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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

0517 «Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогосподарської 

продукції» 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 2 

Напрям: 6.051701 

«Харчові технології та 

інженерія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів–10 
3-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 72 

6-й 7-й 

Лекції 

  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

18 год 4 год 

Лабораторні 

36 год 6 год 

Самостійна робота 

18 год 62 год 

Вид контролю: 

диференційований залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 0,9 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Технологія консервування» є формування у 

майбутніх фахівців ОКР «Бакалавр» із напрямку підготовки «Харчові технології 

та інженерія» системи знань і умінь в галузі теорії, методів і засобів 

консервування плодів та овочів, яка допоможе у формуванні наукового 

світогляду,  взаємозв’язку природничих, технічних і соціальних наук, 

усвідомленні необхідності постійного підвищення ефективності виробництва, 

організації його на безвідходній основі, бережливого і економного відношення до 

використання матеріальних і трудових ресурсів, набуття навиків прийняття 

вірних рішень у різних виробничих ситуаціях. 

Технологія  консервування плодів та овочів відіграє важливу роль у 

підготовці студентів вищих навчальних закладів як нормативна дисципліна, що 

має фахове спрямування.  

Завданнями вивчення дисципліни є дати глибокі теоретичні та практичні 

знання з теоретичних основ консервування, складу, структури і властивостей 

харчової сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Вивчення змін, які 

відбуваються в продуктах, та  способів найбільш ефективного їх регулювання  в 

бажаному напрямку, температурних взаємодій із застосуванням додаткових 

регулюючих факторів, технології виробництва головних видів консервованої 

продукції, шляхи її інтенсифікації і підвищення якості консервів, регулювання 

окремих операцій технологічного процесу і аналіз їх апаратурного оформлення.  

Поєднання технології, обладнання та системи управління,  перспектив розвитку   

галузі консервованих харчових продуктів на основі науково-технологічного 

прогресу та досягнень фундаментальних і прикладних наук. Це відповідає 

вимогам до якості знань та вмінь особи, яка здобуває освітній рівень бакалавра з 

харчових технологій та інженерії. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– теоретичні основи та способи зберігання плодів і овочів; 

– біохімічні, мікробіологічні і теплофізичні основи, правила консервування 

продуктів; 

– методи консервування продуктів; 

– основи обробки сировини та технологічні процеси з виготовлення 

консервів; 

– принципові технологічні схеми  і технологію виробництва консервів; 

– вимоги, що висуваються до сировини та готової продукції. 

 

При вивченні дисципліни спеціаліст повинен вміти: 

– визначати оптимальні строки збирання плодів та овочів для тривалого 

зберігання, організувати ведення тривалого зберігання; 

– розробляти технологічні схеми виробництва консервованих продуктів з  

урахуванням конкретних умов; 
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– підбирати найбільш ефективне технологічне обладнання; 

– проводити облік і розрахунок сировини, матеріалів, напівфабрикатів і 

готової продукції; 

– складати виробничу документацію; 

– застосовувати наукову  організацію, протипожежну безпеку, виконувати 

заходи з охорони праці та довкілля; 

– користуватися навчальною, методичною,  довідковою літературою з даної 

дисципліни. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. БІОХІМІЧНІ, МІКРОБІОЛОГІЧНІ Й ТЕПЛОФІЗИЧНІ 

ОСНОВИ ЗБЕРІГАННЯ І КОНСЕРВУВАННЯ ПЛОДІВ ТА 

ОВОЧІВ 

Змістовий модуль 1. Вступ. Історичний розвиток і проблеми сучасної 

технології консервування. Перспективи розвитку зберігання плодів і овочів у 

свіжому  та переробленому вигляді в Україні. Рослинна сировина. Будова, 

хімічний склад і колоїдно-хімічні властивості рослинних клітин; вплив цих 

властивостей на технологічний процес зберігання й переробки плодів та овочів. 

Явище тургору й плазмолізу. Класифікація плодів та овочів. Характеристика 

хімічного складу плодів та овочів і його вплив на технологічний процес 

переробки і харчову цінність консервів. 

