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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 – 8 

 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 
 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 4 

Спеціальність: 181 

«Харчові технології 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

12 

4-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 

7-й і 8-й 9-й і 10-й 

Лекції 

 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних 

– 4/4; 

Самостійної роботи 

студента –2 /3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

70 год 14 год 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

56 год 12 год 

Самостійна робота 

78 год 178 год 

Індивідуальні завдання:  

       36 год                36 год 

Вид контролю: залік, 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 110,5 

для заочної форми навчання – 12,1 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

        Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв'язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі виробництва і технологій та у процесі навчання, що 

передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується 

певною невизначеністю умов і вимог. 

Здатність управляти технологією виробництва, розробляти технологічні схеми виробництва 

консервованих харчових продуктів, виконувати необхідні технологічні розрахунки, визначати 

оптимальні режимні параметри процесів, вибирати найбільш ефективне технологічне 
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обладнання, оцінювати якість  та безпечність сировини та консервованих харчових продуктів, 

розробляти проекти нормативної документації з використанням чинної законодавчої бази та 

довідкових матеріалів, підвищувати ефективність виробництва.   

Цілі курсу (програмні компетентності): 

–   знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

–   здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

–   здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

–   здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

–   прагнення до збереження навколишнього середовища; 

       – здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для забезпечення 

здорового способу життя; 

–   здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння 

сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного 

процесу; 

–   здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного 

та програмного забезпечення; 

–   здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з врахуванням 

принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних 

процесів; 

–   здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-

технологічні схеми виробництва харчових продуктів; 

–   здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці); 

–   здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, вести 

професійну дискусію; 

–   здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки в техніки, проводити соціально-

орієнтовану політику в галузі харчових виробництв; 

–   здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності овочів і фруктів, 

напівфабрикатів та консервів із застосуванням сучасних методів; 

–   здатність забезпечувати якість та безпеку продукції на основі стандартів та систем 

управління якістю під час виробництва та реалізації; 

–  здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі технології консервування фруктів та 

овочів з урахуванням принципів раціонального харчування, ресурсоощадження та 

інтенсифікації технологічних процесів; 

– здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні й економічні розрахунки; 

– здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-

технологічні схеми виробництва консервів; 

– здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для вирішення 

прикладних задач; 

– здатність проектувати нові та модернізовувати діючі виробництва (виробничі дільниці) 

консервованих продуктів з фруктів та овочів; 

– здатність розробляти проекти нормативної документації з використанням чинної законодавчої 

бази та довідкових матеріалів;  

– здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести 

відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;  

– здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі технологій консервування фруктів та 

овочів, вести професійну дискусію; 

– здатність підвищувати ефективність виробництва консервів та ферментованих продуктів, 

впроваджувати сучасні системи менеджменту. 

Програмні результати навчання:   
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–   знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових 

технологій; 

–   знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності 

фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини під час технологічного перероблення; 

–   організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки 

продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів 

автоматизації і систем керування; 

–  вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів підвищеної 

харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі; 

–   вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на харчові 

продукти; 

–   вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі дільниці 

із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного забезпечення; 

–   обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або реконструйованих 

підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила експлуатації, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів запроектованого 

асортименту;  

–   підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження ресурсоощадних та 

конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на харчові продукти; 

–   впроваджувати сучасні системи менеджменту підприємства; 

–   дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи 

щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності; 

–   організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну чистоту 

виробництва; 

–   мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових 

досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи; 

–   підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи; 

–   вміти укладати ділову документацію державною мовою; 

–   вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу з 

метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових технологій; 

–   здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 

іноземною мовами;  

–   мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності; 

–   здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік витрат 

матеріальних ресурсів; 

–   виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки; 

–   знати біохімічні, мікробіологічні, біофізичні та теплофізичні основи, правила 

консервування харчових продуктів і вимоги, що висуваються до сировини й готової продукції;  

–   знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг технологічних процесів, зміни 

складових компонентів та нутрієнтів плодоовочевої сировини під час проведення 

технологічних процесів консервування;  
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–   організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки 

плодової та овочевої сировини у консервовані продукти  із застосуванням технічних засобів 

автоматизації і систем керування. 

