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1 Профіль освітньо-професійної програми 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти 

Луцький національний технічний університет, 

Факультет митної справи, матеріалів та 

технологій 

Ступінь вищої освіти  Магістр   

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 

Харчові технології та ресторанне господарство  

Обсяг освітньо-професійної 

програми 

90 кредитів ЄКТС 

Назва кваліфікації Магістр з харчових технологій 

Наявність акредитації Акредитується вперше 

Цикл / рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть 

вступати особи, що здобули освітній рівень 

«бакалавр». Для вступників, які здобули ступінь 

бакалавра за іншою (крім 181 – Харчові технології 

спеціальністю) має проводитися вступне 

випробування, на якому вступник повинен 

продемонструвати компетентності і результати 

навчання, визначені стандартом вищої освіти 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 181 – 

Харчові технології. 

Мова викладання українська 

Термін навчання на освітньо-

професійній програми 

1 рік 4 місяці 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення освітньої програми 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk 

2 – Цілі освітньо-професійної програми 

Цілі навчання – формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні 

задачі та проблеми крафтових технологій виробництва харчових продуктів, що передбачає 

проведення досліджень та/або впровадження інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область Об’єктом вивчення та професійної діяльності 

магістра з харчових технологій є: технологічні 

процеси і харчові продукти.  

Теоретичний зміст предметної області становлять 

наукові концепції, категорії, принципи, методи, 

харчові технології. 

Методи, методики та технології: методики 

забезпечення якості та безпечності харчових 

продуктів, методи планування і проведення 

експериментальних досліджень та оброблення їх 

результатів, технології харчових виробництв, 

інформаційні та комп’ютерні технології.  

Інструменти та обладнання: спеціалізоване 

лабораторне і технологічне обладнання та прилади 

(відповідно до вимог освітньо-професійної програми), 

комп’ютерна техніка та програмне забезпечення. 
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Орієнтація освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна. Програма орієнтована на 

підготовку висококваліфікованих фахівців, які 

володіють комплексом знань з планування та 

проведення наукових досліджень в сфері харчових 

технологій та ресторанного господарства із 

використанням науково-обґрунтованих методів 

досліджень та спеціалізованого лабораторного і 

технологічного обладнання, а також здатних 

розробляти програми розвитку підприємств галузі і 

впроваджувати у виробництво інноваційні технології 

та високоефективне технологічне обладнання із 

забезпеченням якості та безпечності харчових 

продуктів. 

Основний фокус освітньо-

професійної програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які 

використовують лабораторне і технологічне 

обладнання, спеціалізоване устаткування, 

комп’ютерну техніку, інформаційні технології та 

методи математичного моделювання для проведення 

науково-дослідних і проєктно-технологічних робіт, 

пов’язаних із дослідженням технологічних процесів, 

експертизою харчових продуктів та впровадженням 

інноваційних і крафтових технологій у харчових 

виробництвах та закладах ресторанного бізнесу. 

Ключові слова: харчові технології, ресторанне 

господарство, крафтові технології, інноваційні 

технології.  

Особливості освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна програма передбачає підготовку 

конкурентоспроможних фахівців, які здатні планувати 

і проводити наукові дослідження, розробляти та 

впроваджувати інноваційні і крафтові технології 

виробництва харчових продуктів із метою 

забезпечення ефективного функціонування міні-

підприємств харчової промисловості та закладів 

ресторанного бізнесу. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальше навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Наукова, освітня, аналітична, експертна, 

консультативна, управлінська діяльність у сфері 

харчових технологій та ресторанного бізнесу. 

