
 

 
 



 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –                       

3,0 

 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 
 

 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність:       

181 «Харчові технології» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 9  3-й 3-й 

               Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

       5-й       6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,9 

самостійної роботи 

студента – 33,0 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

28 год. 6 год. 

Самостійна робота 

 46 год. 80 год. 

Індивідуальні 

завдання:   

0 год. 0 год. 

Вид контролю:  

диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  1 : 1,05 

для заочної форми навчання – 1 : 8  

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність  розв’язувати 

складні спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  технічного  і  

технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової 

промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  

теоретичних  основ  та  методів харчових технологій. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

 Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

забезпечення здорового способу життя. 

 Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу. 

 Здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення. 

 Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових 

продуктів під час їх виробництва і реалізації. 

 Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів. 

 Здатність укладати ділову документацію та проводити 

технологічні та економічні розрахунки. 

 Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 

 Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих 

лабораторій для вирішення прикладних задач.  

 Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці). 

 Здатність розробляти проекти нормативної документації з 

використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів. 

 Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 

технологій, вести професійну дискусію. 



 Здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та 

вирішення проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння 

сутності їхнього виникнення. 

 Здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні 

досягнення науки і техніки в галузі харчових виробництв. 

Програмні результати навчання:  

 Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі харчових технологій. 

 Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний 

рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

 Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології 

для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 

досліджень прикладного характеру. 

 Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з 

різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань. 

 Знати наукові основи технологічних процесів харчових 

виробництв та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і 

мікробіологічних перетворень основних компонентів продовольчої 

сировини під час технологічного перероблення. 

 Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів 

синтезу та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль 

нутрієнтів у харчуванні людини. 

 Організовувати, контролювати та управляти технологічними 

процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому 

числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.  

 Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових 

продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій 

розвитку галузі. 

 Вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних 

інструкцій на харчові продукти. 

 Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, 

цехи, виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого 

проектування та програмного забезпечення[; 

 Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових 

або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та 

правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва 

харчових продуктів запроектованого асортименту. 

 Підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти. 

 Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати 

екологічну чистоту виробництва. 



 Мати базові навички проведення теоретичних та/або 

експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально 

та/або у складі наукової групи. 

 Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання 

самостійної та командної роботи. 

 Вміти укладати ділову документацію державною мовою. 

 Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного 

досвіду у сфері харчових технологій. 

 Здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською 

та іноземною мовами. 

 Мати навички з організації роботи окремих виробничих 

підрозділів підприємства та координування їх діяльності. 

 Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в 

рамках розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, 

вести облік витрат матеріальних ресурсів. 

 Виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації 

економіки. 

 Вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

проблеми в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього 

виникнення. 

 Вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні 

досягнення науки і техніки в галузі харчових виробництв. 



3. Програма навчальної дисципліни 

  
Модуль 1. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА 

 

    Змістовий модуль 1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни, її структура. 

Місце та значення навчальної дисципліни у підготовці фахівців ОКР 

Бакалавр» за напрямом «Харчові технології та інженерія», її мета. Види 

навчальної діяльності, навчальних занять та індивідуальних завдань 

самостійної роботи, форми контролю знань. Рекомендована навчально-

методична література. Світове виробництво зерна і зерно продуктів. 

Народногосподарське значення зберігання і переробки зерна. Хімічний склад 

та харчова  цінність зерна і продуктів переробки. Кормова цінність зерна. 

Проблеми підвищення якості продукції.  

Змістовий модуль 2 . Зерно як об’єкт зберігання. Поняття про зернову 

масу. Компоненти зернової маси.  Методи консервування зерна. Принципи 

зберігання зерна. Біоз, анабіоз, абіоз.  

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи зберігання зерна. Дихання – 

основний фізіологічний процес зерна. Аеробне, анаеробне дихання, субстрат 

дихання, коефіцієнти дихання зерна. Фактори, які впливають на інтенсивність 

дихання. Вплив температури, вплив відносної вологості повітря, вплив 

газового середовища. 

    Змістовий модуль 4. Фізичні і фізіологічні властивості зернових мас. 

Самозігрівання зернових мас. Фізичні властивості зернових мас. Сипкість, 

Самосортування. Шпаруватість. Сорбційні властивості зернових мас. 

Тепломасообмінні властивості зернових мас. Теплоємність. 

Теплопровідність. Температуропровідність. Фізіологічні властивості 

зернових мас. Дихання. Післязбиральне дозрівання. Проростання зерна 

(насіння) при зберіганні. Життєдіяльність мікроорганізмів. Життєдіяльність 

комах і кліщів. Практичне значення властивостей.   

Змістовий модуль 5. Самозігрівання зернових мас. Природа 

самозігрівання зернових мас. Фази самозігрівання. Гніздове, шарове, 

суцільне самозігрівання. Заходи з попередження самозігрівання зерна. 

Заходи з ліквідації самозігрівання зерна.   

Змістовий модуль 6. Заходи, що підвищують стійкість зернових мас 

під час зберігання. Очистка зернових мас від домішок. Основи прийому. 

