
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ І 

ПЕРЕРОРБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 
для здобувачів вищої освіти першого рівня «Спеціаліст» спеціальності 201  

«Агрономія» 

  

 Цикл професійної та практичної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредитів 

ЄКТС 

 Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – вибіркова. 

Програма навчальної дисципліни «Технологія зберігання і переробки 

продукції рослинництва» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ОКР «Спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія». 

 Мета навчальної дисципліни: формування спеціалістів зі знанням 

повного процесу виробництва продукції рослинництва, яке не завершується 

збиранням, а потребує продовження – технології післязбиральної обробки, 

зберігання і переробки. За умови сезонного виробництва лише якісне 

збереження і переробка продукції рослинництва забезпечують цілорічне 

харчування людині, тваринництву – корми, галузям переробної 

промисловості – сировину. 

Завдання навчальної дисципліни: завдання, які стоять під час 

зберігання продукції рослинництва, багатогранні. Недостатньо мати добротні 

сховища, в них повинні застосовуватись сучасні технології, які забезпечують 

відповідну підготовку плодів та овочів до зберігання і під час зберігання. 

Крім того, сама природа цих продуктів вимагає організації систематичного 

спостереження за картоплею, коренеплодами, плодами та овочами протягом 

усього періоду зберігання чи переробки. Будь-який спалах біологічних 

процесів у продукції під час її зберігання вимагає застосування тих або інших 

технологічних заходів, які будуть розглянуті у відповідних розділах. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Хімічний склад картоплі, овочі і плодів 

Тема 2.  Фізичні властивості картоплі, плодів, овочів та коренеплодів 

Тема 3. Фізіологічні, біохімічні та мікробіологічні процеси, що 

відбуваються під час зберігання картоплі, плодів, овочів та 

коренеплодів 

Тема 4. Режими та способи зберігання картоплі, плодів, овочів та 

коренеплодів  

Тема 5, 6. Методи консервування продукції 

Тема 7. Зберігання і переробка коренеплодів цукрового буряка та 

первинна обробка прядильних культур 

Тема 8. Технологія післязбиральної обробки хмелю, тютюну, махорки, 

ефірних культур 

Тема 9. Технологія виробництва і зберігання кормів 



У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 

**Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

***Спеціальні предметні компетентності : 
знати технологію післязбиральної обробки картоплі, плодів, овочів та 

коренеплодів 

- освоїти основні принципи зберігання продукції рослинництва – свіжої 

та переробленої; 

знання методики визначення якості картоплі, плодів, овочів та 

коренеплодів; 

- знати біологічні (фізіологічні) особливості кожної рослинницької 

продукції як об’єкта зберігання; 

знання особливостей продукції картоплі, плодів, овочів та 

коренеплодів як об’єктів переробки; 

- знати основи технологій переробки рослинницької продукції; 

- знання особливостей готової (переробленої) продукції як об’єктів 

зберігання. 

****Результати навчання: 

- рекомендувати технологію післязбиральної обробки картоплі, плодів, 

овочів та коренеплодів, які надходить після збирання; 

- складати план робіт, визначати потреби в автотранспорті, машинах 

первинної, вторинної та спеціальної обробки, тарі; 

- визначати потребу в сховищах, складати план закладання картоплі, 

плодів, овочів та коренеплодів різного цільового призначення в 

сховища; 

- здійснювати контроль за післязбиральною обробкою картоплі, плодів, 

овочів та коренеплодів у процесі тривалого зберігання; 

- підготувати партію картоплі, плодів, овочів та коренеплодів різного 

цільового призначення до реалізації; 

- визначити терміни і способи збирання, післязбиральної обробки 

врожаю технічних культур; 

- контролювати якість сировини технічних культур (цукробурякової, 

олійної, лубоволокнистої); 

- визначити терміни збирання, складати графіки реалізації, закладання на 

зберігання чи переробки плодово-овочевої продукції; 

- здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання овочів, плодів, 

ягід; 



- здійснювати контроль якості готової продукції, підготовку окремих 

партій до реалізації; 

Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва» є лекції, 

лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
 

 


