
 

Дисципліна Післязбиральна доробка плодів і винограду 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Післязбиральна 

доробка плодів і винограду» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 
«Фізіологія рослин»,  «Плодівництво», «Помологія», 

«Ампелографія», «Технологія зберігання та переробки плодово-

ягідної продукції», «Ентомологія», «Фітопатологія», 

«Агрофармакологія». 
Що буде вивчатися Вивчаються показники якості плодово-ягідної продукції і винограду 

та методів їх визначення; післязбиральні зміни що відбуваються в 

продукції; схеми і методи післязбиральних технологій  доробки 

плодів та винограду; передовий сучасний досвід технологій 

післязбиральної доробки в Україні та світі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок.  

Знати: новітні світові тенденції формування екологічних, 

сучасних досягнень в галузі післязбиральної доробки 

плодоовочевих культур та їх новітнє матеріально-технічне 

забезпечення; сучасні засоби і способи збору і транспортування 

врожаю овочів, зерняткових, кісточкових, горіхоплідних, ягідних 

культур і винограду; сучасні способи охолодження і зберігання 

плодоовочевої продукції; сучасні засоби і способи товарної обробки 

овочів, плодів, ягід і винограду. 

Вміти: організовувати збір та післязбиральну доробку 

продукції плодоовочівництва; оцінювати потенційні ризики з метою 

подальшого максимального їх усунення через оптимізовані новітні 

технології; використовувати програмне забезпечення при 

впровадженні органічних технологій з метою оптимізації 

технологічних процесів з врахуванням конкретних ґрунтово-

кліматичних умов виробництва та здійснення подальшого контролю 

за рівнем ефективності післязбиральної доробки плодоовочевої 

продукції в державних, орендних, фермерських, селянських 

господарствах. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Спеціалізовані концептуальні знання фундаментальних і 

прикладних аспектів плодівництва, овочівництва та виноградарства 

на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та 

інноваційної діяльності у галузі садівництва та виноградарства. 

2. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання теоретичних 

або практичних задач і проблем плодівництва, овочівництва, 

виноградарства, грибівництва. 

3. Здійснювати консультування та експертизу з питань інноваційних 

технологій у плодоовочівництві та виноградарстві. 

4. Організовувати та здійснювати підвищення кваліфікації фахівців 

щодо впровадження інноваційних технологій у сфері освіти, а також 

плодоовочівництві та виноградарстві.  

5. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження в сфері 

садівництва та виноградарства, обирати ефективні методи і засоби 

дослідження, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність виявляти, ставити, вирішувати проблеми 

професійного спрямування.  

ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 2. Здатність критично осмислювати і прогнозувати стан і 

перспективи розвитку садівництва та виноградарства.  

СК 3. Здатність приймати ефективні рішення за умов недостатньої 

або обмеженої інформації, чітко і недвозначно доводити знання, 

аргументацію та власні висновки до фахівців і нефахівців. 

СК 4. Здатність використовувати результати наукових досліджень 

для забезпечення розвитку садівництва та виноградарства, 

розробляти наукові основи інтенсивних технологій вирощування 

плодів, овочів і винограду.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


