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I ПРЕАМБУЛА

ОСВiТньо-професiйна програма (ОГТп) для ПiдгоТовки здобувачiв фаховот

передвищоТ освiти за СПецiальнiсТю «Харчовi технологiТ» МiсТить обсяг кредитiв

СКТС, необхiдний для здобупя Вiдповiдного ОСвiтньо-професiйного ступеня;

nepenix компетентностей ВИПускника; нормативний змiст Пiдготовки здобувачiв

фаховот передвищот ОсВiти, сформульований у термiнах результатiв нанчаяня;

форми атестацiТ здобувачiв фаховот передвищоТ осВiти; Вимоги до наявносТi системи

внутрiшнього забезпечення якостi фаховот передвищо’i освiти.

orin розроблено на основi Стандарту вищоТ освiти членами проектноТ групи Iвано

Франкiвського кОледжу Львiвського нацiонального аграрного унiверситету у складi:

Фелик Катерини Ярославiвни, голови цикловоТ комiсiУ спецдисциплiн зi

спеДiальностi <‘Зберiгання, консервування та переробка плодiв i овочiв», спецiалiста

вищоТ категорiТ;

Щербiй Уляни Романiвни, спецiалiста вищоТ категорiУ, викладача-методиста;

Янеяича Миколи Степановича, спецiалiста вищоТ категорiТ, старшого Викладача;

Баран Богдани Богданiвни, спецiалiста вищоТ категорiУ.



H Загальна характеристика

ОсВiтньо-професiйний Фаховий молодыиий бакалавр
LЁтупiнь
Галузь знань 18 «Виробництво та технологiТ»
Спецiальнiсть 181 «Харчовi технологiУ»
Квалiфiкацiя в дипломi технiК-технологз переробки плодоовочевоТ продукцiТ

Опис предметно? областi Об’ект виечення та дiяльностi: технологiчнi процеси i
харчовi продукти.
Цiлi навчання: формування загальних i професiйних
Компетентностей, необхiдних для органiзацiТ Дiяльностi
Плодоовочевих пiдпри€мств та Вирiшення Практичних
завдань iз забезпечення якостi плодоовочевоТ продукцiУ;
очiкуване застосування набутих компетентностей.
Теоретиччий эм/ст предметнок областi: основнi
поняпя i принципи функцiонування Плодоовочевих
пiдприемств, органiзацiя та контролювання
Вiдповiдного рiвня якостi та безпечностi ПлОдоовочевих
продуктiв, суть i параметри технолОгiчних процесiв
Тхнього виробництва, удосконалення iснуючих харчових
технологiй, правила застосування чинноТ законоданчо
нормативноТ бази та система аналiзу маркетинговоТ
дiяльностi у виробничих умовах.
Методи, методики та технолог/y (якчми мае оволод/ти
эдобуеач вищоi осн/ти для застосовування на
практиц/,): Комплекс органiзацiйних i технологiчних
заходiв для пiдвищення ефективностi функцiонування
плодоовочевих пiдприсмств, методики i методи
Контролю якостi та безпеки плодоовочевих продуктiв,
планування i розрахунку потреби у ресурсах
(матерiальних, фiнансових, трудових), розроблення
плану дiяльностi плодоовочевих пiдприемств.
Iнструменти та обладнання (об ~екти/предмети,
пристроY та прw’ади, якi эдобувач вищоК осн/ти
вчиться застосовувати / використовувати,): сучасне
технологiчне i лабораторне обладнання та прилади,
комп’ютерна технiка та iнформацiйнi технологiТ.