Подальше навчання Продовження навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій у системі освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, що проводиться у 

формі лекцій, практичних і лабораторних занять, 

консультацій із викладачами, виконання комплексних 

практичних індивідуальних завдань, виконання 

курсової роботи та підготовки кваліфікаційної 

(магістерської) роботи із використанням розроблених 

підручників, посібників, конспектів лекцій, 

методичних рекомендацій, наукових видань, мережі 

Internet та дистанційних технологій навчання. 
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Оцінювання Поточний, модульний та підсумковий контроль, 

захист звіту із практики, захист курсової роботи, 

захист кваліфікаційної магістерської роботи за 

визначеними критеріями. 

6 – Програмні компетентності 

Вид компетентності Шифр Опис компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
ІК 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері харчових технологій. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 2 Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 

ЗК 3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 5 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

СК 1 

Здатність обирати та застосовувати спеціалізоване 

лабораторне і технологічне обладнання та прилади, 

науково-обгрунтовані методи та програмне 

забезпечення для проведення наукових досліджень у 

сфері харчових технологій. 

СК 2 

Здатність планувати і виконувати наукові дослідження 

з урахуванням світових тенденцій науково-технічного 

розвитку галузі. 

СК 3 
Здатність захищати інтелектуальну власність у сфері 

харчових технологій. 

СК 4 

Здатність розробляти програми ефективного 

функціонування підприємств харчової промисловості  

та/або закладів ресторанного господарства відповідно 

до прогнозів розвитку галузі в умовах глобалізації. 

СК 5 
Здатність презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень і проєктів. 

СК 6 

Здатність забезпечувати якість та безпечність харчових 

продуктів під час впровадження технологічних 

інновацій на підприємствах галузі. 

СК 7 
Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні і 

крафтові технології виробництва харчових продуктів. 

7 – Програмні результати навчання 

Шифр Опис програмного результату навчання 

ПРН 1 Відшуковувати систематизувати та аналізувати науково-

технічну інформацію з різних джерел для вирішення 

професійних та наукових завдань у сфері харчових технологій. 

ПРН 2 Приймати ефективні рішення, оцінювати і порівнювати 

альтернативи у сфері харчових технологій, у тому числі у 

невизначених ситуаціях та за наявності ризиків, а також в 

міждисциплінарних контекстах. 

ПРН 3 Застосовувати спеціальне обладнання, сучасні методи та 

інструменти, у тому числі математичне і комп’ютерне 

моделювання для розв’язання складних задач у харчових 

технологіях. 
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ПРН 4 Застосовувати статистичні методи оброблення 

експериментальних даних у галузі харчових технологій, 

використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 

оброблення експериментальних даних. 

ПРН 5 Обирати та впроваджувати у практичну виробничу діяльність 

ефективні технології, обладнання та раціональні методи 

управління виробництвом з урахуванням світових тенденцій 

розвитку харчових технологій. 

ПРН 6 Розробляти та реалізовувати програми розвитку підприємств 

галузі на коротко- та довгострокову перспективу, аналізувати 

та оцінювати їх ефективність, екологічні та соціальні наслідки. 

ПРН 7 Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають 

сучасні наукові здобутки у сфері харчових технологій, 

зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців. 

ПРН 8 Здійснювати захист інтелектуальної власності у сфері 

харчових технологій, виконувати відповідні патентні 

дослідження, готувати документи на отримання патентів на 

винаходи і корисні моделі. 

ПРН 9 Вільно володіти державною та іноземною мовами для 

обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та 

інновацій у сфері харчових технологій. 

ПРН 10 Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері харчових 

технологій, аналізувати їх результати, аргументувати 

висновки. 

ПРН 11 Оцінювати та усувати ризики і невизначеності при прийнятті 

технологічних та організаційних рішень у виробничих умовах 

для забезпечення якості та безпечності харчових продуктів. 