–   вміти розробляти та удосконалювати технологічні схеми виробництва консервованих 

продуктів підвищеної біологічної цінності з урахуванням світових тенденцій; 

–   вміти  розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на виробництво 

нових консервованих продуктів; 

–   знати,  розуміти та впроваджувати системи управління якістю та безпечністю 

консервованих харчових продуктів з фруктів та овочів;  

–  вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі дільниці 

консервного виробництва із застосуванням систем автоматизованого програмування та 

програмного забезпечення;   

–   обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових та реконструйованих 

консервних підприємств (цехів) у відповідності до запланованого асортименту, складати 

плани розміщення обладнання у виробничих приміщеннях, виконувати поздовжній та 

поперечний розрізи;  

–   дотримуватися правил техніки безпеки, передбачати технічні та організаційні заходи 

щодо безпечних умов праці під час виробничої діяльності; 

–   підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження ресурсоощадних  та 

конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на консервовані 

продукти з фруктів та овочів; 

–   організовувати процес утилізації відходів, забезпечувати екологічну чистоту 

виробництва, розробляти заходи по збереженню довкілля; 

–   мати базові навички проведення наукових досліджень з технології консервованих 

фруктів та овочів; 

–   вміти укладати ділову документацію державною мовою, здійснювати ділові комунікації 

у професійній сфері українською та іноземною мовою; 

–   мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів підприємства та 

координування їх діяльності. 

           3. Програма навчальної дисципліни  

Номер та назва змістового модуля  

МОДУЛЬ 1. БІОХІМІЧНІ МЕТОДИ КОНСЕРВУВАННЯ. 

КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСЕРВІВ. ОВОЧЕВІ НАТУРАЛЬНІ КОНСЕРВИ. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

БІОХІМІЧНІ МЕТОДИ КОНСЕРВУВАННЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ. 
Біохімічні процеси, які проходять в овочах і плодах при квашенні, солінні й 

мочінні. Умови, які забезпечують розвиток молочнокислої мікрофлори. Розвиток 

«сторонньої» мікрофлори – маслянокислих, оцтово-кислих і гнильних бактерій, 

дріжджів і інших мікроорганізмів. Технологія квашення капусти, асортимент і 

відмінні особливості даного виду продукції. Технологія соління огірків і томатів, 

моркви, буряків, мочіння фруктів. Особливості технологічних процесів, 

пов’язані з властивостями, сировини. Прогресивні технології. 

Основні види і причини дефектів продукції. Вимоги стандартів на готову 

продукцію. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСЕРВІВ. ОВОЧЕВІ НАТУРАЛЬНІ КОНСЕРВИ 

І МАРИНАДИ. Характеристика кожної із головних груп консервів з ураху-

ванням вихідної сировини, прийнятої технології і призначення  - овочевих 

натуральних, закусочних, обідніх, маринадів, салатів, напівфабрикатів 

домашнього і громадського харчування, концентрованих томат-продуктів, 

соусів, овочевих соків, фруктових компотів і натуральних плодів, соків, 

екстрактів, пюре, варення, джемів, повидла, консервів дитячого і дієтичного 

харчування, ферментованих та інших продуктів. Державна класифікація 

консервованих плодів та овочів в Україні. 

 Призначення, асортимент, відмінні особливості консервів кожної групи, їх 

хімічний склад, харчова і біологічна цінність. 

Технологія виробництва зеленого горошку, томатів, кукурудзи. 

Технологічні вимоги до сировини. Характеристика процесів миття, сортування, 

очищення, подрібнення, бланшування й інших операцій попередньої обробки 

сировини залежно від її технологічних особливостей. 