I Акадсмiчнi права Можливе подальше продовження освiти за першим
~випускникiв бакалаврським рiвнем. I
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III Обсяг КРедитiв ектс, необхiдний для здобуття

ОСВiТНьо~Професjйного стуПеНя

Обеяг ОеВiтНьоУ 150 кредитiв СКТС, термiн нанчання —3 роки 5 мiсяц/в

~амиУекТгТ~~п

Перелiк дИСЦИПл~» освiтньоУ Програм» та iT обсяг

1.. дисциплйщ циклу загально? Пiдготовт~и

п’«ормативнi навчальнi дИсЦиплiни

45/1,5
45/1,5
45/1,5
45/1,5
45/1,5
45/1,5
45/1,5
240/8
180/6

45/1,5
90/З
90/З
90/3
120/4
90/З
90/З
90/З
90/З

45/1,5
90/З

45/1,5
90/3

1800/60
ПпофееiйноУ ПiДготоВки

практики
Мiнiмальна Кiлькiеть

наВчальннх годин/
кведитIв €КТС

2

Основи Правознавства
Економjчна теорiя
~ТУ опс гiя
~яУкатт
УкраУнська Мова (за ПР0qLспРЯМ.
2~~Иiлософських знаю,
соцiологiя
ТI-IоземНа мова
Фiзичне виховання

Математит~а
Нео2~чнахiмiя

‘анiчна хiмiя
Аналiтична хiмiя
Фiзична i КОлоi’~Цна хiмiя
~iчнамiкробiологiя
Загакьна бiохiмiя

креслсння
Безпска ЖИПСдiяЛьнОСТi
Основи CKOnOTiT
~Пют~зацiяв:
Основи елс~
Процеси i апарати
Всього за Циклом

Тсхнологiя галузi:
Технслогiя зберiгання
Технологiя переробки
Тсхнохiмiчнкй Контроль

Технологiчне обладнання галузi

Основи стандартизацiy i МетрологiY

Основи охорони прадi



Автоматизацiя ВИРОбництва

~iЗВiтнiСтЬ

Економfка ПiДприемств
..Органiзацlя, планування i управлiнщ~

ова санiТарia

~ВИПiдприества

Товарознавство Сировини галузi

до ах
Сiмейно-ттобутова культура та Домашня
Скономiка
Радiоiистричний контроль
Кооперацiя в СiЛьСькоМу гоСподарсТвi
Загальна ТСХН0л0гiЯ харчових виробництв
Мiкробiологi~ збсрiгання ПлоДiв i Овочiв
Тсхнолог1~ рОзрахуНки
Основи плодiвницТва i ОвочiВництва
....ЮСlина орlснтацая ВИПускНикав ВНЗ

СОди контрощ~ ПродукцiУ в галузi
Хiмiя Сировини та Продукцisт галузi
Октимiзацiя виробничих процеСiв
Тсхнологiя виробництва напоiЪ
Матерiалознавство
Законодавство в галузi
Всього по вааiативнiй частинi

авлiння
Всього
Ензамени
Всього по норМатиВнjй та вибiрковiй
частинi

45/1,6
45/1,5

90/3

_________________ 90/3

________________________ 90/З
90/3

45/1,5

_________________ 45/1,5

120/4
тит? ее навча»»я: ёё~s

Нанчадьна практика 180/б
Технологjчна практика 180/б
пе~дди~омнапрактиJ(а
Веього за ЦИклом 1785/_59,5
Всього по норматИВнiй частинi 3585/119,5

З. Варiативнi Н2ВЧ2ЛьНI ДИСЦИплiн~

90/~
45/1,5
150/5
90/З

105/3,5
45/1,5
45/1,5
90/3

105/3,5
45/1,5
90/З

45/1,5
45/1,5

705/23,5
4’ Тпшi ВИДИ НаВчанНя

Курсовий проект з технологiу переробки 30/1
Курсова робота з органiзагдiy, планування 30/1

б



IУ Перслiк компетентностей ВИПускника

IнТегральна Розумiння та СПРИЙНЯТТя етичних Норм поведiнки Вiдносно iНших
коlнпетентнiсть людей i ВiдНосНо природи (принципи бiоетики).

