на актуальність 

спеціалізації: виробництво страв, напоїв та кулінарних і 

кондитерських виробів та страв зарубіжної кухні, контроль 



спеціалізації  якості вихідної продукції. 

Особливості 

програми 

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих 

дисциплін для роботи у сфері підприємств харчування – 

закладах ресторанного господарства; практична підготовка 

протягом навчання в закладах ресторанного господарства.   

Науковий аспект програми обґрунтовується наявністю 

науково-практичних конференцій тощо. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

3570 Технік-технолог з технології харчування 

5122 Кухар 

5122 Виробник харчових напівфабрикатів 

5122 Кухар дитячого харчування 

5122 Офіціант 

5122 Метрдотель 

Подальше 

навчання 

 Можливість навчання за програмами: НРК України – 6 рівень, 

FQ – EHEA – перший цикл, EQFLLL – 6 рівень. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через практичну підготовку та 

самонавчання. Система методів навчання базується на 

принципах цілеспрямованості, бінарності – активної 

безпосередньої участі викладача і студента. Викладання 

проводяться у вигляді лекцій, семінарів, практичних занять, 

лабораторних робіт, самостійного навчання на основі 

підручників, конспектів та методичних матеріалів мережної 

академії Cisco, консультації з викладачами, підготовка до 

комплексного кваліфікаційного іспиту. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 12 – ти 

бальною школою для оцінювання дисциплін профільної 

загальноосвітньої підготовки та національною  4 – х бальною 

шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і 

вербальною «зараховано», «незараховано» системами.  

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, 

лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт а проектів, 

звітів з практик, атестація – комплексний кваліфікаційних іспит. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в харчовій 

галузі, організовувати та вести технологічні процеси харчових 



 і суміжних виробництв, що вимагають застосування 

теоретичних основ і практичних навичок, систем управління 

якістю та безпечністю харчової продукції, нести 

відповідальність за результати своєї діяльності. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його 7 сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Спеціальні 

компетентності 

(СК) 

СК1. Здатність здійснювати виробництво харчової продукції та 

продукції суміжних виробництв на основі розуміння сутності 

перетворень основних компонентів продовольчої сировини 

впродовж технологічного процесу.  

СК2. Здатність контролювати режими технологічних процесів 

виробництва харчової продукції.  

СК3. Здатність проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів, харчової продукції та продукції 

суміжних виробництв.  

СК4. Здатність застосовувати практичні уміння і навички під 

час виробництва якісної і безпечної продукції.  

СК5. Здатність знаходити відповідні рішення у розробці нових 

та удосконаленні існуючих харчових технологій.  

СК6. Здатність заповнювати обліково-звітну документацію і 

проводити технологічні та економічні розрахунки.  

СК7. Здатність обирати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчової та 

суміжної продукції.  

СК8. Здатність дотримуватися вимог законодавства та 



використовувати нормативно-технічну документацію в галузі 

харчових технологій.  

СК9. Здатність організовувати безпечну роботу виробничої 

дільниці (підрозділу) з урахуванням вимог законодавства з 

охорони праці.  

СК10. Здатність забезпечувати екологічну безпеку під час 

виробництва харчової та суміжної продукції 

7 –Результати навчання 

Результати 

навчання (РН)  

РН1. Виконувати технологічні процеси виробництва харчової 

продукції із застосуванням сучасного технологічного 

устаткування.  

РН2. Застосовувати закономірності фізико-хімічних, 

біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини під час виробництва та 

зберігання готової продукції.  

РН3. Визначати показники якості сировини, напівфабрикатів і 

готової продукції відповідно до нормативних вимог.  

РН4. Контролювати технологічні процеси харчових і суміжних 

виробництв.  

РН5. Виявляти причини виникнення виробничих ситуацій і 

знаходити шляхи їх вирішення.  

РН6. Вносити пропозиції щодо удосконалення технології 

харчової продукції.  

РН7. Застосовувати вимоги законодавства, нормативно-

технічну та технологічну документацію в галузі харчових 

технологій в професійній діяльності.  

РН8. Обирати сучасне технологічне устаткування для 

технічного оснащення нових або реконструйованих 

виробничих дільниць (підрозділів).  