Процеси й зміни у сировині при переробці та їх регулювання. 

Обґрунтування, розрахунок і особливості режимів стерилізування овочевих 

натуральних консервів. Фізико-хімічні і органолептичні показники якості 

консервів. Стандарти на готову продукцію. Види браку консервів, його причини 

й методи попередження. Характеристика нових механізованих 

високопродуктивних ліній, технологій виробництва овочевих натуральних 

консервів. Використання відходів виробництва. 

МОДУЛЬ 2. ОВОЧЕВІ КОНСЕРВИ і НАПІВФАБРИКАТИ.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

 ОВОЧЕВІ ЗАКУСОЧНІ КОНСЕРВИ, САЛАТИ. Призначення, 

асортимент й відмінні особливості консервів цієї групи, їх хімічний склад, 

харчова і біологічна цінність. Технологія виробництва різних видів закусочних 

консервів. Вимоги до сировини. Зміни, які проходять у сировині в процесі 

переробки і їх у вплив на якість готової продукції. Режими бланшування й 

обсмажування. Зміни, які проходять у олії при обсмажуванні овочів. Засоби 

боротьби із псуванням олії. Обґрунтування, розрахунок і особливості режиму 

стерилізування окремих видів овочевих закусочних консервів. Фізико-хімічні та 

органолептичні показники якості консервів. Стандарти на готову продукцію. 

Види браку консервів, його причини і методи попередження. 

Характеристика сучасних механізованих ліній і технологій виробництва 

овочевих закусочних консервів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

 ОВОЧЕВІ ОБІДНІ КОНСЕРВИ. Призначення, асортимент і відмінні 

особливості консервів даної групи, їх хімічний склад, харчова і біологічна 

цінність. Технологія виробництва різних видів овочевих обідніх страв. Вимоги 

до сировини, напівфабрикатів і окремих компонентів страв. Зміни в сировині 
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при замочуванні сушених овочів, тушкуванні, бланшуванні, обсмажуванні, 

фізико-хімічні та органолептичні показники якості овочевих обідніх страв. 

Особливості фасування і консервування овочевих обідніх страв для системи 

громадського харчування.      

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 

 КОНЦЕНТРОВАНІ ТОМАТОПРОДУКТИ І СОУСИ. Призначення 

асортименту і відмінні особливості даної групи консервів. Технологія 

виробництва концентрованих томатопродуктів. Вимоги до сировини, хімічні і 

фізико-хімічні зміни, які відбуваються при підігріванні та протиранні томатів, 

вплив цих змін на величину втрат і відходів, а також на інтенсивність процесу 

випаровування вологи з протертої маси. Стерилізація томатної маси в потоці 

перед концентруванням. 

Методи концентрування томатних продуктів. Оцінка роботи основних типів 

вакуум-випарних установок. Високопродуктивні лінії виробництва томатної 

пасти. Особливості консервування у великій тарі. 

Технологія асептичного консервування концентрованих томатопродуктів. 

Прогресивна технологія концентрованих томатопродуктів. Особливості 

переробки томатів машинного збирання. Фізико-хімічні і органолептичні 

показники якості концентрованих томатопродуктів. Стандарти на готову 

продукцію. 

Види браку консервів і методи його попередження. Використання відходів. 

Консервовані овочеві соуси. Призначення асортименту, відмінні 

особливості даного виду консервів. Технологія виробництва соусів. Вимоги до 

сировини. Режими варки соусів. Фактори, які впливають на колір готової 

продукції. Режими стерилізації. Фізико-хімічні і органолептичні показники 

якості. Стандарти на готову продукцію. 

Кетчупи, призначення, асортимент і відмінні особливості даного виду 

консервів. Технологія  виробництва кетчупів. Вимоги до сировини. Фізико-

хімічні і органолептичні показники якості. Стандарти на готову продукцію. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. 