Розумiнн~ НСОбхiдностi та дотримання Норм Здорового способу
ЖИття.
Здатнiсть УЧитися.
Здатнiсть до критики й самокритики
Креативнiсть, ЗдаТнiсть до системного МИслення.
Адаптивнiсть i комунiкабельнiсть
Наполегливiсть у досягненнi мети.
Турбота про якiсть роботи, що виконуюсться
Толерантнiсть.
Екологiчна г амотнисть.

Загальнi Здатнiсть Навчатися та оволодiвати сучасними Знаннями.
компетеНтностi Знання та роЗумiНня предметнот областi, роЗумiнНя професiйноу

дiяльНостi
ЗдатНiсть до пошуку, оброблення та аналiЗу iнформацiт з рiзша
дЖерел.
Навички використання iнформацiйних i комунiкацiйних
техНологiй.
Умiння вяконувати поставленi завдання та приймати вiдповiднi
обгрунтованi рiшенНя.
ЗдатНiсть Застосовувати ЗнаНня на практИцi.
ЗдатНiсть оцiНювати та ЗабеЗпечуваТи якiсть робiт, що
виконуються.
Вмiння ВиявЛяТи, ставити та вирiшувати проблеми.
Здатнiсть виявляти iнiдiативу та пiдприсМливiсть.
Здатнiсть працювати в командi.
Здатнiсть працювати автономно.
Навички ЗдlЙснення беЗпечнот дiяльностi.

Спецiаль~H ЗдатНiсть Застосовувати базовi Знання фундаментальних наук для
(фаховi, роЗумiння сутi технологiЧних процесiв, що вiдбуваються пiд час
предметнf) гдм‘ясних продуктiв.
компетентностi Здатнiсть до органiзацiу та проведення технологiчного процесу

виробництва якiсних i беЗпечних м’ясних продуктiв.
Здатнiсть оцiнювати ЧИННИКИ впливу на перебiг техНологiЧцих
Процесiв та використовувати технiчне, iнформацiйне i програмне
Забезпечення для управлiНня технологiчнИми процесами, у тому
числi За допомогою сучасних автоматиЗованих систем.
Навички роботи зi спецiальним лабораторним обладнанням та
виМiрювальною технiкою ~З Застосуванням сучасних методiв
досЛiдЖень та Здатнiсть до органiЗацiу i проведення
технохiмiчного i мiкробiологiЧного контролю якостi сировини,
напiвфабрикатiв i харчових продуктiв.
Здатнiсть використовувати фундаментальнi, професiйно..
профiльованi Знанкя i практичнi навички для роЗроблення нових
та удосконалення iснуючих технологiй.
Здатнiсть Застосовувати iн о Мацiйно-комунiкацiй~~ технологiу,
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професiйнi та базовi знання в галузi СКОНОМiКи i логiстики для
вирiшення прикладних задач, Проводити технологiчнi, технiчнi та
СконоМiчни розрахунки.
Здатнiсть розумiти ПрИнщIпи роботи технологiчного обладнання,
Володiти прогресивними Методами його пi~Дбору та експлуатадiт,
складати апаратурнотехнологiчнi схеми.
Здатнiсть використовуватii чинну законоданчу базу, дОВiдковi
матерiали та пРофесiйно-профiльованi знания для розроблення
нормативноу дОКументацiГ
Здатнiсть самостiйно нанчитися, ВИкОристовуючи здобутi
фуНдаМентальн~ та професiйнi знання i навички.
Здатнiсть розробляти та впрОваджувати ефективнi методи
органiзацiт працi ВiдпОвiдно до ВИМоГ боэпеки ЖИПсдiяльностi та
Охорони працi, забезпечувати еКОлогiчну чистоту роботи
ПiдПрисмства
Здатнiсть до дiлових КОМунiкацiй з фахiвщтми в галузi м’ясних
ТСХНологiй, умiння вести дискусiю на професiйну тематику
украТнською та iнОземнОю мовами.
Здатнiсть аНалiзувати стан галузi, сучаснi дОсягнення науки i
техаiки, ПрОводити соДiально~орiснтовану ПОлiтику в галузi
м’ясних ви обниiдтв.

