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Освітньо-професійна програма з підготовки фахового молодшого 

бакалавра за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво 

та технології освітньо-професійної програми «Індустрія виноробства».  

Розроблено проектною групою у наступному складі: 

1. Касько Андрій Анатолійович, викладач, методист відділення ФКНТІІС 

ОНАХТ – гарант освітньої програми; 

2. Пірожков Сергія Дмитровичу, викладач, завідувач навчальної лабораторії 

ФКНТІІС ОНАХТ; 

3. Глушков Олег Анатолійович, к.т.н., викладач, директор ФКНТІІС ОНАХТ. 

 

Освітня програма «Індустрія виноробства» підготовки фахівців освітньо-

професійного ступеню фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 181 

Харчові технології розроблена відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», відповідає Постанові КМУ «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р.. 

Освітня програма визначає передумови вступу до навчання, орієнтацію та 

основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавара, перелік 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і 

варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів 

навчання та вимоги до контролю якості у сфері фахової передвищої освіти. 

 



1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

зі спеціальності 181 «Харчові технології»  

(за освітньо-професійною програмою Індустрія виноробства) 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр 

Технік-технолог з бродильного виробництва і 
виноробства 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки фахового 

молодшого бакалавра зі спеціальності 181 Харчові 

технології освітньо-професійної програми Індустрія 

виноробства 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра одиничний, 

150 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 6 місяців на 

основі базової загальної середньої освіти за 

спеціальністю 181 Харчові технології освітньо-

професійної програми Індустрія виноробства (без 

урахування годин для вивчення циклу загальноосвітньої 

підготовки).  

150 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 6 місяців на 

основі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю 181 Харчові технології освітньо-

професійної програми Індустрія виноробства. 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 6 місяців на 

основі ОКР «Кваліфікований робітник» за спеціальністю 

181 Харчові технології освітньо-професійної програми 

Індустрія виноробства. 

Наявність 

акредитації 

програми 

- 

Цикл/Рівень 
FQ-EHEA – початковий рівень (короткий цикл),  

QF-LLL – 5 рівень, НРК України – 6 рівень 

Передумови 

Особа має право здобувати ступінь фахового молодшого 

бакалавра за умови наявності в неї базової загальної 

середньої освіти, на основі повної загальної середньої 

освіти, на основі ОКР «Кваліфікований робітник» 
Мова викладання Українська 



Термін дії 

освітньої 

програми 

10 років 

Інтернет адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

http://kntiis.od.ua/uk 

2 - Мета освітньої програми 

Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних 

для здійснення професійного характеру в межах діяльності підприємств 

харчової промисловості виноробної спеціалізації та підприємств, які 

реалізують споживачеві виноробну продукцію. 
3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

Галузь знань 18 Виробництво та технології 

Спеціальність 181 Харчові технології  

Освітньо-професійна програма Індустрія виноробства 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. 

Програма складається з дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, циклу математичної, 

природничо-наукової підготовки, циклу професійної та 

практичної підготовки. 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Формування фахової компетентності щодо вміння 

планувати процес бродильного виробництва і 

виноробства та розв’язувати практичні проблеми 

технічного і технологічного характеру у виробничих 

умовах підприємств харчової промисловості. 

Програма спрямована на підготовку 

висококваліфікованих кадрів виробництва харчової 

продукції в закладах ресторанного господарства, 

застосування сучасних схем технологічного 

виробництва,   забезпечення питань організації та 

планування виробництва.  

Ключові слова освітньої програми: 

Галузь знань – основна предметна область освіти і 

науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за 

якими здійснюється професійна підготовка (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).  

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і 

визнання, який отримано, коли уповноважена установа 

(компетентний орган) встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими 

стандартами (частина перша статті 1 Закону України 



«Про вищу освіту»). 

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота, 

яка може передбачатись на завершальному етапі 

здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення 

відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.  