Технологічний ланцюжок очистки зерна. Охолодження зернових мас. 

Способи охолодження. Пасивні і активні способи охолодження. Активне 

вентилювання зернових мас. Основи прийому. Роботи, які можна виконати 

активним вентилюванням. Установки для активного вентилювання. Сушіння 

зернових мас, основи прийому. Хімічне консервування зернових мас. Хімічні 

консерванти, їх класифікація. Теоретичне обґрунтування застосування 

консервантів. Способи хімічного консервування вологого зерна фуражного 

призначення. Мікронізація зерна. Способи термічної обробки. 



Модуль 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА В ПРОДУКТИ 

ХАРЧУВАННЯ ТА КОМБІКОРМИ 

 

   Змістовий модуль 7. Основи борошномельного виробництва. 

Борошномельні властивості зерна. Помели зерна. Виходи борошна. 

Показники якості борошна. 

  Змістовий модуль 8. Основи круп’яного виробництва. Види сировини і 

вимоги до неї круп’яного виробництва. Асортимент крупи. Вимоги до якості 

крупи.  

      Змістовий модуль 9. Основи виробництва  комбікормів. Комбікорми, 

характеристика та вимоги до якості сировини. Класифікація комбікормів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб ін

д 

с.р

. 

л п лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Технологія зберігання зерна 

Змістовий 

модуль 1. 
Вступ. 

Теоретичні 

основи 

зберігання 

зернових мас 

7 2    5 8     8 

Змістовий 

модуль 2. 

Зерно як 

об’єкт 

зберігання. 

11 2  4  5 8     8 

Змістовий 

модуль 3. 

Теоретичні 

основи 

зберігання 

зерна. 

7 2    5 9 1    8 

Змістовий 

модуль 4. 

Фізичні і 

фізіологічні 

властивості 

зернових мас. 

Самозігрівання 

зернових мас. 

11 2  4  5 11 1  2  8 

Змістовий 

модуль 5. 

Самозігрівання 

зернових мас. 

9 2  4  3 8     8 



Змістовий 

модуль 6. 

Заходи, що 

підвищують 

стійкість 

зернових мас 

під час 

зберігання. 

9 2  4  3 10   2  8 

Разом за 

змістовим 

модулем 

       1 

54 12  16  26 54 2  4  48 

Модуль 2. Технологія переробки зерна в продукти харчування та 

комбікорми 

Змістови

й модуль 7. 

Основи борош-

номельного 

виробництва. 

12 1  4  7 13 1  1  11 

Змістови

й модуль 8.  

Основи кру-

п’яного вироб-

ництва. 

11 1  4  6 12,5 0,5  1  11 

Змістови

й модуль 9. 

Основи 

виробництва 

комбікормів. 

13 2  4  7 10,5 0,5    10 

Разом за 

змістовим 

модулем  

       2 

36 4  12  20 36 2  2  32 

 

Усього годин 

за курсом 

 

 

 

90 

 

 

16 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

46 

 

 

90 

 

 

4 

  

 

6 

 

 

0 

 

 

80 

 
 

 

 

 



                      5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

                                            Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

 

заочна 

форма 

 

1 Модуль 1. Змістовий модуль 2: Дихання зерна і 

насіння. Визначення інтенсивності дихання зерна і 

насіння та втрати маси при їх зберіганні. 

 

4 

 

2 

2 Модуль 1. Змістовий модуль 4. Активне вентилювання 

зернових мас. Визначення доцільності активного 

вентилювання з допомогою планшеток. Визначення 

тривалості активного вентилювання з метою 

охолодження, сушіння зерна. Визначення розмірів і 

місткості робочого майданчика вентиляційної 

установки. 

 

          

4 

 

 

1 

3 Модуль 1. Змістовий модуль 5. Визначення 

технологічних властивостей зерна ( маса 1000 зерен, 

натура зерна, склоподібність). 

 

4 

1 

4 Модуль 1. Змістовий модуль 6. Визначення 

технологічних властивостей зерна (засміченість, 

зараженість шкідниками, типовий склад зерна) 

 

4 

 

1 

5 Модуль 2. Змістовий модуль 7. Основи 

борошномельного виробництва. Ознайомлення з 

організацією, обладнанням, технологічними процесами 

борошномельного виробництва, визначення показників 

якості борошна в лабораторії.  

 

 

4 

 

 

1 

6 Модуль 2.  Змістовий модуль 8. Сировина для 

виробництва круп. Асортимент круп. Ознайомлення з 

організацією, обладнанням, технологічними процесами 

круп’яного виробництва. Визначення показників якості 

крупи в лабораторії. 

 

 

2 

 

 

0,5 

7 Модуль 2. Змістовий модуль 9. Сировина для 

виробництва комбікормів. Ознайомлення з 

організацією, обладнанням, технологічними процесами 

виробництва комбікормів. Процеси, що протікають в 

зернопродуктах  при зберіганні. 

 

 

2 

 

 

0,5 

  

                                      Р а з о м 

 

 

28 

 

6 

 

 

 



6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 

1 

Модуль 1. Технологія зберігання зерна. 