IНСтругuснТальнi ЗДатнiсть до ПисемноТ й усноТ комунiкацiт рiдною мовою
коiипетенцfу Знання iНШОТ мови (мов).

Навички роботи з КОмП’ютером, використання iнтернет~ресурсiв.
Навички унравлiння iнформацiсю
дослiдницькi навички.
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V Нормативн»~ Зiиiст ПiдГотовки здобувачiв фаховоу передвищот ocBiTu,

СфорМулт,оВаний у терминах Результатiв нанчання

1 Демонструвати знания фундаМент~ьних I спецiальни~ диСциплiн на рiвнi,
необхiдному для РОЗумiННя технологiчних процесiв та закономiрностей фiзико
хiмiчних, бiохiМiчних i МiКРОбiологiчних перетворень КоМпонентiв ПРОдовольчоТ
Сировини пiд час IT переробки i зберiгання.
2 Оцiнювати контролювати та Керувати технологiчними Процесами за дОПомогою
технiчних засобiв автоматизацiУ та систем керування.
3 Аналiзувати та систематизувати iнформацiю щодо Шляхiв удосконалення
iснуючих I Розроблення нових технологiй, корегувати i розробляти та/або
впроваджувати новi стандарти на ПЛОдоовочеву Продукцiю.
4 Розумiти сутнiсть Методiв Контролю якостi I безпенi, використовувати Ух для
аналiзу якостi сировини i готовы продукцiт на вiдповiднiсть вимогам чинних
нормативних документiв.
5 Знати класифiкацiю, Принщши побудови I функцiонування технологiчНого
обладнання переробних виробншцв. Вибирати та застосовувати для реконструкцiу,
технiчного переоснащення або будiвництва ПIдПрисмств сучасне обладнання,
~технологiт, системи автоматизованого Проектування та
програмного забезпечення.
б Визначати показники ефективностi виробництва та реалiзовувати заходи для IT
Пiдвищення шляхом рацiональног~ використання i скорочення витрат людськоТ
працi, енергетичних та сировинних ресурсiв для забезпечення
Конкурентоспроможностi виготовленот ПродуiщiУ.
7 Аналiзувати стан I динаМiку ПоПиту та Пропозицiй на продукцiю плодоовочевих
Переробних Пiдприемств, Планувати обсяги IT виробництва (реалiзадiУ) та
асортимент.
8 ЗабезПечувати дотримання технiКи безпеки, Проводити виробничi iнструктажi з
праДiвниками
9 Впроваджувати Мало- або безвiдхоДнi технологiу, органiзовувати Процес утилiзацiУ
вiдходiв виробнидтва та забезПечувати екологiчну чистоту роботи ПiдПриемства.
10 демонструвати спецiальнi знання I навички роботи у лабораторiт пiд час
Проведення аналiзiв якiсних показникiв сировини I готовоУ продукцiУ.
11 Демонструвати умiння виконувати професiйну роботу як самостiйно, так I в
групi, умiння отриМати результат за обмежений час.
12 Органiзовувати роботу з Пiдвищення квалiфiкацiУ i професiйноу майстерностi
працiвникiв Пiдприемств та брати участь в Ух атестацiУ.
13 Органiзовувати роботу виробничих пlдроздiлiв Пlдприсмства та вивчати
завантаженiсть Працiвникiв ПIдПрисмства вПродовж зМiни.
14 демонструвати здатнiсть до дiлових комунiкацiй у професiйнiй сферi, уМiння
вести дискусiю, укладати дiлову докуМентацiю украУнською та iноземною мовами.