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця 

Національної рамки кваліфікацій, що визначається 

певною сукупністю компетентностей, які є типовими 

для кваліфікацій даного рівня.  

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту»):   

Інтегральна компетентність – узагальнений опис 

кваліфікаційного рівня, який виражає основні 

компетентністні − характеристики рівня щодо навчання 

та/або професійної діяльності. 

Загальні компетентності – універсальні 

компетентності, що не залежать від предметної області, 

але важливі− для успішної подальшої професійної та 

соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для 

його особистісного розвитку. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – 

компетентності, що залежать від предметної області, та 

є− важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – 

одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг 

одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).  

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) 

програма – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 

що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 



вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).  

Результати навчання – сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, 

освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).  

Спеціальність – складова галузі знань, за якою 

здійснюється професійна підготовка (частина перша 

статті 1 Закону України «Про вищу освіту») 

Особливості 

програми 

Наявність варіативної складової професійно-

орієнтованих дисциплін для роботи у сфері харчових 

технологій; практична підготовка протягом навчання на 

підприємствах харчової та переробної промисловості. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні 

роботи за ДК 003:2010: 

- 3520 Технік-технолог з бродильного виробництва і 

виноробства 

- 3212 Технік-лаборант 

- 3111 Технік-лаборант (хімічні та фізичні 

дослідження) 

- 3116 Технік-лаборант (хімічне виробництво) 

- 3119 Технолог 

-   1225 керуючий (менеджер) підприємства 

харчування;  

  1225 завідувач підприємства харчування; 

- 1222.2 Майстер виробничої дільниці 

- 8278.2 Апаратник з виробництва шампанського 

- 8278.3 Апаратник вирощування дріжджів 

- 8278.2 Апаратник перегонки та ректифікації спирту 

- 8278.2 Апаратник процесу бродіння 

- 8153.2 Апаратник фільтрації 

- 8163.2 Апаратник хімводоочищення 

Подальше 
навчання 

Можливе подальше навчання за першим  

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, у тому числі за 

скороченою програмою підготовки, а також підвищення 

кваліфікації і отримання додаткової післядипломної 

освіти 



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 в малих групах, лабораторних 

практиках, самостійної роботи, консультацій з 

викладачами, розробки фахових проектів, навчальних та 

виробничих практик.  

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних 

та професійних компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем з галузі. 

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками 

презентації її результатів рідною і іноземною мовами.  

Проведення самостійного наукового дослідження з 

використанням ресурсної бази коледжу, академії. 

Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і 

консультування науковим керівником. 

Оцінювання 

Поточне опитування, семінарський контроль 

(письмовий, усний, тестовий), звіти про практику, 

контрольні роботи, курсові робота та проект, контроль у 

формі семестрової сесії із складанням іспитів та заліків 

за відповідними предметами, що дозволяє оцінити 

набуті компетенції.  

Написання реферативних робіт, курсових проектів, 

участь у тематичних «круглих столах», семінарах, 

конференціях тощо, які супроводжуються 

мультимедійною презентацією результатів науково-

практичної розробки.  

Курсова робота (курсовий проект) молодшого бакалавра 

виконується за тематикою, визначеною вищим 

навчальним закладом та обов’язково перевіряється на 

плагіат, зміст визначається темою. Деталізація вимог до 

курсової роботи/проекту регламентується внутрішніми 

документами й положеннями ФКНТІІС ОНАХТ. 

Проводиться відкритий та публічний захист 

кваліфікаційної роботи (дипломний проект). 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі різного 

рівня складності у процесі навчання із застосуванням 

базових теоретичних знань, розвинутої системи 

логічного мислення, комплексу теорій та методів 



фундаментальних і прикладних наук та розв’язувати 

практичні проблеми технічного і технологічного 

характеру у виробничих умовах підприємств харчової 

промисловості 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області, розуміння 

професійної діяльності. 

ЗКЗ. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК5. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати 

відповідні обґрунтовані рішення. 

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. ЗК8. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК10. Уміння працювати автономно та в команді. 

