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АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Силабус дисципліни 

“ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

РОСЛИННИЦТВА” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

Кафедра технології 

зберігання та 

переробки продукції 

рослинництва 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 

Спеціальність: 202  «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма «Захист і 

карантин рослин»  

Кількість кредитів – 5,0 

Загальна кількість годин – 150  

Рік підготовки 3-й р.н., семестр 5-й 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки:  професійний  

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач Ковальов Віталій Борисович 

Профайл викладачів http://185.25.118.66/course/view.php?id=137#section-5 

Контактна інформація 
Тел. 097-26-633-17, контактний  
E-mail: k82_super@ukr.net  

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://185.25.118.66/course/view.php?id=137 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 
13.00 до 17.00 

3. Анотація до дисципліни 

Навчальна дисципліна „Технологія зберігання та переробки продукції 

рослинництва” передбачає формування у студентів теоретичних та практичних знань, умінь 

та навичок із післязбиральної обробки, реалізації, зберігання і переробки продукції 

рослинництва; розроблення раціональних технологічних заходів, що сприяють підвищенню 

стійкості зерна, плодів, овочів і ягід протягом зберігання, забезпечують переробку 

сировини і одержання якісних харчових продуктів, забезпечення необхідних знань 

студентів для контролю технологічних процесів виробництва; формування наукового 

підходу до розв'язання проблем зберігання і переробки продукції рослинництва. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань з основ технологій, 

зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Дисципліна вивчає 

застосування сучасних технологій в галузі зберігання та переробки зерна, насіння різних 

http://185.25.118.66/course/view.php?id=137&section-5
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культур, бульб картоплі, плодів та овочів, можливість прогнозування придатності 

вирощеного врожаю до реалізації, тимчасового чи/та тривалого зберігання, переробки. При 

вивченні курсу студент отримує широке уявлення про споживчу вартість продукції, зможе 

правильно оцінити якість, вартість вирощеної продукції, організувати її виробництво та 

реалізацію в конкретних умовах з найбільшим економічним ефектом. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які 

забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням відповідно до 

угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

5. Організація навчання

5.1 Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 год 6 год 

Лабораторні роботи 28 год 8 год 

Самостійна робота 98 год 136 год 

Всього 150 год 150 год 

5.2 Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через платформу Moodle), дистанційний. 

Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

Вид контролю: залік. 

5.3 Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. НОРМУВАННЯ І ОЦІНКА ЯКОСТІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
(ЗЕРНА) 

Змістовний модуль 1 (ЗМ1) Якість продукції та технології зберігання 

1 Т1 Технології зберігання та переробки продукції 

рослинництва 

15 15 

2 Т2 Якість продукції зернових та олійних культур 15 15 

МОДУЛЬ 2. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ЗЕРНОВІЙ МАСІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ 

Змістовий модуль 2(ЗМ2). Зернова маса , фізичні, фізіологічні процеси в ній, 
підготовка до зберігання 



3 Т3 
Характеристика зернової маси, фізичні та фізіологічні процеси, 
які відбуваються в ній при зберіганні. 

15 15 

МОДУЛЬ 3. ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ОБРОБКА ЗЕРНОВИХ МАС 

Змістовий модуль 3(ЗМ3). Післязбиральна обробка зернових мас, очищення зерна 

4 Т4 Післязбиральна обробка зернових мас, очищення зерна. 15 15 

5 Т5 Активне вентилювання зернових мас. 15 15 

6 Т6 Сушіння зерна 15 15 

7 Т7 Особливості сушіння зерна окремих культур 15 15 

МОДУЛЬ 4. ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ МАС 

Змістовний модуль 4 (ЗМ4). Технології та режими зберігання зернових мас 

8 Т8 Режими та способи зберігання зернових мас 15 15 

МОДУЛЬ 5. ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕ - БУЛЬБОПЛОДІВ, ОВОЧІВ, ФРУКТІВ ТА ЯГІД 

Змістовний модуль 5 (ЗМ5). Технології зберігання плодів та овочів 

9 Т9 Способи та режими зберігання корене- та бульбоплодів. 15 15 

10 Т10 Особливості зберігання овочів, фруктів та ягід. 15 15 

Разом: 150 150 

 
5.4 Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 
семестру/залік – 60/40 

Максимальна кількість балів за одиницю: 

лекції 0,2 бали, 

практичні – 2,0 бали за 1 заняття, 

самостійна робота 1 бал, 
модульна контрольна робота 15 балів 

Максимальна кількість балів: 

лекції 2,0 бали, 

практичні – 24,0 бали, 

самостійна робота 4,0 бали, 

модульна контрольна робота 30 балів 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) – 

Умови допуску до підсумкового контролю 
Виконання та захист практичних 

робіт 

Критерії оцінювання  

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно- трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 

тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 

екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 

задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 



Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 06 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття  

РН 07 Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин 

РН 08 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

8. Політики дисципліни 

Заохочується академічна активність та своєчасний захист практичних робіт. 

Забезпечення інклюзивності освітньої діяльності здійснюється через гарантування рівного 

доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Іваненко Ф. В., Сінченко В. М. Технологія зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц., Київ : КНЕУ, 

2005. 221 с. 

2. Колтунов В. А. Якість плодоовочевої продукції та технологія її зберігання. у 

2 ч.: монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 249 с. 

3. Найченко В.М., Заморська І. Л. Технологія зберігання і переробки плодів та 

овочів: навчальний посібник. Умань : видавець «Сочінський», 2010. 328 с. 

4. Осокіна Н.М., Гайдай Г. С. Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва: підручник. Умань, 2005. 614 с. 

5. Подпрядов Г. І., Рожко І. В., Скалецька Л.Ф. Технологія обробки, переробки 

зерна та виготовлення хлібо-пекарської продукції: підручник. Київ : Аграрна освіта, 2014. 

393 с. 

6. Подпрятов Г. І., Скалецька Л. Ф., Сеньков А. М. Технологія зберігання і 

переробки продукції рослинництва. Практикум: навч. Посібник. Київ : Вища освіта, 2004. 
272 с. 

7. Пузік Л. М., Гордієнко І. М. Технологія зберігання плодів, овочів та 

винограду: навч. посібник ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків : Майдан, 

2011. 336 с. 

8. Пузік Л. М., Довгаль М. М. Технологія зберігання та переробки картоплі, 

овочів і фруктів: лабораторний практикум. Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. 

В. В. Докучаєва. Харків, 2007.  198 с. 

Допоміжна 

1. Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М. Зберігання і переробка 

продукції рослинництва.  Центр інформаційних технологій, 2010 495 с. 

2. Осокіна Н.М., Гайдай Г.С. Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва: підручник. Умань, 2005 614 с. 



3. Жемела Г.П., Шемавньов В.І., Олексток О.М. Технологія зберігання і 

переробки продукції: підручник; Полтава, 2003 420 с. 

 

 
 

 