ОВОЧЕВІ СОКИ І НАПОЇ. Призначення, асортимент і відмінні 

особливості даної групи консервів, їх хімічний склад, харчова і біологічна 

цінність. Технологія виробництва томатного, морквяного, бурякового й 

капустяного соків. Обґрунтування процесів прогрівання маси, віджиму соку, 

гомогенізації, деаерації. Режими стерилізування. Технологія овочевих напоїв. 

Хімічні, фізико-хімічні зміни у сировині в процесі переробки і їх вплив на якість 

соку. Концентрування томатного соку на вакуум-випарних установках. Види 

браку консервованих соків, його причини і методи попередження. Стандарти на 

готову продукцію.        

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. 

 ПЛОДОЯГІДНІ ПЮРЕ І НАПІВФАБРИКАТИ. Плодоягідні пюре, 

пасти і соки. Призначення, асортимент і відмінні особливості даних видів 

консервів. Обґрунтування технологічного процесу. Хімічні і структурно-

механічні зміни сировини при обробці парою й подрібненні. Вплив гомогенізації 

й деаерації на якість готового продукту. 
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 Фруктові напівфабрикати. Призначення й відмінні особливості даного виду 

продукції. Характеристика антисептиків, які застосовуються для консервування 

фруктів і ягід. Технологія сульфітації, застосування бензойної, сорбінової кислот 

при виробництві фруктових напівфабрикатів. Виробництво швидкозаморожених 

плодів, ягід й напівфабрикатів з них. Асептичне консервування. 

 

МОДУЛЬ 3. ФРУКТОВІ КОНСЕРВИ.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. 

КОНСЕРВОВАНІ КОМПОТИ І НАТУРАЛЬНІ ПЛОДИ, ФРУКТОВІ 

МАРИНАДИ. Асортимент і відмінні особливості фруктових компотів. Хіміко-

технологічна характеристика окремих видів кісточкової, зерняткової і ягідної 

сировини, підбір сортів. 

Технологія виробництва окремих видів компотів. Процеси миття, сортування, 

калібрування, різання, очищення сировини від шкірочки. Режими бланшування, 

їх вплив на вміст протопектину, щільність тканини, біохімічні процеси у сиро-

вині. Заміна бланшування вакуумуванням фруктів у сиропі. Вплив  реакцій 

окислення, меланоїдиноутворення, взаємодії з важкими   металами на зміну 

кольору, аромату, смаку компонентів. Обґрунтування й розрахунок режимів 

стерилізування. Виробництво концентрованих компотів. Види і причини браку 

компотів. Стандарти на готову продукцію. 

Асортимент і особливості технології натуральних фруктових консервів. 

Спільне і відмінне з компотами. 

Плоди і ягоди в натуральному сокові, вині, сиропі, пульпі чи пюре. Яблука і 

груші консервовані. 

 Підготовка плодів і ягід до маринування, особливості технології. Вимоги 

до сировини, матеріалів і готової продукції. Яблука з перцем мариновані. Напої, 

фруктові і ягідні, з медом, з сухофруктів, шипшини, узвари. Мед натуральний і 

штучний.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. 

КОНСЕРВОВАНІ ФРУКТОВІ І ЯГІДНІ СОКИ, НАПОЇ, ЕКСТРАКТИ, 

СИРОПИ. Призначення, асортимент й відмінні особливості даного виду 

консервів, їх хімічний склад, харчова й біологічна цінність. Технологія 

виробництва прозорих соків, соків з м’якоттю, екстрактів, сиропів, 

концентрованих соків й напоїв. Вимоги до сировини. Фізичні і біохімічні методи 

обробки фруктів, які підвищують вихід соку. Закономірність при отриманні 

соків пресуванням, дифузією, центрифугуванням. Фізичні, біохімічні і фізико-

хімічні методи освітлення соків. Фільтрування соків. Купажування і деаерація 

соків. Способи консервування. Соки та сокові напої, терміни та визначення 

понять, номенклатура та вимоги: сік, сік відновлений, сік з м’якоттю, нектар, 

коктейль, морс, напій соковий. Особливості технологій, рецептур, застосування 

добавок. 