ЗК11.Навички здійснення безпечної діяльності. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК1.Знання і розуміння предметної області своєї 

професії. 

ФК2.Уміння застосовувати фахові знання на практиці. 

ФКЗ. Здатність використовувати теоретичні знання і 

практичні навички в технології приготування різних 

типів вин (столових, кріплених, ароматизованих), 

плодово-ягідних, ігристих вин і коньяків, а також 

продуктів відходів виноробства. 

ФК4. Здатність використовувати новітню техніку та 

сучасні технології на підприємствах бродильної галузі та 

виноробства. 

ФК5. Загальне уявлення про будову, принцип дії та 

застосування різних видів технологічного обладнання. 

ФК6. Здатність здійснювати техніко-технологічне 

обґрунтування, підбір обладнання та проектування 

технологічних ліній. 

ФК7. Здатність застосовувати на практиці основи теорії 

автоматизації будови приладів контролю та 

автоматичного регулювання різних технологічних 

процесів. 

ФК8. Володіння основами державної системи 

стандартизації і сертифікації, формами і методами 

управління якості, користування стандартами. 



ФК9. Здатність використовувати економічні методи 

господарювання, раціонального використання 

матеріальних і трудових ресурсів для покращення 

організації виробництва. 

ФК10. Здатність використовувати знання з ведення 

економічних розрахунків, організації та планування 

виробництва та основ менеджменту у професійній 

діяльності. 

ФК11. Здатність використовувати знання щодо розробки 

бізнес-планів, заходів підвищення 

конкурентоспроможності продукції, правових, 

законодавчих та нормативних актів, що регламентують 

підприємницьку діяльність. 

ФК12. Здатність володіти навичками роботи з 

комп’ютером для рішення виробничих та практичних 

завдань у галузі професійної діяльності. 

ФК13. Здатність застосовувати методи визначення 

показників якості вихідної сировини та продуктів її 

переробки, принципи роботи нового лабораторного 

обладнання і правила користування ним. 

ФК14. Здатність використовувати теоретичні знання і 

практичні навички в розробленні і аналізі схем 

виробництва різних типів вин (столових, кріплених, 

ароматизованих), плодово-ягідних, ігристих вин і 

коньяків, а також продуктів відходів виноробства. 

ФК15. Ведення технологічного процесу в залежності від 

якості, вихідної сировини, всіх видів продукції на всіх 

етапах виробництва. ФК16. Здатність здійснювати на 

підприємстві організацію контролю за якістю готової 

продукції і проведення заходів, які забезпечують якісне 

збереження. 

ФК17. Здатність використовувати теоретичні знання та 

практичні уміння і навички з основ проектування, 

розрахунку і підбору обладнання. 

ФК18. Знання правових основ і законодавства України з 

основ охорони праці та застосування (або вимагання) їх 

при організації виробництва та проектуванні нових 

ліній. 

7 - Програмні результати навчання 

ПРН 1. Застосовувати комплекс професійних знань і умінь з питань 

технології виноробства на основі розкриття сутності технологічних прийомів 

та розвитку логічного та аналітичного мислення. 

ПРН 2. Аналізувати та організовувати технологічний процес приймання 

сировини, її обробки та виробництва вина, виходячи із показників якості 

сировини, асортименту готової продукції та технічного етапу виробництва. 



ПРН 3. Проводити розрахунки при виготовленні різноманітних типів вин, 

коньяків, утилізації відходів. 

ПРН 4. Працювати з усіма видами нормативно-технічної документації. 

ПРН 5. Демонструвати знання документальних і загально інженерних 

дисциплін на рівні, необхідному для розуміння технологічних процесів та 

закономірностей фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних 

перетворень компонентів винограду, як основної сировини та продуктів його 

переробки і зберігання. 

ПРН 6. Оцінювати, контролювати та управляти технологічними процесами за 

допомогою технічних заходів автоматизації і систем керування. 

