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1) Мета опанування дисципліни: полягає у поглиблені і розширені теоретичних знань з наукових 

основ конструювання крафтової продукції. 

 

2) Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки здобувачів ВО у сфері наукових 

основ конструювання крафтової продукції; формуванні вмінь та навичок: використання знань щодо 

значення технологічного процесу у створенні нової продукції, технологічних властивостей харчових 

інгрідієнтів, характеристики процесу розробки крафтової продукції з сировини тваринного та 

рослинного походження; обґрунтування параметрів та апаратурного оформлення технологічних 

процесів виробництва крафтової продукції в умовах ресторанного бізнесу, опрацювання асортименту та 

вміння підбирати і використовувати сучасні добавки: збагачувачі, поліпшувачі, барвники тощо; 

дослідження шляхів підвищення харчової і біологічної цінності крафтової продукції. 

 

3) Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

Знання і розуміння: Знання цілей та основних пріоритетів у сфері наукових основ конструювання 

крафтової продукції. Знання технологічного процесу розробки крафтової продукції з сировини 

тваринного та рослинного походження. Розуміння технологічних властивостей харчових інгрідієнтів. 

Розуміння сучасних тенденцій при створенні крафтової продукції, шляхів підвищення харчової і 

біологічної цінності крафтової продукції. 

Застосування знань і розумінь:  

Уміння застосовувати знання з питань наукових основ конструювання крафтової продукції. Уміння 

обґрунтовувати параметрів та апаратурного оформлення технологічних процесів виробництва 

крафтової продукції в умовах ресторанного бізнесу. Уміння розробляти асортимент нової крафтової 

продукції із застосуванням сучасних світових тенденцій. Уміння відпрацьовувати асортимент та 

підбирати і використовувати сучасні добавки: збагачувачі, поліпшувачі, барвники тощо. Уміння 

досліджувати шляхи підвищення харчової і біологічної цінності крафтової продукції. 

 

4) Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Змістовий модуль 1. Наукові основи конструювання крафтової продукції з сировини тваринного 

походження.  

Тема 1. Значення технологічного процесу у конструюванні крафтової продукції, технологічні 

властивості харчових інгредієнтів.  

Тема 2. Наукова характеристика процесу конструювання крафтової продукції. 

Тема 3. Характеристика технологічних властивостей основної і додаткової сировини, особливості та 

складові технологічного процесу виробництва і реалізації крафтових м’ясних делікатесів і крафтових 

ковбас. 

Тема 4. Наукові основи виробництва рибних делікатесів (використання методу «аквапоніка» у 

вирощуванні риби, технологія холодного та гарячого копчення, виробництво білкової ікри в умовах 

ресторанного бізнесу).  

Тема 5. Виробництво крафтових сирів, морозива. 

Змістовий модуль 2. Наукові основи конструювання крафтової продукції з сировини рослинного 

походження.  

Тема 6. Крафтове виробництво хлібобулочних та макаронних виробів в умовах ресторанного бізнесу. 

Тема 7. Особливості та складові технологічного процесу виробництва і реалізації крафтових технологій 

цукрових та шоколадних виробів. 

Тема 8. Крафтове виробництво спиртних напоїв (наливки, настоянки, лікери, біттери), пива. 

Тема 9. Крафтове виробництво напоїв бродіння (сидри, питні меди), безалкогольних ферментованих 

напоїв (квас, комбуча, рисовий гриб) тощо. 
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