
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПНВС 4; 
2. Назва: Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції 
3. Тип: вільного вибору; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалавр); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,0; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Налобіна О.О., д.т.н., 
професор. 
9. Результати навчання:  

• У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

• основні технології вирощування продукції рослинного та тваринного походження; 

• основні технології переробки продукції рослинного та тваринного походження; 
• основні принципи та правила пошуку та аналізу фахової інформації з різних джерел ; 
• перспективні напрямки розвитку технологій вирощування та переробки  

сільськогосподарської продукції 
Вміти: визначати вид, різновид сільськогосподарських культур; визначати показники 
сільськогосподарських культур; застосовувати методи оцінювання якості  сільськогосподарських 
культур; надавати рекомендації щодо покращення технологій вирощування та переробки 
сільськогосподарської продукції.   
10. Форми організації занять: лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота . 
11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Хімія», «Рослинництво». 
12. Зміст курсу: Модуль 1.  Теоретичні основи виробництва та переробки продукції 
рослинництва. Тема 1: Основи технології виробництва і переробки зернових культур. Тема 2. 
Переробка зерна.  Тема 3. Виробництво рослинних олій та хліба. Тема 4.Технологіі вирощування 
овочевих і плодових культур. Тема 5. Технології переробки плодоовочевої продукції. Тема 6. 
Технології вирощування та переробки технічних культур, тютюну, хмілю. 
Модуль 2. Теоретичні основи виробництва та переробки продукції тваринництва Тема 7. 
Технологія виробництва молока. Тема 8.  Технології вирощування худоби на м'ясо та птиці. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Скалецка Л.Ф., Духовська Т.М., Сеньков А.М. Технологія зберігання і переробки продукції 
рослинництва.- Практикум.- К.:Вища шк., 1994. 335с. 
2. Скрипников Ю.Г. Прогрессивная технология хранения и переработки плодов и овощей. М.: 
Агропромиздат, 1989. 253 с. 
3. Технологія сільськогосподарських продуктів / А.І. Корабльов, Б.С. Трофименко, М.Г. Панасюк, 
В.О. Ніколаєвський.- К.: Урожай, 1966.  390 с. 
4. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Кудрина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных 
продуктов / Под ред. Л.А. Трисвятского.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Агропромиздат, 1991. 415 с. 
5. Шаройко Е.А. Практикум по хранению и технологи сельскохозяйственных продуктов.- Л.: 
Колос, 1969. 208 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 18 год. лекцій; 16 год. 
практичних занять; 16 год. лабораторних занять; 100 год. самостійної роботи. Разом 150 годин. 
Методи:  інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 
завдання, використання мультимедійних засобів.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
  Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 
 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова навчання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: PNBC 4.  
 2. Title: Technology of growing and processing of agricultural produce 
 3. Type: free choice; 
4. Level of higher education: I (bachelor) 
 5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 
 6. Semester when studying discipline: 6. 
 7. Number of established ECTS credits: 5.0. 
  8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: O.O.Nalobina, 
D.Sc., professor.   
9.  Results of studies: 
  • As a result of study of educational discipline a student must know: 
  • basic technologies of growing of products of vegetable and animal origin; 
 • basic technologies of processing of products of vegetable and animal origin; 
 • basic principles and rule to the search and analysis of professional information from different 
sources ; 
 • Able perspective directions of development of technologies of growing and processing  of 
agricultural produce: to determine a kind, variety of agricultural cultures; 
Able: to determine a kind, variety of agricultural cultures; to determine the indexes of agricultural 
cultures; to apply the methods of evaluation of quality  of agricultural cultures; to give recommendations 
in relation to the improvement of technologies of growing and processing of agricultural produce. 
  10. Forms of organization of classes: lectures, practical and laboratory employments, independent 
work 

  11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Chemistry», «Plant-grower» . 
  12. Contents of the course: Module 1.  Theoretical bases of production and processing of products 
of plant-grower. Theme 1: Bases of technology of production and processing of grain-crops. Theme 2. 
Processing of grain.  Theme 3. Production of vegetable butters and bread. Theme 4.Òåõíîëîã³³ growing of 
vegetable and fruit cultures. Theme 5. Technologies of processing of fruit and vegetable products. Theme 
6. Technologies of growing and processing of industrial crops, tobacco, khmilyu. Module 2. Theoretical 
bases of production and processing of products of stock-raising are Theme 7. Technology of production 
of milk. Theme 8.  Technologies of growing of cattle on m''yaso and birds.  
13. Recommended educational publications: 1. Skalecka L.F., Dukhovska t.m., Sen'kov A.M. 
Technology of storage and processing of products of plant-grower.- Practical work.- K.:Âèùà shk., 1994. 
335 p. 2. Skripnikov Yu.g. Progressivnaya tekhnologiya khraneniya I pererabotki plodov I 
ovoschey. M.: Agropromizdat, 1989. 253 p. 3. Technology of agricultural products / A.I. Korablev, B.S. 
Trofimenko, M.G. Panasyuk, V.o. of Nikolaevskiy.- K.: Harvest, 1966.  390 p. 5. Sharoyko e.a. 
practical Work for khraneniyu I technologists of sel'skokhozyaystvennykh produktov.- L.: Ear, 1969. 208 
p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 18 hours lectures; 16 hours 
practical employments; 16 hours laboratory employments; 100 hours independent work. Together 150 
hours. Methods:  interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, uses of 
multimedia facilities. 
 15. Assessment forms and criteria: An evaluation is carried out after by a 100-ball by a scale.   
Final control: a test is at the end of 6 semester.  Current control (100 marks): testing, 
questioning. 
 16. Language of instruction: Ukrainian.  

 Head of the department  BDMSGMiO                                            S. V. Kravets, Ph. D., 
рrofessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