()



VI Форми атестацiу здобувачfв фаховоу псредвищоУ ОсВiти

Форми атсстацп Атестацiя ЗдiЙснюсться у формi;
здоб Вачiв вищо? OcBiTu де жавний комплекспий KBani iкацiйний екзамен.
Вимоги до не передбачено
квалiфiкацiйнот роботи
(за Н2ЯВНОСТi)

Вимоги до захисту не передбачено
дИпломного Проекту (за
наявностi

Hi



VII Bntuoru до НаяВностi СИСТСМИ ВНУтрiкIНього забезпсчсння ЯкОсТi вищоТ

OcHiTu

Принтщпн та Процедури Визначаються положеннями: «Про органiзацiю
забезПечення якостi осВiти OCBiTHboro процесу у Iвано-Франкiвському КолеДжi

Львiвського НАУ»; «Про саМосТiйну роботу
студентiв Iвано-Франкiвського Коледжу Львiвського
НАУ» ; «Про проведення практик студентами
Iвано-Франкiвського коледжу Львiвського НАУ»

Монiторинг та «Про органiзацiю ВнутрiшНього Контролю за
ПСРiодичний Перегляд освiтнiм процесом у Iвано-Франкiвському коледжi
осВiтнiх Програм Львiвського НАУ»

Щорiжохе оцiнюван»~ Визначаеться положеннями: Про призначення
здобувачiв вищоТ OCBiTu аКаДеМiчних стипендiй»; «Про рейтингову оцiнку

дiяльНостi ВиКладачiв Iвано-Франкiвського коледжу
Львiвського НАУ»

Пiдвищення квалiфiкацiу Визначасться положенням «Про пiдвищення
педагогiчних Працiвникiв квалiфiкацiу та стажування науКоВо-педагогiчних i

педагогiчних працiВниКiв Iвано-Франкiвського
Коледжу Львiвського НАУ»

Наявнiсть необхiдних визначаеться Вимогами до Матерiально-технiчного
рсеурсiв для органiзацiу забезпечення
освiтНього Процесу

НАявшСл. визначаеться положенням «Про органiзацiю освiтНьог
НТФОРМАцГйНИх СИСТЕМ процесу в Iвано-Франкiвському коледжi Львiвського
Ля ЕФЕКТИВНОГО HAY»

УHРАВЛШрJТ ОСВIТНIМ
НРОЦЕСОМ

ПУБЛТIшJСТЬ IНФОРМАцтУ розМiщення на сайтi Iвано-Франкiвського Коледжу
IWO OCBITHI HPOrPAMu, Львiвського buy» у вiдкритому доступi
СТУПЕI~ ВИщоУ ОСВIТИ ТА
КВАЛIФIКАщУ

ЗАПоБIГАшнI тА Положення про запобiгання та виявлення
ВHJIВЛЕШШ АКАдЕМгЧнОГО аКадеМiчного плагiату в Iвано-Франкiвському
ПЛАГiАту коледжi Львiвського НАУ»



IТОясНюВальна записка
(не с СклаДовою стандарту)

Таблиця 1

Фахiвець пiДгоТоВлеНий до роботи в галузi економiки, якi Наведенi в таблицi 1 за
Нацiональни~ класифiкатором видiв еконоМiчноy дiЯльностi дК 009: 2010 набрав

Таблиця 1 - Код, Назва галузi i видiв еконоМiчноу дiяльНостi

ЧИННОСТi 301 Оl.2012р
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Таблиця 2Матриця ВiдпОВiдНОсТi визначених Станда ТОМ КОМЛСТСНТНОСТСй дССКрип~~рам НРК

Класифfкацiя КОМПеТентностей за НРК Знання Умiння Комунiкацiя •Авто~омiя та П
j_~1дIIовждальнiсть

Загальнi КОМПетентиостi
1 Здатнiсть вчитися i оволоДiВати + + i
сучасними знаннями.
2 Знания та рёзумiння предметноТ
областi, розумiнвjт професiйнот + +
ДiяльНостi.
З Здатнiсть до попiуку, обробленюi та + +
аналiзу т рiзних джерел.
4 Навички викорисТання iнформацiйних i +
комунiкацiйних технологiй.
5 Умiнюi розв’язувати лоставленi ____

