
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код ПП 16.01 

2. Назва: Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к.с.-г.н., доцент, Мороз 

О.С.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• застосовувати різні методи визначення якості продукції, різні види контролю на виробництві, 

чинні стандарти та здійснювати підготовку продукції до сертифікації; 

• рекомендувати технологію післязбиральної обробки зернової маси, яка надходить після 

збирання; 

• складати план робіт, визначати потреби в автотранспорті, машинах первинної, вторинної та 

спеціальної обробки, тарі; 

• визначати потребу в сховищах, складати план закладання зерна різного цільового 

призначення в сховища; 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, практичне заняття,  самостійна робота, іспит; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Біологія», «Хімія», 

«Плодівництво», «Рослинництво». ; 

12. Зміст курсу: Загальні поняття про дисципліну. Післязбиральна обробка зернових мас. 

Технологія обробітку зерна. Технологія теплового сушіння. Режими зберігання зернових мас. 

Способи зберігання зернових мас. Основи переробки зерна. Режими і способи зберігання 

плодоовочевої продукції. Технологія виробництва крупи. Зберігання і переробка — цукрових 

буряків. Консервування овочів і плодів. Переробка олійних культур. Особливості післязбиральної 

обробки і зберігання коренеплідних овочів. Контроль виробництва і зберігання консервованої 

продукції.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Подпрятов Г. І., Скалецька Л. Ф. Технологія виробництва борошна, крупи та олії. / [Подпрятов 

Г. І., Скалецька Л. Ф.]  - К.: Видавництвово НАУ, 2000. – 300с. 

2.Практикум по технологии сельскохозяйственных продуктов / [Под ред. Л. А. Трисвятского]. - 

М.: Колос, 1981 – 208с. 

3.Рибак Г. М.Довідник по переробці плодів та ягід, винограду./ [Рибак Г. М., Блашкіна О. А., 

Литовченко О. М.] - К.: Урожай, 1990.-  491с. 

4.Стародубцева А. И. Практикум по хранению зерна. / [Стародубцева А. И., Сергунов В. С .] - М.: 

Агропромиздат, 1987. – 191с. 

5. Г.П. Жемела Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва: Навчальний 

посібник / [Г.П. Жемела, В.І. Шемавньов, М.М. Маренич, О.М. Олексюк] – Дніпропетровськ, 

2005. – 248с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт,72 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен   тестовий. в кінці 7I семестру.  

Поточний контроль (60 балів): опитування.    

16. Мова викладання: українська. 
 
В.о. завідувача кафедри                                                                   Трушева С.С., к.с.-г.н.,доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. PP 16.01 

2. Name. Technology of Storing and Plant Products Processing. 

3. Type.  Normative. 

4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level. 

5. Academic Year  4. 

6. Semester 1. 

7.  Credits. 4. 

8. Lectors Full Name, Scientific Degree, Position. Oleksandr Moroz, Ph.D, Senior Lecturer. 

9. Results of Study. To provide future specialists with basic, profound knowledge of special 

subjects belonging to technical ones, and assist in studying basics and peculiarities as to storing and 

plant products processing.Specialists should be able to provide consumers which the best quality 

products. Primary or acquired new quality should be preserved, it has to satisfy the consumer. 

10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, Independent work,  students individual work 

11. Mandatory previous educational disciplines. “Biology”, “Chemistry, “Plant Growing”, “Fruit 

Growing”. 

12. Contents. Characteristics of storing and plant products processing industries. The history of 

industry development, course and science.  

Methods and Principles of plant products storage. Complex of organizing measures as to storage and 

processing of agricultural products. Grain processing history. Storage measures of bread stocks reserve.  

Active ventilation of grain stocks. Technology and regime of an active ventilation. Grain drying. Active 

or forced grain ventilation. Measuring of air humidity by dry and humid thermometers. Active 

ventilation  and natural cooling of various grain types. 

Flour processing. Bread making. Storage and transpotation of bread.  Technology and technique of grain 

processing. Stages of flour processing industry. Flour. Technique of grain and flour processing. Flour 

grinding properties of grain/ Flour grinding factories. Comparison of chemical content of various types 

of wheat and rye flours. 

13. Reccomended Literature.  

1. Podpriatov, G.I., Skaletsky, L.F. Technology of flour, cereals and oil production. [Text] / Podpriatov, 

G.I., Skaletsky, L.F. - M:. UNAM Publishing, 2000. - 300 p. 

2. Workshop on the technology of agricultural products. [Text] / Ed. L.A. Trisvyatskogo. - Moscow: 

Kolos - 1981. 250p.. 

3. Starodubtsev, A.I., Sergunov, V.S. Workshop on grain storage. [Text] / Starodubtsev, A.I., Sergunov, 

V.S. - M:. Agropromizdat, 1987. – 210p. 

4.Skaletska, L.F., Dukhovskoy, T.M., Senkov, A.M. Technology of storage and processing of plant 

products: Workshop. [Text] / Skaletsky, L.F., Dukhovskoy, T.M., Senkov, A.M. - M:.. Vyshcha Shkola, 

1994. – 350p. 

14. Planned activities and teaching methods 

24 hours Lectures, 24 hours. Practical work, 72 h. Independent work. Together - 120 hours. Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, 

use of multimedia tools. 

15. Evaluation methods and criteria 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test, at the end of the 7th semester. 

Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 

Acting department head                                                       S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