РН9. Складати апаратурно-технологічні схеми виробництва 

харчової продукції.  

РН10. Застосовувати системи управління якістю та 

безпечністю харчової продукції під час її виробництва.  

РН11. Проводити технологічні, техніко-економічні розрахунки 

сировини, матеріальних ресурсів і заповнювати обліково-звітну 

документацію.  

РН12. Організовувати роботу окремих виробничих дільниць 

(підрозділів) харчових підприємств і координувати їх 

діяльність.  

РН13. Застосовувати спеціальне програмне забезпечення та 

інформаційно-комунікаційні технології у професійній 

діяльності.  

РН14. Застосовувати ресурс ощадні та конкурентоспроможні 

технології для підвищення ефективності виробництва. 

 РН15. Організовувати безпечні умови праці під час виробничої 

діяльності.  



РН16. Забезпечувати процес виробництва харчової та суміжної 

продукції з дотриманням вимог екологічної безпеки.  

РН17. Спілкуватися та укладати ділову документацію 

державною та іноземною мовами, зокрема з професійних 

питань. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Проєктна група: 1 –доцент, к.т.н., викладач - методист вищої 

кваліфікаційної категорії, 1 - викладач першої кваліфікаційної 

категорії, 1 - викладач  кваліфікаційної категорії спеціаліст. 

Гарант освітньої програми (керівник проєктної групи):  

Гусак-Шкловська Яна Дмитрівна, викладач першої категорії, 

голова циклової комісії спеціальності «Харчові технології» 

ФКНТІІС ОНАХТ. 

Глушков Олег Анатолійович, доцент, к.т.н., викладач - 

методист вищої кваліфікаційної категорії, директор ФКНТІІС 

ОНАХТ. 

Федоркан Дмитро Анаталійович, викладач кваліфікаційної 

категорії спеціаліст, циклової комісії спеціальності «Харчові 

технології» ФКНТІІС ОНАХТ. 
Всі члени проектної групи є штатними працівниками  
ФКНТІІС ОНАХТ. З  метою підвищення фахового рівня всі 
педагогічні працівники щорічно проходять підвищення 
кваліфікації. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним 

нормам; 100% забезпеченість спеціалізованими навчальними 

лабораторіями, комп’ютерами та прикладними комп’ютерними 

програмами, мультимедійним обладнанням; соціальна 

інфраструктура, яка включає спортивний комплекс, їдальню, 

медпункт, 100% забезпеченість гуртожитком; доступ до мережі 

Інтернет, у т.ч. бездротовий доступ. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт ОНАХТ https://onaft.edu.ua містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 

контакти. 

 Офіційний сайт ФКНТІІС ОНАХТ  http://kntiis.od.ua/uk 

містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, правила прийому, контакти. 

Всі ресурси бібліотеки ОНАХТ доступні через сайт академії: 

http://library.onaft.edu.ua/elc_new/page_lib.php.    

 Науково-технічні бібліотеки ОНАХТ та ФКНТІІС ОНАХТ 

щороку поповнюється спеціалізованою літературою і 

періодичними виданнями, що відповідають напрямкам роботи 

циклової комісії.  Читальний зал бібліотеки ФКНТІІС ОНАХТ 

забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Крім 

фонду наукової (в т.ч. електронної) бібліотеки ФКНТІІС 

http://kntiis.od.ua/uk


ОНАХТ, здобувачі  мають вільний доступ до бібліотеки 

циклової комісії телекомунікацій, що містить примірники 

методичного забезпечення,  підручники та інші навчальні 

посібники, які забезпечують навчальний процес за освітньою 

програмою. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ФКНТІІС ОНАХТ та 

ЗФПО і ЗВО України. Допускаються індивідуальні угоди про 

академічну мобільність для навчання та проведення досліджень 

в університетах та наукових установах України. Кредити, 

отримані в інших ЗФПО та ЗВО України, перезараховуються 

відповідно до довідки про академічну мобільність. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок 

участі у програмах проекту Еразмус +для коледжів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

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 

2 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ОК 2.1.1. Історія України 2 Іспит 

