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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Змістових модулів 

– 4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: реферат 

Спеціальність 

181 «Харчові технології» 

Рік підготовки 

2019-й 2020-й 

Семестр 

5-й 6-й 

Лекції 

Загальна кількість 

годин – 90 

Освітній ступінь 

бакалавр 

16 год 4 год 

Лабораторні 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,4 

самостійної роботи 

студента – 2,8 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 0,9 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

28 год 8 год 

Самостійна робота 

18 год 39 год 

Індивідуальні завдання 

18 год 39 год 

Вид контролю: 

диференційований залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

– для денної форми навчання – 1:1,2; 

– для заочної форми навчання – 1:6,5. 
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2. Програмні компетенції навчальної дисципліни 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі виробництва (жирів і 

жирозамінників) і технологій та у процесі навчання, що передбачає 

застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується 

певною невизначеністю умов і вимог. 

Програмна компетентність: 

– знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

– здатність зберігати і примножувати моральні, культурні, наукові цінності та 

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 жирів й 

жирозамінників, 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 розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з 

врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та 

інтенсифікації технологічних процесів; 

– здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва жирів і жирозамінників; 

– здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі 

дільниці); 

– здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі жирів і жирозамінників, 

вести професійну дискусію. 

Програмні результати навчання: 

– знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

харчових технологій; 

– знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 

основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення; 

– 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; 
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– 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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 «Жири та їх значення» 

1. ЖИРИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

1. Об’єкт і завдання дисципліни. 

2. Поняття про жири та їх використання. 

3. Технологічні схеми виробництва олії. 

Змістовий модуль 2 «Технологія виробництва олії» 

2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ 

1. Очищення насіння. 

2. Шеретування. 

3. Відокремлення оболонок. 

4. Подрібнення ядра або насіння. 

5. Гідротермічна обробка м’ятки. 

6. Пресування. 

7. Екстрагування. 

8. Відходи олійного виробництва. 

9. Виробництво тваринного жиру. 

Змістовий модуль 3 «Рафінація олії» 

3. РАФІНАЦІЯ ОЛІЇ 

1. Фізичні методи. 

2. Хімічні. 

3. Фізико-хімічні. 

Змістовий модуль 4 «Технологія жирозамінників» 

4. ТЕХНОЛОГІЯ ЖИРОЗАМІННИКІВ 
1. Значення маргарину. 

2. Сировина для виробництва маргарину. 

3. Гідрогенізація жирів. 

4. Переетерифікація жирів. 

5. Технологія одержання маргарину. 

6. Технологія одержання інших видів маргарину. 

7. Зберігання маргарину. 

8. Технологія виробництва майонезу. 

9. Технологія одержання гірчиці столової. 

10. Технологія виробництва гліцерину та жирних кислот. 

11. Технологія виробництва емульгаторів. 
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4. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

Усього 

У
сь

о
го

  

У
сь

о
го

 

л
 

л
аб

 

с.
р

. 

ін
д

 

л
 

л
аб

 

с.
р

. 

ін
д

 

Модуль 1 

ЗМ1 «Жири та їх значення» 

ЖИРИ ТА ЇХ 

ЗНАЧЕННЯ 
16 2 2 6 6 

16 
22 1 1 10 10 

22 

Разом за ЗМ1 16 2 2 6 6 22 1 1 10 10 

ЗМ2 «Технологія виробництва олії» 

ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ 
22 4 6 6 6 

22 
22 1 1 10 10 

22 

Разом за ЗМ2 22 4 6 6 6 22 1 1 10 10 

ЗМ3 «Рафінація олії» 

РАФІНАЦІЯ ОЛІЇ 18 4 4 4 6 
18 

23 1 2 10 10 
23 

Разом за ЗМ3 18 4 4 4 6 23 1 2 10 10 

ЗМ4 «Технологія жирозамінників» 

ТЕХНОЛОГІЯ 

ЖИРОЗАМІННИКІВ 
30 6 16 2 10 

34 
23 1 4 9 9 

23 

Разом за ЗМ4 30 6 16 2 10 23 1 4 9 9 

Усього годин 90 16 28 18 18 90 90 4 8 39 39 90 
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5. Теми лабораторних занять 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Правила техніки безпеки під час роботи у 

лабораторії переробки зерна 

Визначення органолептичних показників якості 

рослинної олії 

2 2 

2 
Визначення вмісту жиру в насінні різних олійних 

культур методом знежиреного залишку 
4 2 

3 
Визначення фізичних показників якості рослинної 

олії 
2 1 

4 Хімічні властивості жирів 18 2 

5 Визначення показників якості маргарину 2 1 

 Разом 28 8 

 

 

6. Самостійна робота 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Жири та їх значення 6 10 

2 Технологія виробництва рослинної олії 
10 

10 

3 Рафінація олії 10 

4 Технологія виробництва жирозамінників 2 9 

 Разом 18 39 

 

 

 

 

 



 9 

 

7. Індивідуальні завдання (реферат) 

ВАРІАНТ 1 

Обґрунтувати придатність даного виду олії (згідно завдання) для 

виробництва твердого маргарину. Якщо жир не придатний, то вказати 

способи його очищення. Вказати послідовність технологічних операцій 

рафінації кожного жиру. 

