
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ТЕХНОЛОГІЯ КРУПЯНОГО  

ВИРОБНИЦТВА» 
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 «Технологія круп’яного виробництва» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР 

«Бакалавр» спеціальності 6.090101 «Агрономія». 

 Мета навчальної дисципліни: формування спеціалістів зі знанням 

повної організації і ведення технологічного процесу на круп’яних  

підприємствах За умови переробного виробництва лише якісна продукція 

круп’яного виробництва та побічні продукти переробки продукції 

забезпечують цілорічне замовлення торгівельних та харчових підприємств. 

Завдання навчальної дисципліни: завдання, які стоять під час 

переробки зерна круп’яних, злакових та бобових культур. Недостатньо мати 

добротне обладнання для виготовлення крупів, в них повинні 

застосовуватись сучасні технології, які забезпечують відповідну якість 

крупи. Вивчити і засвоїти теоретичні і практичні основи технологічних 

процесів технології виробництва крупи; вивчити і засвоїти методи 

технологічної оцінки зерна  їхніх  технологічних властивостей. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1. . Крупа як  продукт харчування 

Тема 2.  Фізичні властивості круп’яного зерна 

Тема 3 Технологія очищення круп’яного зерна 

Тема 4. Гідротермічна обробка круп’яного зерна 

Тема 5. . Технологія виробництва круп 

Тема 6. Асортимент круп, виготовлених з зерна:  

Тема 7 . Показники оцінки якості крупи 

Тема 8. Технологія зберігання круп 

 
.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 первинної очистки зерна ; 

- освоїти основні принципи оббивного відділення; 

- освоїти основні принципи лущильного цеху; 

- знання методики визначення якості: зерноочисного відділення; 

лущильного відділення; готової продукції; 

-  знати біологічні (фізіологічні) особливості кожної партії зерна; 

- знання особливостей процесу виготовлення крупів різних сортів; 

- знати основи технологічного процесу переробки рослинницької 

продукції; 

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

зберігання. 

****Результати навчання: 
- рекомендувати технологію підготовки зерна до виготовлення крупів; 

- здійснювати контроль роботи лущильного відділення; 

- контролювати роботу обладнання; 

- складати план робіт, визначати потреби в автотранспорті, машинах 

первинної, вторинної та спеціальної обробки, тарі; 

- визначати потребу в сховищах готової продукції та побічних 

продуктів; 

- здійснювати контроль за якістю готової продукції; 

- підготувати партію зерна з зерна різної якості; 

- визначити терміни і способи зберігання готової продукції та побічної 

продукції; 

Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Технологія круп’яного виробництва» є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 

 

 