завдання та приймати Вiдповiднi + +
обгрунтованi рiшення.
б Здатнiсть застосовувати знания ~‘ +
практичних ситуацiях.
7 Здатнiсть Оцiнювати та забезпечувати +
якiсть робiт, що виконуються.
З Вмiння виявляти, ставити та +
ви iшувати проблеми.
9 Здатнiсть виявляти iнiцiативу та +
ПiДприемлпвiстъ
10 Здатнiсть працювати в командi + +
11 Здатнiсть працювати автономно + +
12 Навичюi Зд1йсненрj~ безпечттоi + + +

13



Ютаеифiкащя ж’оМпетелтностеи за ЯРК
Автономiя та

ВlДПовiдальщ~~~
ДНIЛьностi

Спещальн, (фаховi) компстснтн~тi
1 Здатнiсть застосовувати базож знана
фундаментальн~ наук для розуиiння
сутi техяологlчних Процесш, що + +
вiдбуваються пiд час вяробництва
ха чових продуктiв.
2 Здатнiсть до органiзацп та проведенют
технологiчНого Процесу ВИробництва + + + +
ЯкiсНих i безнечних ха Чових п одуктiв.
З Здатнiсть оцiнювати Чинники вПливу на
перебiг технологiчних Процесiв та
ВИкористовуВати Технiчне, iнформацiйне
i Програмне забезпеченля для упраВлiнют + + +
ТехнологiЧними процесами, у тому числi
за дОПомогою сучаснцх автоматизоВан~
систем .

4 Навичюi роботи зi СПецiалышМ
лабораторним обладнанням та
ВИмiрювальною технiкою iз
застосуВаню~ суЧаспих методiв
дОслiджень та здатнiсть до органiзацiу i + + +
Проведення технохjмiчного
М1кробiологiчц~~~ контролю якостi
сировини, наптвфабрикатiв 1 харчових
п одуктiв.
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Класифжащя комлетентностен за HLP]{
Автономы та

вщиовiдадьн сть
5Здатнlсть ВИкористовувати фунда
МеНтальщ, ГIрофесiйно-профыьоващ зна
ННЯ 1 практичш навичюi для розробленнлт + + +
НОвчх та УдОскоНаленяя ЮнуюЧИХ
ха човях техяологlй
б Здатнiсть заст000вувати iнформацiйно
комунiкацiйнi тСХНоЛОГп, професiйнi та
базовi знаняjг в галузi СКОноМiки i + +
Л0ГiСтИКИ для ВИрiшення прИюIадних
задач, Проводяти техНо-логiчнi, технiчНi
та СКОноЫиЧНi ~03 ахунт{и.
7 Здатнiсть розумiти Принципи роботы
техНологiчного обладнання, Володiти + +
прогресивними Методами його пiдбору та
експлуатацiу
8 Здатнiстъ ВИкористовувати чинну
законоданчу базу, дОВiдкоВi матерiали та + +
ГIРОфеСiЙно~Профiльованi знанял для
озробленяя но мативаоТ докуМентацiy.

9 Здатнiсть самостlйно Вчитися,
викорИстоВ~чи здобутi фундаментальпi + + +
та п о СсlЙнi знанют 1 навички
10 Здатнiсть розробляти та Впроваджувати
ефектквнi методи оргатпзац» пращ +
ВiдпоВiдно до HuMor безпеки
ЖИПсдхязIьНостi та охо они п ацi,

Is



Класифцсацjя коiипетентностеи за НРК Знания
АВтОНоМHУ та

ЮдIJоВlДалБнJсть
забсэпечувати СКОЛОПЧВу чистоту роботи
Пiдп Исмства
11 Здатнiсть до дыоввх tсОмупаащЙ з
фахiвцями в галузi харчових Технологiй,
умшня вести дискусlю професiйного + + +
спрямуваншт украТнською та iНозеМною
мовою
12 Здатнiсть аНалiзувати стан галузi
сучаснi досягнення Науки i технiки +
Проводити соДiально~орiснтовану flOniTHK
в галузi М’ясн~ виробництв.

Таблищi з16



Нанчання та коМпстентностсй
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