ВАРІАНТ 2 
Обґрунтувати придатність даного виду олії (згідно завдання) для 

виробництва рідкого маргарину. Якщо жир не придатний, то вказати способи 

його очищення. Вказати послідовність технологічних операцій рафінації 

кожного жиру. 

ВАРІАНТ 3 

Обґрунтувати придатність даного виду олії (згідно завдання) для 

виробництва майонезу та гірчиці столової. Якщо жир не придатний, то 

вказати способи його очищення. Вказати послідовність технологічних операцій 

рафінації кожного жиру. 

ВАРІАНТ 4 
Обґрунтувати придатність даного виду олії (згідно завдання) для 

виробництва наливного маргарину. Якщо жир не придатний, то вказати 

способи його очищення. Вказати послідовність технологічних операцій 

рафінації кожного жиру. 

ВАРІАНТ 5 

Обґрунтувати придатність даного виду олії (згідно завдання) для 

виробництва жиру кондитерського, хлібопекарського та кулінарного. Якщо 

жир не придатний, то вказати способи його очищення. Вказати послідовність 

технологічних операцій рафінації кожного жиру. 

 

№ Завдання 

1 Олія соняшникова нерафінована, перилова рафінована, жир телячий 

2 Олія ріпакова нерафінована, лялеманцієва рафінована, жир свинячий 

3 Олія гірчична нерафінована, льонова рафінована, конопляна відбілена 

4 Олія рижієва нерафінована, бавовняна рафінована, бавовняна відбілена 

5 Олія макова нерафінована, конопляна рафінована, льонова відбілена 

6 Олія кунжутова нерафінована, кокосова рафінована, кокосова 

7 Олія сафлорова нерафінована, пальмова рафінована, пальмова 

8 Олія соєва нерафінована, льонова рафінована, лялеманцієва відбілена 

9 Олія перилова нерафінована, конопляна рафінована, перилова відбілена 

10 Олія лялеманцієва нерафінована, жир китовий, соєва відбілена 

11 Олія пальмова, конопляна гідратована, сафлорова відбілена 

12 Олія кокосова, бавовняна гідратована, кунжутова відбілена 

13 Жир свинячий, льонова гідратована, макова відбілена, 

переетерифікований жир 
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14 Олія льонова нерафінована, перилова гідратована, рижієва відбілена 

15 Олія бавовняна нерафінована, лялеманцієва гідратована, гірчична 

відбілена  

16 Олія конопляна нерафінована, пальмоядрова, ріпакова відбілена 

17 Жир телячий, соєва гідратована, соняшникова відбілена 

18 Олія соняшникова рафінована, сафлорова гідратована, саломас марки 2–

1 

19 Олія ріпакова рафінована, кунжутова гідратована, саломас марки 1–1 

20 Олія гірчична рафінована, макова гідратована, жир кролячий 

21 Олія рижієва рафінована, рижієва гідратована, пальмова 

22 Олія макова рафінована, гірчична гідратована, бавовняна дезодорована 

23 Олія кунжутова рафінована, ріпакова гідратована, гірчична дезодорована 

24 Олія сафлорова рафінована, соняшникова гідратована, конопляна 

дезодорована 

25 Олія соєва рафінована, жир морської риби, переетерифікований жир 
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7. Методи навчання 
Під час занять використовуються слідуючи методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і 

запам'ятовування її; 

– репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають вміння застосовувати знання за зразком; 

–  дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для 

цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо. 

 
8. Методи контролю 

Визначення рівня засвоєння матеріалу відбувається згідно тем 

теоретичного заняття, які входять до відповідного змістового модуля у вигляді 

контрольної роботи, усної відповіді та тестових завдань. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 

Т1 Т2 Т3 Т4 П1–4 

5 10 10 5 20 30 20 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 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 
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9. Методичне забезпечення 

1. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. 

Умань, 2017. 17 с. 

2. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання 

контрольної роботи з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. 

Умань, 2017. 8 с. 

3. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання 

лабораторних занять з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. 

Умань, 2017. 16 с. 

4. Любич В.В. Робочий зошит для виконання лабораторних занять з 

дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 10 с. 

5. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання 

індивідуальної роботи з дисципліни “Технологія жирів та 

жирозамінників”. Умань, 2017. 8 с. 

 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Акаева Т.К. Основы химии и технологии получения и переработки 

жиров / Т.К. Акаева, С.Н. Петрова. – Иваново, 2007. – 124 с. 

2. Сергеев А.Г. Руководство по технологии получения и переработки 

растительных масел и жиров / А.Г. Сергеев, А.А. Шмидт, Н.В. 

Михайлова. – Л.: 1977. – 351 с. 

3. Кошевой Е.П. Технологическое оборудование предприятий 

производства растительних масел / Е.П. Кошевой. – Санкт-Петербург, 

2002. – 363 с. 

4. Жемела Г.П. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва 

/ Г.П. Жемела, В.І. Шемавньов, О.М. Олексюк. – Полтава: TERRA,  

2003. – 420 с. 

5. Домарецький В.А. Технологія харчових продуктів / В.А. Домарецький, 

М.В. Остапчук, А.І. Українець. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с. 

 

Допоміжна 

 

6. Загальні технології харчових виробництв / [А.І. Українець, М.М. 

Калакура, Л.Ф. Романенко та ін.]. – К.: Університет “Україна”, 2010. – 

814 с. 

7. Технологии пищевых производств / [А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. 

Аношина и др.]. – М.: КолосС, 2005. – 768 с. 