ОК 2.1.2. Культурологія  2 Залік  

ОК 2.1.3. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Іспит 

ОК 2.1.4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 4 Залік 

ОК 2.1.5. Основи правознавства  2 Залік 

ОК 2.1.6. Соціологія   2 Залік 

ОК 2.1.7. Економічна теорія 2 Залік 

ОК 2.1.8. Філософія 2 Іспит 

ОК 2.1.9. Фізичне виховання 4 Залік 

 Всього 23  

3 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

ОК 3.1. 1. Вища математика 4 Залік 

ОК 3.1.2. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 Залік 

ОК 3.1.3. Екологія  2 Залік 

ОК 3.1.4. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології 4 Залік 

ОК 3.1.5. Інженерна графіка  3 Залік 

ОК 3.1.6. Комп’ютерна  графіка 3 Залік 

ОК 3.1.7. Органічна хімія 3 Залік 

ОК 3.1.8. Неорганічна хімія 4 Залік 

ОК 3.1.9. Фізична та колоїдна хімія 3 Залік 

ОК 3.1.10 Основи електротехніки 2 Залік 

ОК 3.1.11 Основи автоматизації виробничих процесів 2 Залік 

 Всього 33  

4 Цикл професійної та практичної підготовки 

4.1 Цикл професійної підготовки 

ОК 4.1.1.1. Технологія продукції ресторанного господарства 13 Іспит 

 Курсовий проект з технології продукції 

ресторанного господарства 

1  

ОК 4.1.1.2. Охорона праці в галузі 3 Іспит  

ОК 4.1.1.3. Організація ресторанного господарства 5 Іспит 

 Курсова робота з організації ресторанного 

господарства 

1  

ОК 4.1.1.4. Основи стандартизації та контролю якості 

продукції   

3 Залік 

ОК 4.1.1.5. Вступ до спеціальності 2 Залік 

 Всього 28  

 

4.2 Цикл практичної підготовки 

ОК4.2.1.1.1 Навчальна практика (Вступ до фаху) 3 Залік 

ОК4.2.1.1.2 Навчальна практика (Основи харчових технологій) 3 Залік 

ОК4.2.1.2 Виробнича практика 9 Залік 

ОК4.2.1.3 Технологічна практика 14 Залік 

 Всього 29  



  

5 Вибіркові компоненти  ОП  

5.2 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ВБ 5.2.1. Захист прав споживачів  

2 

 

Залік ВБ 5.2.2. Політологія 

 Всього 2  

5.3 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

ВБ 5.3.1. Аналітична хімія  

4 

 

Залік ВБ 5.3.2. Фізико-хімічний аналіз 

 Всього 4  

5.4 Цикл професійної та практичної підготовки 

ВБ 5.4.1.1. Етнічні кухні  

5 

 

Іспит ВБ 5.4.1.2. Технологія приготування страв сучасної 

української кухні 

ВБ 5.4.1.3. Економіка підприємств  

3 

 

Залік ВБ  5.4.1.4. Облік, калькуляція і звітність 

ВБ 5.4.1.5. Технологія продуктів дієтичного харчування  

4 

 

Залік ВБ. 5.4.1.6. Технологія продуктів оздоровчого харчування 

ВБ5.4.1.7. Санітарія  та гігієна в харчовій промисловості  

2 

 

Залік ВБ 5.4.1.8 Виробнича санітарія і гігієна в закладах 

ресторанного господарства 

ВБ 5.4.1.9. Товарознавство харчових продуктів  

5 

 

Іспит ВБ5.4.1.10 Експертиза і контроль якості харчових продуктів 

ВБ5.4.1.11 Устаткування закладів ресторанного 

господарства 
 

7 

 

Іспит 

ВБ5.4.1.12 Загальні технології харчової промисловості 

ВБ5.4.1.13 Ресторанний сервіс  

5 

 

Іспит  ВБ5.4.1.14 Культура приготування 

 Всього 31  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 
Перелік навчальних дисциплін 

Код н/д Назва навчальної дисципліни Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Місце в 

логічній 

послідовно

сті 

вивчення 

(рік 

навчання) 