ПРН 7. Аналізувати та систематизувати інформацію щодо шляхів 

удосконалення існуючих і розроблення нових технологій, корегувати і 

розробляти або впроваджувати нові стандарти на виноробну продукцію. 

ПРН 8. Розуміти сутність методів контролю якості і безпечності, 

використовувати їх для аналізу якості сировини, допоміжних матеріалів та 

готової продукції на відповідність вимогам чинних нормативних документів. 

ПРН 9. Застосувати програми управління якістю та безпечністю продуктів 

виноробних підприємств, впроваджувати сучасні системи менеджменту. 

ПРН 10. Знати класифікацію, принципи побудови і функціонування 

технологічного обладнання первинного, вторинного, плодово-ягідного 

виноробства, заводів по виготовленню ігристих вин і коньяків, а також 

продуктів відходів виноробства. 

ПРН 11. Визначати показники ефективності виробництва та реалізовувати 

заходи щодо її підвищення шляхом раціонального використання і скорочення 

витрат людської праці, енергетичних та сировинних ресурсів для 

забезпечення конкурентоспроможності виготовленої продукції. 

ПРН 12. Аналізувати стан і динаміку попиту та пропозицій на продукцію 

виноробного підприємства, планувати обсяги її виробництва (реалізації) та 

асортимент; знаходити рішення щодо формування нових конкурентних 

переваг підприємств, передбачати можливі ризики, оцінювати їхній рівень 

під час діяльності підприємств різних галузей виноробної промисловості. 

ПРН 13. Забезпечувати дотримання техніки безпеки, проводити виробничі 

інструктажі з працівниками. 

ПРН 14. Впроваджувати мало- або безвідходні технології, організовувати 

процес утилізації відходів виноробного виробництва та забезпечувати 

екологічну чистоту роботи підприємства.  

ПРН 15. Демонструвати спеціальні знання і навички роботи у лабораторії під 

час виконання різних видів аналізів та досліджень  

ПРН 16. Демонструвати уміння виконувати професійну роботу як 

самостійно, так і в групі, уміння отримати результат у рамках обмеженого 

часу. 

ПРН 17. Організовувати роботу виробничих підрозділів виноробного 

підприємства та вивчати завантаженість працівників підприємства впродовж 

зміни. 

ПРН 18. Демонструвати здатність до ділових комунікацій у професійній 



сфері, уміння вести дискусію, укладати ділову документацію. 

ПРН 19. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні та педагогічні працівники, що 

забезпечують освітньо-професійну програму, за 

кваліфікацією відповідають профілю і напряму 

дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

роботи.  

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням відповідає потребі та повністю забезпечує 

освітній процес протягом усього циклу підготовки за 

освітньою програмою.  

У ФКНТІІС ОНАХТ встановлено локальні комп’ютерні 

мережі та  бездротовий доступ до мережі Інтернет через 

Wi-Fi. Користування Інтернет-мережею безлімітне.  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 

1286 від 19.09.2017, з 01.11.2017р. Одеській 

національній академії харчових технологій надано 

доступ до бібліографічної і реферативної бази 

даних Scopus. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура: бібліотека, у тому числі читальна зала, 

медичний пункт; буфет та кафе, актова зала, спортивні 

зали та спортивні майданчики. Кількість місць в 

гуртожитках відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт КНТІІС ОНАХТ http://kntiis.od.ua/uk 

містить інформацію про освітні програми, навчальну, 

наукову і виховну діяльність, діяльність Вченої ради, 

діяльність студентського самоврядування, структурні 

підрозділи коледжу, творче, спортивне, наукове життя 

студентства, про екологічну політику КНТІІС, плани 

розвитку коледжу та проведення конференцій, правила 

прийому, контакти.  

Навчальні матеріали, рекомендації до виконання 

самостійних, практичних, лабораторних робіт тощо 

розміщено на вкладці «Електронна бібліотека».  