 

Змістовий модуль 2. Зберігання плодів та овочів. 

Ріст і розвиток  плодів та овочів, ступінь стиглості. Об’єктивні показники 

оптимального строку збирання. Відбір сировини, особливості сортів і придатність 

їх до переробки, допустимі значення пестицидів, нітратів, важких металів, 

радіонуклідів, мікотоксинів та інших шкідливих речовин; правильне 

співвідношення різних плодових і овочевих культур, яке забезпечувало б 

ритмічну роботу впродовж року з використанням як свіжої сировини так і 

напівфабрикатів. 

Теоретичні основи зберігання плодів та  овочів: значення дихання, як 

основного фізіологічного процесу; роль етилену при достиганні і дозріванні 

плодів; зміна компонентів хімічного складу; спокій природний і примусовий; 

природний захист плодів  і овочів від фітопатогенів. Збирання,  транспортування і 

приймання плодоовочевої сировини. Стандарти на плоди і овочі. Короткотривале 

й тривале зберігання плодів та овочів. 

Основні фактори, які враховуються при зберіганні плодів та овочів: 

фізичні, хімічні, біохімічні. 

Матеріально-технічна база зберігання: польові сховища, стаціонарні 

овочесховища із системою активного вентилювання, плодоовочесховища – 

холодильники, холодильники з РГС. Умови зберігання плодів та овочів (плодів 

ягідних, кісточкових і зерняткових культур;  картоплі, коренеплодів, капусти, 

цибулі та інших овочів) у охолодженому стані.  
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Технологія швидкозаморожених  плодів та овочів. Асортимент 

заморожених харчових продуктів з плодів та овочів. Підготовка сировини до 

заморожування, вплив низьких температур на заморожувані продукти і 

мікроорганізми. Зміни, які відбуваються в плодоовочевій сировині при 

заморожуванні. Режими і способи заморожування. Фасування, зберігання, 

транспортування і реалізація заморожуваної продукції. Забезпечення 

безперервного холодильного ланцюга. 

 

Змістовий модуль 3. Біохімічні, мікробіологічні, біофізичні й 

теплофізичні основи і правила консервування харчових продуктів.  
Принципи і методи консервування. Теплове стерилізування харчових 

продуктів. 

Фактори, що визначають вибір температури стерилізування. 

Мікробіологічна складова часу стерилізування – летальний час (τсм). Вибір часу 

стерилізування. Закономірності залежності τсм від температури. Рівняння 

смертельного часу. Високотемпературна короткотривала обробка. Асептичне 

консервування. 

Теплофізична складова часу стерилізування. Фактори, які впливають на 

час прогрівання. Рівняння термічної інерції харчових продуктів при 

стерилізуванні. Шляхи інтенсифікації теплообміну при стерилізуванні.  

Поняття про летальність процесу. Нормативна і фактична летальність. 

Розробка і затвердження режимів стерилізування. 

 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ НА 

КОНСЕРВОВАНІ  ПРОДУКТИ 

Змістовий модуль 4. Загальні відомості про овочеві та фруктові 

консерви. 
Класифікація та асортимент овочевих і фруктових консервів. Технологічні 

процеси виробництва консервів з овочів та плодів. 

 

Змістовий модуль 5. Овочеві натуральні консерви, маринади, соки та 

напої. Призначення, асортимент, відмінні особливості, хімічний склад, харчова і 

біологічна цінність консервів цих груп. Технологія виробництва натуральних 

консервів із зеленого горошку, томатів, огірків та інших видів сировини. 

Регулювання процесів та змін у сировині при її переробці. Слабокислі та кислі 

маринади. Стандарти на готову продукцію. Технологія виробництва томатного, 

морквяного, бурякового і капустяного соків. Технологія овочевих напоїв. 

Стандарти на готову продукцію. Види браку консервів цієї групи, його причини і 

методи попередження. 

 

Змістовий модуль 6. Перекусні, обідні й томатні консерви та 

ферментовані продукти. 

