
Дисципліна Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни “Технологія зберігання і переробки 

продукції рослинництва” є засвоєння здобувачами вищої освіти 

теоретичних і практичних знань, необхідних для практичної діяльності, 

пов’язаних з якісним збереженням і переробкою продукції 

рослинництва для забезпечення цілорічного харчування людини, 

тваринництва – кормами, галузям переробної промисловості – 

сировиною. 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

- особливості хімічного складу основних видів сільськогосподарської 

продукції; 

- фізичні властивості основних видів сільськогосподарської продукції; 

- фізіологічні зміни, що відбуваються під час зберігання; 

- особливості технології зберігання основних видів 

сільськогосподарської продукції; 

- заходи боротьби із втратами продукції під час зберігання; 

- основні технології, технологічні процеси і режими переробки різних 

видів сільськогосподарської продукції; 

- способи консервування та їх характеристику; 

- організацію контролю сировини, готової продукції та технологічного 

процесу виробництва; 

- методики визначення якості сировини та продукції. 

вміти: 

- вживати необхідні заходи щодо забезпечення належних умов 

зберігання продукції; 

- здійснювати контроль за перебігом процесу зберігання та якістю 

продукції; 

- обґрунтувати найдоцільніші способи переробки продукції; 

- ефективно використовувати приміщення та обладнання із зберігання 

та переробки продукції. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва” є досить важливою у формуванні здобувачів вищої 

освіти теоретичних знань і практичних навиків технології 

післязбиральної обробки, зберігання, переробки і виробництва харчової 

продукції. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств 

сільськогосподарського призначення усіх форм власності та 

використовувати в професійній діяльності фахівця з захисту і карантину 

рослин 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів 

агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження 

природного різноманіття. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

СК 2. Здатність інспектувати об’єкти регулювання з метою 

забезпечення дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, експорту, 



уміннями 

(компетентності) 

імпорту, транзиту продукції рослинного походження. 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи. 

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, 

економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих 

шкідливих організмів. 

СК 7. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо 

виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та 

екології шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод СОТ, 

СФЗ, європейських вимог. 

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. 

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  

 

 

 