Читальна зала коледжу передбачає 100 посадкових 

місць. Фонд бібліотеки складає 88607, серед 

примірників якого є й такі наукові фахові 

журнали/видання «Харчова наука і технологія», 

«Економіка харчової промисловості», «Пищевые 

технологии и оборудования», «Ресторатор», «Мир 

продуктів». 

http://kntiis.od.ua/uk


9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної 

мобільності за деякими освітніми компонентами, що 

забезпечують набуття загальних або фахових 

компетентностей.  

На основі двосторонніх договорів між ОНАХТ та 

університетами України допускаються індивідуальні 

угоди про академічну мобільність для навчання та 

проведення досліджень в університетах та наукових 

установах України. До керівництва науковою роботою 

здобувачів можуть бути залучені провідні фахівців 

університетів України на умовах індивідуальних 

договорів. Кредити, отримані в інших університетах 

України, перезараховуються відповідно до довідки про 

академічну мобільність. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНАХТ та 

вищими навчальними закладами зарубіжних країн-

партнерів. Індивідуальна академічна мобільність 

можлива за рахунок участі у програмах проекту Еразмус 

+ 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

фахової 

передвищої освіти 

Немає 

 



2 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ОК 1 Основи філософських знань 1,5 залік 
ОК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,0 екзамен 

ОКЗ Основи правознавства 2 залік 

ОК 4 Історія України 1,5 екзамен 

ОК 5 Соціологія 1,5 залік 

ОК6 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,5 екзамен 

ОК 7 Культурологія 1,5 залік 
ОК 8 Фізичне виховання 6,5 залік 

ОК 9 Економічна теорія 1,5 залік 

ОК 10 Вища математика 1,5 залік 

ОК 11 Комп’ютерна техніка 2,5 залік 

ОК 12 Основи екології 1,5 залік 

ОК 13 Безпека життєдіяльності 2 залік 

ОК 14 Неорганічна хімія 2,5 екзамен 

ОК 15 Органічна хімія 3,5 екзамен 

ОК 16 Аналітична хімія 2,5 залік 

ОК 17 Фізична і колоїдна хімія 2,5 екзамен 

ОК 18 Технічна мікробіологія 2 залік 

ОК 19 Загальна біохімія 2 залік 

ОК 20 Технічне креслення 2,5 залік 

ОК 21 Основи електротехніки 2 залік 

ОК 22 Процеси і апарати 3,5 екзамен 

ОК 23 Технологія галузі 13,5 заліки, екзамен 

ОК 24 Технохімічний контроль галузі 4,5 екзамен 

ОК 25 Технологічне обладнання галузі 8 екзамен 

ОК 26 Основи стандартизації і метрології 3 залік 

ОК 27 Мікробіологія галузі 2 залік 

ОК 28 Основи охорони праці 1,5 екзамен 

ОК29 Автоматизація виробництва 2,5 залік 

ОКЗО  Облік і звітність 2,5 екзамен 

ОК31  Економіка підприємства 3,5 екзамен 

ОК 32 Організація, планування та управління виробництвом 5,5 екзамен 

ОКЗЗ  Промислова санітарія 3 залік 

ОК 34 Основи підприємництва 3 залік 

ОК 35 Радіометричний контроль 3 залік 

 Практичне навчання   

 Навчальна практика: 16,5  

ОК36  Введення в спеціальність 2 залік 

ОК 37 Для набуття робітничої професії 4 залік 

ОК 38 Придбання робітничої професії 7,5 екзамен 
ОК 39 Вирішення виробничих ситуацій 3 залік 

ОК 40 Технологічна практика 9,0 залік 

ОК 41 Переддипломна практика 4,5 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 139,5  

Вибіркові компоненти ОП 
ВК 1 Хімія вина 2 залік 



Загальний обсяг вибіркових компонент: 2  

Екзаменаційні сесії 8,5  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 150  

 
2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми 
Перелік навчальних дисциплін 

Код 

н/д 
Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Місце в логічній 

послідовності 

вивчення (рік 
навчання) 