Призначення, асортимент і відмінні особливості консервів, їх хімічний 

склад, харчова і біологічна цінність. Технологія виробництва різних видів 
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закусочних і обідніх консервів та напівфабрикатів для громадського харчування. 

Вимоги до сировини. Зміни які проходять у сировині під час її переробки і їх 

вплив на якість готової продукції. Режими бланшування і обсмажування.   

Технологія концентрованих томатних продуктів. Вимоги до якості 

сировини ручного та механізованого збирання, відбір томатів для виробництва 

томатної пасти, пюре, соусу, соку і консервованих томатів. Оцінка роботи основ-

них типів вакуум-випарних установок. Високопродуктивні лінії виробництва 

томатної пасти. Особливості асептичного консервування. 

Фізико-хімічні і органолептичні показники якості концентрованих 

томатних продуктів. Стандарти на готову продукцію. 

Біохімічні процеси, що відбуваються при квашенні, солінні й мочінні 

плодів та овочів. Оптимальні умови для розвитку молочнокислої мікрофлори. 

Технологія квашення капусти. Соління огірків і томатів, мочіння плодів та ягід. 

Прогресивні технології виробництва квашеної капусти й овочів. 

Використання відходів виробництва овочевих консервів. 

 

Змістовий модуль 7. Натуральні плоди, компоти та плодоягідні соки.        
Призначення, асортимент й відмінні особливості даного виду консервів, їх 

хімічний склад, харчова цінність. Вимоги до сировини. Асортимент і відмінні 

особливості фруктових компотів і плодів натуральних.  Хіміко-технологічна 

характеристика окремих плодів кісточкових, зерняткових та  ягідних культур, 

особливості технології виробництва компотів залежно від сировини.  

Сучасна класифікація сокових продуктів з плодів та ягід. 

Технологія виробництва освітлених та неосвілених соків. Особливості 

технології виноградного соку. Методи обробки плодів і ягід, що підвищують 

вихід соку. Технологія отримання соків пресуванням, дифузією, 

центрифугуванням. Фізичні, біохімічні і фізико-хімічні методи освітлення соків, 

фільтрування соків. Купажування і деаерація соків. Способи консервування. 

Особливості технології соків з м’якоттю, нектарів, напоїв, відновлених і 

газованих соків. Технологія отримання концентрованих соків, вплив способу  

концентрування на якість продукції.  

Використання відходів виробництва консервів з плодів та ягід. 

 

Змістовий модуль 8. Консерви фруктові концентровані.  
Асортимент консервів даної групи і їх класифікація за  сировиною, 

консистенцією готової продукції й методом консервування. Технологія 

виробництва плодово-ягідного желе, повидла, джемів, конфітюрів, варення, 

цукатів. Фактори, які забезпечують желювання фруктової продукції. Механізм 

утворення драглів, тиксотропії й синерезису. Дифузійно-осмотичні процеси при 

виробництві варення. Вплив режимів на якість варення. Види і причини браку,   

шляхи  усунення. Стандарти на готову продукцію. 

Змістовий модуль 9. Плодоягідні пюре і напівфабрикати.  

Плодові та ягідні пюре стерилізовані, фруктові пасти і соуси. 

Характеристика антисептиків.  Напівфабрикати консервовані хімічними засобами. 

Асептичне консервування. 
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Змістовий модуль 10. Консерви для дитячого і дієтичного харчування. 

Асортимент продукції, що виробляє промисловість. Вимоги до сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції. Задоволення вимог збалансованого 

харчування – правильне співвідношення вуглеводів, білків, жирів, гарантований 

вміст вітамінів й інших біологічно активних речовин. Технологічні схеми, 

процеси і режими обробки сировини.  

Консерви для дієтичного харчування, призначення і асортимент цієї групи. 