ОК 2.1.1. Історія України 2 1,2 

ОК 2.1.2. Культурологія  2 2 

ОК 2.1.5. Основи правознавства  2 2 

ОК 2.1.7. Економічна теорія 2 2 

ОК 3.1.3. Екологія  2 2 

ОК 3.1.4. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології 4 2 

ОК 3.1.5. Інженерна графіка  3 2 

ОК 3.1.7. Органічна хімія 3 2 

ОК 3.1.8. Неорганічна хімія 4 2 

ОК4.2.1.1.1 Навчальна практика (Вступ до фаху) 3 2 

ОК 2.1.3. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 3 

ОК 2.1.4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 4 3 

ОК 2.1.6. Соціологія   2 3 

ОК 2.1.8. Філософія 2 3 

ОК 2.1.9. Фізичне виховання 4 3 

ОК 3.1. 1. Вища математика 2 3 

ОК 3.1.2. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 3 

ОК 3.1.6. Комп’ютерна  графіка 3 3 

ОК 3.1.9. Фізична та колоїдна хімія 3 3 

ОК 3.1.10 Основи електротехніки 2 3 

ОК 4.1.1.3. Організація ресторанного господарства 5 3 

 Курсова робота з організації ресторанного господарства 1 3 

ОК4.2.1.1.2 Навчальна практика (Основи харчових технологій) 3 3 
ОК4.2.1.2 Виробнича практика 9 3 

ВБ 5.3.1. Аналітична хімія 4 3 

ВБ 5.3.2. Фізико-хімічний аналіз 4 3 

ВБ 5.4.1.1. Етнічні кухні 

 

5 

 

3 

 
ВБ 5.4.1.2. Технологія приготування страв сучасної української кухні 5 3 

ВБ 5.4.1.9. Товарознавство харчових продуктів 5 3 

ВБ5.4.1.10 Експертиза і контроль якості харчових продуктів 5 3 

ВБ5.4.1.11 Устаткування закладів ресторанного господарства 7 

 

3 

ВБ5.4.1.12 Загальні технології харчової промисловості 7 3 

ОК 4.1.1.1. Технологія продукції ресторанного господарства 13 3,4 

 Курсовий проект з технології продукції ресторанного 

господарства 

1  

ВБ5.4.1.13 Ресторанний сервіс 5 3,4 

ВБ5.4.1.14 Культура приготування 5 3,4 



ОК 3.1.11 Основи автоматизації виробничих процесів 2 4 

ОК 4.1.1.5. Основи стандартизації та контролю якості продукції 3 4 

ОК 4.1.1.2. Охорона праці в галузі 3 4 

ОК4.2.1.3 Технологічна практика 14 4 

ВБ 5.2.1. Захист прав споживачів 2 4 

ВБ 5.2.2. Політологія 2 4 

ВБ 5.4.1.3. Економіка підприємств 3 

3 

4 

ВБ  5.4.1.4. Облік, калькуляція і звітність 3 4 

ВБ 5.4.1.5. Технологія продуктів дієтичного харчування 4 

4 

4 

ВБ. 5.4.1.6. Технологія продуктів оздоровчого харчування 4 4 

ВБ5.4.1.7. Санітарія  та гігієна в харчовій промисловості 2 

2 

4 

ВБ 5.4.1.8 Виробнича санітарія і гігієна в закладах ресторанного 

господарства 

2 4 

 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми  спеціальності 181  «Харчові технології» 

проводиться у формі кваліфікаційного іспиту на який виносяться дисципліни: Технологія 

продукції ресторанного господарства, Організація ресторанного господарства, Основи 

стандартизації та контролю якості продукції та завершується видачею документу 

встановленого зразка присвоєнням кваліфікації фахового молодшого бакалавра з харчових 

технологій.  

До атестації допускаються здобувачі, які виконали всі вимоги програми підготовки. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.    

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ПІДГОТОВКИ 

В ФКНТІІС ОНАХТ функціонує система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення 

якості освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 



2) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, 

що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на 

навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, 

переведення, відрахування, атестація тощо); 

3) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  

4) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів;  

5) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

6) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 

7)  визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих 

правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу; 

8) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів 

фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою; 

9) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

10)  забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

11)  забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні 

програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та 

кваліфікацій; 

12) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу 

фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, 

притягнення порушників до академічної відповідальності; 

13)  інших процедур і заходів.  