ОК 7 Культурологія 1,5 1 

ОК 12 Основи екології 1,5 1 

ОК 13 Безпека життєдіяльності 2 1 

ОК З Основи правознавства 2 1 

ОК 4 Історія України 1,5 2 

ОК 9 Економічна теорія 1,5 2 

ОК 10 Вища математика 1,5 2 

ОК 14 Неорганічна хімія 2,5 2 

ОК 15 Органічна хімія 3,5 2 

ОК 16 Аналітична хімія 2,5 2 

ОК 17 Фізична і колоїдна хімія 2,5 2 

ОК 18 Технічна мікробіологія 2 2 

ОК 19 Загальна біохімія 2 2 

ОК 20 Технічне креслення 2,5 2 

ОК 21 Основи електротехніки 2 2 

ОК 22 Процеси і апарати 3,5 2 

ОК 11 Комп’ютерна техніка 2,5 2 

ОК36  Введення в спеціальність (навчальна практика) 2 2 

ОК 37 Для набуття робітничої професії (навчальна практика) 4 2 

ОК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,0 2,3 

ОК 23 Технологія галузі 13,5 2,3,4 

ОК 25 Технологічне обладнання галузі 8 3 

ОК 1 Основи філософських знань 1,5 3 
ОК 6 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,5 3 

ОК 8 Фізичне виховання 6,5 3 

ОК 24 Технохімічний контроль галузі 4,5 3 

ОК 26 Основи стандартизації і метрології 3 3 

ОК 27 Мікробіологія галузі 2 3 

ОК29 Автоматизація виробництва 2,5 3 

ОК31  Економіка підприємства 3,5 3 

ОК 38 Придбання робітничої професії (навчальна практика) 7,5 3 

ОК 32 Організація, планування та управління виробництвом 5,5 3,4 

ОК 40 Технологічна практика 9,0 3,4 

ОКЗЗ  Промислова санітарія 3 3 

ОК 35 Радіометричний контроль 3 3 

ОК 28 Основи охорони праці 1,5 4 

ОКЗО  Облік і звітність 2,5 4 



ОК 34 Основи підприємництва 3 4 

ОК 5 Соціологія 1,5 4 

ВК 1 Хімія вина 2 4 

ОК 39 Вирішення виробничих ситуацій (навчальна практика) 3 4 

ОК 41 Перед дипломна практика 4,5 4 

 
3 ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Індустрія 

виноробства» спеціальності 181 «Харчові технології»  проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної роботи у вигляді дипломного проекту 

та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня фахового молодшого бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації технік з Технік-технолог з бродильного 

виробництва і виноробства. Захист здійснюється державною 

кваліфікаційною комісією, до складу якої можуть включатися 

представники роботодавців та їх об'єднань, відповідно до положення 

про атестаційно-кваліфікаційну комісію, затвердженого вченою 

радою ОНАХТ.  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи (дипломного проекту). 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи   

Кваліфікаційна робота (дипломний проект) - це самостійна робота 

кожного студента, яка готується з метою публічного захисту й 

одержання освітньо-професійного ступеню фаховий молодший 

бакалавр, що виконується на завершальному етапі здобуття фахової 

передвищої освіти для встановлення відповідності набутих 

результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів. 

Кваліфікаційна робота (дипломний проект) фахового молодшого 

бакалавра виконується державною мовою за тематикою, визначеною 

навчальним закладом та обов’язково перевіряється на плагіат.  

Зміст кваліфікаційної роботи (дипломного проекту)  визначається її 

темою. Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується 

внутрішніми документами й положеннями ФКНТІІС ОНАХТ. 

 

Характеристика системи внутрішнього забезпечення якості 

підготовки здобувача початкового рівня вищої освіти 

У ФКНТІІС ОНАХТ функціонує система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ФКНТІІС 

ОНАХТ, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 



6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) інших процедур і заходів. 

 

 

Керівник проектної групи     Андрій КАСЬКО 
              (гарант освітньої програми) 

 