Особливості технології з урахуванням призначення консервів. Стандарти на 

готову продукцію. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів  

 

Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л лаб с.р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Біохімічні, мікробіологічні й теплофізичні основи зберігання 

і консервування плодів та овочів 
Вступ. Перспективи 

розвитку зберігання 

плодів і овочів у свіжому  

та переробленому вигляді 

в Україні Рослинна 

сировина 

8 2 4 2 

Зберігання плодів та 

овочів 14 4 8 2 

Біохімічні, 

мікробіологічні, 

біофізичні й теплофізичні 

основи і правила 

консервування харчових 

продуктів 

4 2 - 2 

Разом за модулем 1 26 8 12 6 

Модуль 2. Технологія переробки плодів та овочів на консервовані 

продукти 

Загальні відомості про 

овочеві та фруктові 

консерви 
7 1 4 2 

Овочеві натуральні 

консерви, маринади, соки 

та напої 

7 1 4 2 

Закусочні, обідні й томатні 

консерви та ферментовані 

продукти 

12 2 8 2 

Натуральні плоди, 

компоти та плодоягідні 

соки 

8 2 4 2 

Консерви фруктові 

концентровані 
7 1 4 2 

Плодоягідні пюре і 

напівфабрикати 
3 1  2 

Консерви для дитячого і 

дієтичного харчування 
2 2   

Разом за модулем 2 46 10 24 12 

Усього годин 72 18 36 18 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Дихання плодів та овочів. Визначення інтенсивності 

дихання плодів та овочів та втрати маси при їх 

зберіганні 

4 

2 Визначення масової частки крохмалю в бульбах 

картоплі.  

4 

3 Визначення об'ємної маси і шпаруватості картоплі 

та овочів 

4 

4 Визначення кількості соку в рослинній сировині. 

Ацидометричний метод визначення ступеня 

пошкодження клітинних мембран у процесі підготовки 

рослинної сировини до пресування 

4 

5 Розрахунки рецептур консервів.  Розрахунки витрат 

сировини і матеріалів.  Поняття про рецептуру 

консервів. Особливості розрахунку рецептур окремих 

видів консервів.  

4 

6 Методики розрахунку рецептур закладки  та витрат 

сировини і матеріалів; норми втрат і відходів при 

виробництві різних видів консервів 

4 

7 Біохімічні методи консервування овочів і фруктів. 

Характеристика сировини, яка використовується  на 

виробництво квашеної капусти. Фактори, які впливають на 

квашення та якість готового продукту. Приготування 

квашеної капусти  

4 

8 Дослідження та оцінка якості квашеної капусти 4 

9 

 Дослідження желюючих властивостей плодів і ягід. 

Вивчення основних якісних показників, які визначають 

желюючі властивості плодів і ягід. Умови желювання 

фруктової продукції, вплив органічних кислот, цукрів, 

пектинових речовин, вирішення питання про виготовлення 

продукції на власній пектиновій основі. Розрахунок 

рецептури та приготування джему в лабораторних 

умовах, контроль якості 

4 

Разом 36 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль 1. Біохімічні, мікробіологічні, теплофізичні основи зберігання і 

консервування плодів та овочів 

1 

Види рослинної тканини і її будова, властивості. Тургор. 

Плазмоліз. Сортовипробування та районування 

рослинної сировини. Стадії зрілості сировини, вплив на 

якість консервів. Характеристика стандартів на сировин 

2 

2 

Принципи і методи консервування. Зміни основних 

компонентів хімічного складу в процесі переробки. 

Пастеризування та стерилізування 

 

 

2 

3 

Матеріально-технічна база зберігання. Сховища, які 

використовуються для зберігання плодів та овочів, 

розрахунок їх місткості, інтенсивності вентилювання. 

Контроль режиму зберігання плодів та овочів. 

Використання полімерних плівок при зберіганні 

продукції. Визначення оптимального строку знімання 

плодів зі зберігання 

 

 

2 

Модуль 2. Технологія переробки плодів та овочів на консервовані 

продукти 

5 

Підготовка консервної тари до фасування. Брак і 

дефекти консервної тари. Переваги і недоліки різних 

типів тари 

2 

6 
Нові механізовані високопродуктивні лінії і технології 

виробництва овочевих натуральних консервів 
2 

7 
Обсмажування овочів. Зміни, які проходять в олії при 

обсмажуванні. Обладнання для обсмажування 
2 

8 

Переробка томатів механізованого збирання. 