Система забезпечення ФКНТІІС ОНАХТ якості освітньої діяльності та якості 

фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості) за поданням ФКНТІІС ОНАХТ оцінюється 

Державною службою якості освіти  або акредитованими ним незалежними 

установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на 

предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової 

передвищої освіти , що затверджуються центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки із забезпечення якості освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ  

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
 

 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-

VIII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами). URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text  

5. Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний 

класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010». URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text  

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2018 № 1125 «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» 

(бакалаврського) рівня вищої освіти». URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-181-harchovi-tehnologiyi-dlya-

bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti  

7. Наказ міністерства освіти і науки України від 01 червня 2018 р. № 570 

«Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти». URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-

sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi- 
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 Таблиця 1 

 

Матриця відповідності компетентностей НРК  
 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

ЗН1 Всебічні спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні 

знання у сфері навчання 

та/або професійної 

діяльності, усвідомлення 

меж цих знань 

Уміння/навички 

УМ1 Широкий спектр когнітивних 

та практичних умінь/навичок, 

необхідних для розв’язання 

складних задач у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності 

та/або навчання 

УМ2 Знаходження творчих рішень 

або відповідей на чітко визначені 

конкретні та абстрактні проблеми 

на основі ідентифікації та 

застосування даних 

УМ 3 Планування, аналіз, контроль 

та оцінювання власної роботи та 

роботи інших осіб у 
спеціалізованому контексті 

Комунікація 

К1 Взаємодія з колегами, 

керівниками та клієнтами у 

питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та 

діяльності у професійній 

сфері та/або у сфері 

навчання 

К2 Донесення до широкого 

кола осіб (колеги, 

керівники, клієнти) 

власного розуміння, знань, 

суджень, досвіду, зокрема у 

сфері професійної 

діяльності 

Відповідальність і 

автономія 

АВ1 Організація та нагляд 

(управління) в контекстах 

професійної діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних змін 
АВ2 Покращення 

результатів власної 

діяльності і роботи інших 

АВ3 Здатність 

продовжувати навчання з 

деяким ступенем автономії 

Загальні компетентності 

ЗК1 Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в 

Україні 

ЗН1  К2  

ЗК2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ЗН1 УМ2  АВ2 
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ведення здорового способу життя     

ЗК3 Здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях 

ЗН1 УМ1, УМ2 К2 АВ2 

ЗК4 Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗН1 УМ3 К1, К2 АВ2, АВ3 

ЗК5 Здатність спілкуватися 
іноземною мовою 

ЗН1 УМ3 К1, К2 АВ2, АВ3 

ЗК6 Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 
технології 

ЗН1 УМ1, УМ2 К1, К2 АВ1, АВ2 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації 

 УМ2, УМ3 К1 АВ1 

ЗК8 Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

ЗН1 УМ3 К1, К2 АВ1, АВ2 

Спеціальні компетентності 

СК1 Здатність здійснювати 
виробництво харчової продукції та 

продукції суміжних виробництв на 

основі розуміння сутності 

перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж 

технологічного процесу 

ЗН1 УМ1,УМ2 К1 АВ1 

СК2 Здатність контролювати 
режими технологічних процесів 

виробництва харчової продукції 

ЗН1 УМ1, УМ2 К1, К2 АВ1 

СК3 Здатність проводити контроль 

якості і 

безпечності сировини, 

напівфабрикатів, харчової 

продукції та продукції суміжних 
виробництв 

ЗН1 УМ1, УМ2. УМ3 К1 АВ1, АВ3 

СК4 Здатність застосовувати 
практичні уміння і навички під час 

виробництва якісної і безпечної 

продукції 

ЗН1 УМ1, УМ2 К1 АВ1 

СК5 Здатність знаходити 

відповідні рішення у розробці 

нових та удосконаленні існуючих 

харчових технологій 

ЗН1 УМ1, УМ2 К1 АВ2, А3 
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СК6 Здатність заповнювати 