Технологія отримання згущених соків, вплив методу концентрування на 

якість продукції. Технологія екстрактів і сиропів. Фізико-хімічні і 

органолептичні показники якості. Види і причини браку консервованих соків. 
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Стандарти на готову продукцію. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. 

КОНСЕРВИ ФРУКТОВІ КОНЦЕНТРОВАНІ. Асортимент консервів 

даної групи і їх класифікація за характером сировини, 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, тиксотронії й 

синерезису. Дифузійно-осмотичні процеси при виробництві варення. Вплив 

режимів на якість варення. Види і причини браку,  шляхи їх усунення. 

Стандарти на готову продукцію. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11. 

ПЛОДИ І ЯГОДИ ПРОТЕРТІ ЧИ ПОДРІБНЕНІ З ЦУКРОМ. 

Асортимент консервів даної групи і їх класифікація за сировиною та  

технологією. Соуси фруктові. Яблука подрібнені в журавлині з цукром. 

            МОДУЛЬ 4. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ КОНСЕРВНОГО 

ВИРОБНИЦТВА. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ КОНСЕРВНОГО 

ВИРОБНИЦТВА.  Відходи томатного виробництва. Відходи зеленого горошку. 

Відходи   переробки моркви, буряку, капусти. Відходи переробки яблук, 

виробництво пектину. Відходи переробки кісточкових плодів, ягід і винограду. 
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                    4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів  

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

 Модуль 1. Біохімічні методи консервування. Класифікація  консервів. Овочеві консерви. 

Біохімічні методи 

консервування овочів 

та фруктів 

24 8 - 8 4 4 24 1 - 4 2    17 

Класифікація консервів 

Овочеві натуральні 

консерви і маринади 

 

28 

 

8 

 

- 

 

4 

 

   10 

 

6 

 

  28 

 

  2 

 

- 

 

2 

 

   10 

 

14 

Разом за модулем 1  52 16   - 12 14 10 52 3 - 6 12 31 

                                                        Модуль 2. Овочеві консерви і напівфабрикати 

Овочеві закусочні 

консерви 
18 6 -     4 2 6 18 1 - - 4 13 

Овочеві обідні 

консерви 
10 2 -      2 6 10 1 - - 4 5 

Концентровані 

томатопродукти і соуси 
20 6 - 8 6 0 20 1 - 2 6 11 

Овочеві соки і напої 10 2 - 4 2 2 10 1 - - 2 7 

Плодоягідні 

пюре і напівфабрикати 
10 4 - - 2 4 10 1 - - - 9 

Разом за модулем  2 68 20 - 16 14 18 68 5 - 2 16 45 

Модуль 3. Фруктові консерви 

Консервовані компоти і 

натуральні плоди, 

фруктові маринади 

24    6 - - 6 12 24 1  - 2 21 

Консервовані фруктові 

і ягідні соки, напої, 

екстракти, сиропи 

  34 8 - 20 2 4 34 2   2 30 

Консерви фруктові 

концентровані 
36 8 - 4 5 19 36 1  4 2 29 

Плоди і ягоди, протерті 

чи подрібнені з цукром 
8 2 - - 2 4 8 1  - 2 5 

Разом за модулем 3 102 24 - 24 15    39 102 5  4 8 85 

Модуль 4. Консерви дитячого та дієтичного харчування використання відходів 

консервного виробництва 

Використання відходів 

виробництва 
18 10 - 4 2 2 18 1 -  - 17 

Разом за модулем 4 18 10 - 4 2 2 18 1 -  - 17 

ІНДЗ - - - - 36 -  - - - 36 - 

Усього годин 240 70 - 56 45 69 240 14    -   12    36 178 

 

 

6. Теми практичних занять 

Не має 
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 
       Форма навчання, год 