ПРН 12 Розробляти та впроваджувати інноваційні і крафтові технології 

виробництва харчових продуктів із забезпеченням їх якості та 

безпечності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Усі приміщення ЛНТУ відповідають будівельним та 

санітарним нормам, у наявності відповідна соціальна 

інфраструктура, що включає: гуртожитки, їдальні та 

буфети, медичні пункти, актову залу, бібліотеку з 

читальним залом, навчальні корпуси, спортивний 

комплекс із плавальним басейном, стадіоном та 

спортивними майданчиками. Забезпеченість 

комп’ютерними робочими місцями та прикладними 

комп’ютерними програмами достатня для виконання 

навчальних планів. Навчальні лабораторії оснащені 

мультимедійним, лабораторним і технологічним 

обладнання та спеціалізованим устаткуванням, яке 

необхідне для забезпечення навчального процесу. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Належна забезпеченість бібліотеки ЛНТУ 

підручниками і посібниками, фаховими періодичними 

виданнями, авторськими розробками професорсько-

викладацького складу, є доступ до мережі Internet. 



 

8 
 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність студентів та науково-

педагогічних працівників ЛНТУ, зокрема навчання, 

стажування, проходження практик, проведення наукових 

досліджень, викладання та підвищення кваліфікації 

організовується на підставі партнерських угод про 

співробітництво ЛНТУ із ЗВО України відповідно до 

Положення про академічну мобільність учасників 

освітнього процесу ЛНТУ. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

ЛНТУ укладено угоди про міжнародну академічну 

мобільність із такими університетами: Університет Томаша 

Баті в м. Злін (Чехія), Університет «Лодзька політехніка» 

(Польща), Політехнічний університет Браганси 

(Португалія), Університет «Люблінська політехніка» 

(Польща). 
 

2 Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 
 

2.1 Перелік компонент 
 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

курсова робота, практика, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Семестр 

1 2 3 4 5 

 Загальна підготовка 

Обов’язкові компоненти 

ДЗП.ОС.01 Ділова іноземна мова 3 залік 1 

Вибіркові компоненти 

ЗД.ВС.ОК. Дисципліна 1 5 залік 2 

ЗД.ВС.ОК. Дисципліна 2 5 залік 2 

Професійна підготовка 

Обов’язкові компоненти 

ДПП.ОС.01 Методологія наукових досліджень: 

Модуль 1: Планування і 

проведення наукових досліджень. 

Модуль 2: Методи оброблення 

експериментальних даних та 

презентація результатів 

досліджень. 

Модуль 3: Математичне 

моделювання та оптимізація. 

Модуль 4: Інтелектуальна 

власність у сфері харчових 

технологій. 

10 залік/іспит 1/2 

ДПП.ОС.02 Інноваційні технології харчових 

виробництв та ресторанного 

бізнесу (передбачена курсова 

робота) 

5 іспит 1 



 

9 
 

ДПП.ОС.03 Бізнес планування в харчових 

виробництвах і ресторанному 

господарстві 

3 залік 1 

ДПП.ОС.04 Крафтові технології виробництва 

харчових продуктів 

4 іспит 1 

ДПП.ОС.05 Молекулярна гастрономія 3 залік 1 

ДПП.ОС.06 Стандартизація, сертифікація та 

експертиза якості харчових 

продуктів 

4 іспит 1 

ДПП.ОС.07 Інжиніринг харчових виробництв 

та ресторанного бізнесу 

3 іспит 1 

ПП.01 Переддипломна практика 9 залік 3 

ПА.01 Підготовлення кваліфікаційної 

магістерської роботи 

21  3 

Вибіркові компоненти 

ПД.ВС.ОК. Дисципліна 1 5 залік 2 

ПД.ВС.ОК. Дисципліна 2 5 залік 2 

ПД.ВС.ОК. Дисципліна 3 5 залік 2 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 65 

Загальний обсяг вибіркових компонент*: 25 

Загальний обсяг освітньо-професійної 

програми: 

90 

*Вибіркові компоненти обираються здобувачами вищої освіти із 

загальноуніверситетського та фахового переліків вибіркових дисциплін Університету, 

які, в свою чергу, щороку оновлюються та затверджуються рішенням Ради з якості 

вищої освіти ЛНТУ. Методика формування переліків та процедура вибору вибіркових 

компонентів (навчальних дисциплін вільного вибору) наведені у Положенні про 

організацію вибору навчальних дисциплін та формування вибіркової складової навчальних і 

робочих навчальних планів у ЛНТУ. 