обліково-звітну 

документацію і проводити 

технологічні та економічні 

розрахунки 

ЗН1 УМ1, УМ3  АВ1 

СК7 Здатність обирати 

технологічне обладнання, 

складати апаратурно- 

технологічні схеми 

виробництва харчової та 
суміжної продукції 

ЗН1 УМ1, УМ3   

СК8 Здатність 
дотримуватись вимог 

законодавства та 

використовувати 

нормативно-технічну 

документацію в галузі 

харчових технологій 

ЗН1 УМ1, УМ3 К1 АВ3 

СК9 Здатність 
організовувати безпечну 

роботу виробничої дільниці 

(підрозділу) з урахуванням 

вимог законодавства з 

охорони праці 

ЗН1 УМ1 К1  

СК10 Здатність 
забезпечувати екологічну 

безпеку під час виробництва 

харчової та суміжної 

продукції 

ЗН1 УМ1 К1  
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Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей 
 

 

Результати навчання 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК 
1 

СК 
2 

СК 
3 

СК 
4 

СК 
5 

СК 
6 

СК 
7 

СК 
8 

СК 
9 

СК 
10 

РН1 Виконувати технологічні процеси виробництва 
харчової продукції із застосуванням сучасного 

технологічного устаткування 

   

+ 
     

+ 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
   

+ 
   

РН2 Застосовувати закономірності фізико-хімічних, 

біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини під час виробництва та 
зберігання готової продукції 

   
+ 

      
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

     

РН3 Визначати показники якості сировини, напівфабрикатів 

і готової продукції відповідно до нормативних вимог 

  
+ 

    
+ + 

 
+ + 

   
+ 

  

РН4 Контролювати   технологічні   процеси   харчових   і 
суміжних виробництв 

  
+ 

    
+ + + + 

     
+ 

 

РН5 Виявляти причини виникнення виробничих ситуацій і 
знаходити шляхи їх вирішення 

  
+ 

    
+ 

 
+ 

 
+ + 

   
+ 

 

РН6 Вносити пропозиції щодо удосконалення технології 
харчової продукції 

  
+ + + + + + 

    
+ 

 
+ + 

  

РН7 Застосовувати вимоги законодавства, нормативно- 

технічну та технологічну документацію в галузі харчових 
технологій 

    

+ 
 

+ 
         

+ 
  

+ 
  

РН8 Обирати   сучасне   технологічне   устаткування   для 
технічного оснащення нових або реконструйованих 

виробничих дільниць (підрозділів) 

   

+ 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
    

+ 
   

+ 
  

+ 
 

РН9 Складати апаратурно-технологічні схеми виробництва 
харчової продукції 

  
+ + + + 

      
+ 

 
+ + 

  

РН10 Застосовувати системи управління якістю та 
безпечністю харчової продукції під час її виробництва 

    
+ 

  
+ 

  
+ 

    
+ 

 
+ 

РН11 Проводити технологічні, техніко-економічні 

розрахунки сировини, матеріальних ресурсів і заповнювати 
обліково-звітну документацію 

   

+ 
 

+ 
 

+ 
         

+ 
  

+ 
  

РН12 Організовувати роботу окремих виробничих дільниць 

(підрозділів) харчових підприємств і координувати їх 
діяльність 

    

+ 
  

+ 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
    

+ 
 

+ 
 

+ 

РН13 Застосовувати спеціальне програмне забезпечення та 

інформаційно-комунікаційні технології у професійній 

діяльності 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 
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РН14 Застосовувати ресурсоощадні та 

конкурентоспроможні технології для підвищення 
ефективності виробництва 

  

+ 

     

+ 

   

+ 

   

+ 

  

+ 

   

+ 

РН15 Організовувати   безпечні   умови   праці   під   час 
виробничої діяльності 

+ + 
     

+ 
 

+ + 
   

+ + + 
 

РН16 Забезпечувати   процес   виробництва   харчової   та 
суміжної продукції з дотриманням вимог екологічної 

безпеки 

  

+ 
 

+ 

     

+ 

  

+ 

   

+ 

  

+ 

   

+ 

РН17 Спілкуватися та укладати ділову документацію 

державною та іноземною мовами, зокрема з професійних 
питань. 

 

+ 
 

+ 

  

+ 
 

+ 

  

+ 

       

+ 

    

 

 