Тема 1. Теоретичні основи зберігання зернових мас.  

Тема 2. Фізичні і фізіологічні властивості зернових 

мас. Тема 3. Самозігрівання зернових мас.  Заходи, що 

підвищують стійкість зернових мас під час зберігання.  

Тема 4. Заходи з попередження та ліквідації 

самозігрівання. 

 

 

26 

 

 

48 

 

2 

Модуль 2. Технологія переробки зерна в продукти 

харчування та комбікорми 

Тема 1. Основи виробництва і зберігання комбікормів.  

Тема 2. Основи круп’яного виробництва.  

Тема 3. Основи борошномельного виробництва. 

Тема 4. Продукти харчування, що не потребують 

кулінарної обробки. 

 

 

 

20 

 

 

 

32 

 

 

 

                                              Разом  

 

46 80 

                     

7. Індивідуальні завдання 

    До  індивідуального завдання віднесено такий вид самостійного 

опрацювання матеріалу, як написання реферату з відповідної теми 

змістового модуля. На початку семестру студент отримує тему для виконання 

реферату у викладача дисципліни. За темою отриманого реферату студент-

виконавець виступає з короткою доповіддю (5–7 хвилин).  У обговоренні 

може взяти участь будь-який студент групи. 

   За належне оформлення тексту реферату, змістовне повідомлення його 

матеріалів на занятті (лабораторне, семінарське) автор може отримати до 10 

балів, активні учасники дискусії за цими матеріалами – до 2 балів. 

7.1. Тематика рефератів з дисципліни 

«Технологія зберігання і переробки зерна» 

Модуль 1. 

Технологія зберігання зерна 

Реферат 1. Хімічний склад продуктів харчування. Хімічний склад зерна та 

насіння 

Реферат 2. Фактори, що впливають на інтенсивність дихання зерна. Вплив 

температури на інтенсивність дихання. Вплив відносної вологості на 

інтенсивність дихання. Вплив газового середовища на інтенсивність дихання. 

Реферат 3. Життєдіяльність мікроорганізмів в зерновій масі.  

  



Реферат 4. Життєдіяльність комах і кліщів в зерновій масі. 

Реферат 5. Очистка зернових мас від домішок. Зерноочисні машини. 

Реферат 6. Хімічне консервування зернових мас. Хімічні консерванти, їх 

класифікація. Способи хімічного консервування вологого зерна. 

Реферат 7. Консервування вологого зерна охолодженням. 

 

Модуль 2. 

Технологія переробки зерна в продукти харчування та комбікорми 

 

Реферат 8. Борошномельні властивості зерна.  

Реферат 9. Вимоги до сировини для виробництва круп. 

Реферат 10. Продукти харчування, що не потребують кулінарної обробки. 

Реферат 11.  Кормова цінність зерна.  

 

                                            8. Методи навчання  

    В рамках вивчення дисципліни «Технологія зберігання і переробки 

зерна» передбачається проведення занять таких видів: лекції  (14 годин),  

лабораторні заняття (14 годин),  самостійна робота (44 години), яка включає 

не лише підготовку до виконання лабораторно-практичних занять, але й  

написання та оформлення рефератів. 

 

 
                                   9. Методи контролю 

Контроль рівня засвоєння студентами  матеріалу з курсу «Технологія 

зберігання і переробки зерна» проводиться за допомогою поточного 

контролю, а саме оцінювання кожного лабораторного  (семінарського, 

практичного), яке включає в себе:  рівень підготовки до його проведення, 

ступеню  володіння матеріалом, відповіді на тестові запитання, активність в 

обговоренні рефератів, чітке виконання, оформлення і вчасний захист 

лабораторної роботи. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
еф

ер
а

т
 

Сума Модуль 1 Модуль 2 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

10 10 10 10 10 10 10 10 10  

10 
100 

                  ЗМ1, ЗМ2 ... ЗМ4 – змістові модулі.      

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та  ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. 

заліку, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

                             12. Методичне забезпечення 

 

   3. Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні 

вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР бакалавр за 

напрямом підготовки Харчові технології та інженерія // Н.М.Осокіна, 

О.П.Герасимчук, В.В.Любич // Умань: 2015 – 8 с. 

   4. Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні 

вказівки для виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 

Харчові технології та інженерія за ОКР бакалавр // Н.М. Осокіна, О.П. 

Герасимчук, В.В. Любич, – Умань, 2015 – 56 с. 

 

13. Рекомендована література 

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

рослинництва. Умань, 2005. 614 с. 

2. Подпрятов Г.І. та ін. Зберігання і переробка продукції рослинництва. К.:  

Мета, 2002. 495с. 

3. Жемела Г.П. та ін. Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва. Полтава:  Тера, 2003. 419 с. 

4. Скалецька Л.Ф. та ін. Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва: практикум. К.: Вища школа, 1994. 303с. 

5. Домарецький В.А. та ін. Технологія харчових продуктів. К.: НУХТ, 2003. 

572 с. 