Багатокорпусні вакуум-випарні установки.  Технологія 

асептичного консервування концентрованих 

томатопродуктів 

2 

9 
Консерви для дитячого і дієтичного харчування. 

Асортимент, особливості технології 
4 

Разом  18 
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7. Методи навчання  

В рамках вивчення дисципліни «Технологія консервування плодів та 

овочів» передбачається проведення занять таких видів: лекції,  лабораторні 

заняття,  самостійна робота. 

8. Методи контролю 
Дисципліна має десять змістових модулів, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

лабораторних занять –  45 балів; 

самостійної роботи –  18 балів; 

модульного контролю (тестування) – 37 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти  

 

Модулі Модуль 1 Модуль 2 

З
аг

ал
ьн

а 

су
м

а 
б

ал
ів

 

Кількість балів за 

модуль 
30 70 

Змістові модулі ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 ЗМ8 ЗМ9 ЗМ10  

Кількість балів 

ЗМ 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

0
0
 

 

 Шкала оцінювання: національна та  ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку, 

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 

 



10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Технологія 

консервування плодів та овочів» для студентів напряму підготовки 6.051701 

«Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. – 

Умань, 2016. – 37 с. 

 

11. Рекомендована література 

1. Технології консервування плодів та овочів: підручник / О.І. Аністратенко, 

К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар, З.М. Харченко; 

ред. А.Ю. Токар. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. 

– 568 с. 

2. Гончаренко Г.М. Технологічне обладнання консервних та овочепереробних 

підприємств: довідник / Г.М. Гончаренко, В.В. Дуб, В.В. Гончаренко. – К.: 

Центр учб. літ., 2007. – 304 с.  

3. Конвісержер І.О. Холодильна технологія харчових продуктів: навч. посіб. / 

І.О. Конвісержер, Т.П. Паршіна. – К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2001.–242 

с. 

4. Найченко В.М. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів з 

основами товарознавства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

В.М.Найченко, О.С.Осадчий.– К.: Школяр, 2007. – 502 с. 

5. Найченко В.М. Практикум з технології зберігання і переробки плодів та 

овочів з основами товарознавства: [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. 

Найченко, І.Л. Заморська. – Умань, 2010. – 211 с. 

6. Орлова Н.Я. Заморожені плодоовочеві продукти: проблеми формування 

асортименту та якості: монографія / Орлова Н.Я., Белінська С.О. – К.: 

НТЕУ, 2005. – 336 с. 

7. Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва : 

підруч. / Осокіна Н.М., Гайдай Г.С. – Умань, 2005. – 614 с. 

8. Справочник      технолога    плодоовощного      производства  /      Сост.   М. 

Куницына.– Спб: Профикс, 2003. – 480 с. 
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9. Технологія консервування плодів, овочів, м’яса і риби: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / Б.Л. Флауменбаум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін.; за 

ред. Б.Л. Флауменбаума. – К.: Вища шк., 1995. – 301 с. 

10. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества 

продукции:  [учебн. для  уч-ся техникумов] / Загибалов А.Ф., Зверькова 

А.С., Титова А.А., Флауменбаум Б.Л.. –М.: Агропромиздат, 1992. – 352 с. 

11.  Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва: підруч. [для 

студ. вищ. навч. закл.] /     

А.Т. Безусов, В.М.Сторожук, Г.П.Хомич. – Одеса: Друк, 2006. – 400 с. 

    11. Флауменбаум Б.Л., Основы консервирования пищевых продуктов: учебн.   

[ для студ. высш. учебн. завед.] / Б.Л. Флауменбаум, С.С.Танчев, М.А. 

Гришин.– М.: Агропромиздат, 1986.  – 494 с. 

           12.  Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей: учебно-

практическое пособие / Н.Г. Щеглов.– М.: Издательсько-торговая 

корпорация «Дашков и «К», 2002.– 380 с. 
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