
ПЛАН 

роботи наукового гуртка для здобувачів вищої освіти: «Технолог-

переробник зерна та овочів» при кафедрі рослинництва на 2020-2021 

навчальний рік 

 

 

Заходи Виконавець 
Дата про-

ведення 

1.Звіт про роботу гуртка «Технолог-

переробник зерна та овочів» за 2019-2020 

навчальний рік. Затвердження плану роботи зі 

здобувачами вищої освіти на 2020-2021 

навчальний рік. 

- набір членів та обрання старости гуртка 

- знайомство та робота зі зразками злакових 

зернових культур, плодами та овочами на 

визначення фізичних показників; 

- підготовка та написання тез, статей 

здобувачами вищої освіти на науково-

практичні конференції. 

Бараболя О.В. Вересень  

2. Методи оцінки якості зерна (насіння) різного 

цільового призначення. 

- визначення якості лабораторними методами 

зерна пшениці, тритікале; 

- підготовка до дня харчової промисловості 

(випічка здобувачами вищої освіти 

хлібобулочних виробів, виготовлення 

макаронних та кондитерських виробів; 

- підготовка та написання тез, статей 

здобувачами вищої освіти на науково-

практичні конференції. 

Бараболя О.В. Жовтень 

3. Технології виготовлення продуктів 

переробки із зерна та насіння олійних культур, 

вивчення методів оцінки їхньої якості. 

- визначення органолептичної оцінки якості 

хлібобулочних виробів різних сортів; 

- кулінарна оцінка крупи; 

- визначення якості соняшникової олії. 

- підготовка та написання тез, статей 

здобувачами вищої освіти на науково-

практичні конференції. 

 

 

 

Бараболя О.В. 

Листопад, 

Грудень   

4. Вивчення методів оцінки якості картоплі,  Лютий   



ферментованих томатів та огірків 

- визначення якості бульб картоплі; 

- дегустаційна оцінка ферментованих огірків та 

томатів; 

- робота з керівником гуртка по проведенню 

науково-методичної конференції; 

- проведення круглого столу між здобувачами 

вищої освіти факультету агротехнологій та 

екології та факультету ТППТ спеціальності 

Харчові технології по якості 

сільськогосподарської продукції; 

- підготовка та написання тез, статей 

здобувачами вищої освіти на науково-

практичні конференції. 

 

 

Бараболя О.В. 

5. Звіти про проходження виробничої практики  

членів гуртка. 

- екскурсії на виробництва по переробці зерна; 

- підготовка та написання тез, статей 

здобувачами вищої освіти на науково-

практичні конференції. 

 

 

Бараболя О.В. 
Квітень 

6. Зберігання картоплі, овочів і плодів  

- дегустаційна оцінка та визначення 

кулінарних властивостей картоплі; 

- прийняття участі у польових роботах в 

ботанічному саду при закладанні 

експериментальних дослідів; 

- підготовка та написання тез, статей 

здобувачами вищої освіти на науково-

практичні конференції. 

  

 

 

Бараболя О.В. 

Травень  

7. Вивчення технології виготовлення хліба. 

- використання різних способів та методів 

виготовлення хліба; 

- підготовка та написання тез, статей 

здобувачами вищої освіти на науково-

практичні конференції. 

 

 

 

Бараболя О.В. 
Червень  

8. Звіт про виконання плану роботи гуртка за 

2020-2021 навчальний рік.  

Бараболя О.В. 
Липень  

 

 

Завідувач кафедри рослинництва                                                    Гангур В.В.  

 

 

Керівник гуртка, доцент                                                                   Бараболя О.В. 


