
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

ЗЕРНОПРОДУКТІВ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського ) рівня «Бакалавр» 

напрям підготовки  6.090101 «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 «Технохімічний контроль зернопродуктів» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР 

«Бакалавр» спеціальності 6.090101 «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: забезпечити майбутніх фахівців необхідними 

знаннями про сукупність методів контролю сировини, напівфабрикатів та 

готової для споживання продукції харчових виробництв. Вивченні  і засвоєнні 

теоретичних основ органолептичних, вимірювальних (фізичних, хімічних, 

фізико-хімічних, реологічних), статистичних методів контролю та методів 

контролю безпеки зернопродуктів; набуття навичок практичного виконання 

методів контролю, дослідження, оцінок. 

Завдання навчальної дисципліни: В результаті вивчення дисципліни 

студент повинен знати: методи технохімічного контролю зернопродуктів. В 

результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: організувати 

технохімконтроль на підприємстві; застосовувати стандартні методи 

досліджень показників якості; складати карти поопераційного контролю 

виробництва; аналізувати екологічну безпечність зернопродуктів. 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Класифікація методів технохімічного контролю 

Тема 2.  Характеристика базисних та обмежувальних норм якості 

Тема 3 Контроль якості фізичних, органолептичних та хімічних показників 

Тема 4. Органолептичний контроль якості зернопродуктів 

Тема 5. Контроль хімічних показників якості зернопродуктів 

Тема 6. Характеристика показників якості  хлібобулочних виробів 

Тема 7 Характеристика дефектів хлібобулочних виробів 

 

.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 : 

- організувати технохімконтроль на підприємстві; 

- застосовувати стандартні методи досліджень показників якості; 

- складати карти поопераційного контролю виробництва; 

- аналізувати екологічну безпечність зернопродуктів. 

****Результати навчання: 
- рекомендувати технологію контролю за зерновою продукцією; 

- здійснювати контроль роботи переробних підприємств; 

- контролювати роботу обладнання; 

- визначати потребу в сховищах готової продукції та побічних продуктів; 

- здійснювати контроль за якістю готової продукції; 

- визначити терміни і способи зберігання готової продукції та побічної 

продукції; 

 

Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Технохімічний контроль зернопродуктів» є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
 

 

 