 

2.2 Перелік вибіркових компонент професійної підготовки 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни) 

ПД.ВС.ОК.01 Сучасні способи зберігання і транспортування харчової сировини та 

продукції 

ПД.ВС.ОК.02 Рециклінг у галузі   

ПД.ВС.ОК.03 Проєктування закладів ресторанного господарства 

ПД.ВС.ОК.04 Біоактивні харчові компоненти і здоров’я 

ПД.ВС.ОК.05 Управління івент-кейтерінгом 

ПД.ВС.ОК.06 Фудкоучинг 

ПД.ВС.ОК.07 Екотрофологія 

ПД.ВС.ОК.08 Організація створення бізнесу 

ПД.ВС.ОК.09 Цифрова трансформація бізнесу 

ПД.ВС.ОК.10 Методи аналізу харчової продукції 

ПД.ВС.ОК.11 Professoinal English in Use for Food Technology 
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2.3 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
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3 Форми атестації здобувачів вищої освіти  
 

Форми атестації 

здобувачів  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна магістерська робота має бути спрямована на 

розв’язання комплексної складної задачі або проблеми у сфері 

харчових технологій, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна магістерська 

робота не повинна містити академічний плагіат, фабрикацію, 

фальсифікацію. Кваліфікаційна магістерська робота має бути 

оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або 

його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 
  

4 Матриця відповідністі результатів навчання та компетентностей 
 
 

Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності  

Інтегральна компетентність  

Загальні компетентності  Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності  

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 

ПРН 1 +   + +  + +    + 

ПРН 2  +  + +  + +   + + 

ПРН 3   +   +   +    

ПРН 4   +   +   +    

ПРН 5 + +  + + +  +   + + 

ПРН 6  +  +    +    + 

ПРН 7          +   

ПРН 8 +   +   +      

ПРН 9     +     +   

ПРН 10   + +  +    +   

ПРН 11  + +   +     +  

ПРН 12            + 
 

5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-

професійної програми 
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6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 
 

 
 

7 Перелік нормативних документів, на яких базується  

освітньо-професійна програма  
 

1. Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII). – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VІІІ). – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

3. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 181 «Харчові технології» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України №1295 від 22 

жовтня 2020 р.). 

4. Класифікатор професій: ДК 003: 2010. http://www.dk003.com  

5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Затверджені 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/ naukovo- metodychna_rada/2020- metod-

rekomendacziyi.docx  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти». – http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/266- 2015-п 

8. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESG) // https://ihed.org.ua/wpcontent/uploads/2018 /10/04_2016_ 

ESG_2015.pdf  

9. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) // https://ec.europa.eu/ploteus /sites/eac-

eqf/files/en.pdf; https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptorspage  

10. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) // http://www.ehea. 

info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_AppendixI

II_952778.pdf  

11. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 // 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardcl assification-of-

education-isced-2011-en.pdf  
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12. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКОГ) 2013 // 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ internationalstandard-classification-of-

education-fields-of-education-and-training-2013-detailedfield-descriptions-2015-en.pdf  

13. TUNING http://www.unideusto.org/tuningeu 

14. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт. В.М. Захарченко,     

В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ 

«Пріоритети», 2014. – 120 с. 

15. Національний освітній глосарій: вища освіта / Авт.-уклад.: І.І. Бабин,                     

Я.Я. Болюбаш, А.А. Гармаш та ін.; за редакцією Д.В. Табачника і В.Г. Кременя. – К.: 

ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с. 

16. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С.,      

Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., 

Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров О.; за заг. ред. С. Калашнікової та       

В. Лугового. – Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187». 