денна заочна 

1 Приготування квашеної капусти  4 4 

2 Мочіння яблук і визначення їхньої якості 4  

3 Вивчення технологічних ліній в умовах 

виробництва 

4  

4 Вплив попередньої обробки томатів на процес 

протирання і концентрування 

4 2 

5 Заслуховування рефератів по вакуум-випарних 

установках для концентрування томат-

продуктів 

4  

6 Вивчення вимог та порядку виконання 

курсового проекту з дисципліни 

4 2 

7 Визначення кількості соку в рослинній 

сировині 

 

4 

 

 

8 

Ацидометричний метод визначення ступеня 

пошкодження клітинних мембран у процесі 

підготовки рослинної сировини до пресування 

 

4 

 

9 Вивчення впливу попередньої обробки на 

вихід соку при віджиманні 

4  

10 Визначення кількості апаратів для вилучення 

плодових соків дифузійним методом 

4  

11 Освітлення соків 4  

12 Дослідження процесу фільтрування плодових і 

овочевих соків 

4  

13   Дослідження желюючих властивостей 

плодів та ягід і приготування джему  

4 2 

14 Мікробіологічні і теплофізичні розрахунки 

режимів стерилізування 

4 2 

Разом 56 12 
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8. Самостійна робота 

   

№ 

з/м Назва теми 

Форма 

навчання, год 

денна  заочна 

1 Основні вади і причини дефекту солоно-квашеної 

продукції.  

 

8 
 19 

2 Ознайомлення з класифікатором РД-16 

Нові механізовані високопродуктивні лінії і технології 

виробництва овочевих натуральних консервів  

10 
 

16 

3 Усмажування овочів. Зміни, які проходять в олії при 

усмажуванні. Обладнання для усмажування. 
8 16 

4 Овочеві заправи.  6 10 

5 Переробка томатів механізованого збирання. 

Багатокорпусні вакуум-випарні установки.  

Технологія асептичного консервування 

концентрованих томат-продуктів. 

4 15 

6 Технології виробництва овочевих соків  4 10 

7 Антисептики, що застосовуються для консервування 

фруктів і ягід. Асептичне консервування пюре.  
4 10 

8 Асортимент і технологія натуральних фруктових 

консервів. Спільне і відмінне з компотами 
9 18 

9 Плодові та ягідні концентровані соки  4 20 

10 Технологія виробництва цукатів, пастили, мармеладу . 

Фруктово-ягідний десерт.  
8 20 

11 Яблука, подрібнені в журавлині з цукром. 2 10 

12 Виробництво лікарських препаратів з відходів 

винограду 
2 14 

Разом 69    178 
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9. Індивідуальні завдання 

1. Прогресивні технології у виробництві ферментованих продуктів. 

2. Консерви «Картопля молода». 

3. Технологічні розрахунки при виготовленні закусочних консервів. 

4. Реферат з малюнками та описом трьох установок безперервної дії для 

варки концентрованих томат-продуктів. 

5. Підготовка плодів при виробництві компотів.  

6. Дефекти консервованих компотів. 

7. Технологічні розрахунки при виготовленні компотів. 

8. Виробники соків в Україні. 

9. Соки прямого віджиму. 

10. Технологічні розрахунки у виробництві фруктових концентрованих 

консервів. 

 

Курсовий проект 

Метою курсового проектування є закріплення отриманих при вивченні 

дисципліни знань і набуття практичного уміння та навиків у виборі оптимального 

інженерного рішення щодо розвитку і вдосконалення виробництва консервованих 

продуктів. Важлива задача курсового проектування - підготовка студентів до 

роботи над дипломним проектом. 

Темою курсового проекту є будівництво або реконструкція цехів по 

виробництву консервованої продукції із фруктів, овочів. Курсовий проект 

виконується з прив'язкою до підприємства, на якому студент проходить 

виробничу практику. 

Проект повинен передбачати комплексні рішення задач науково-технічного 

прогресу при проектуванні консервних підприємств з метою підвищення 

ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, максимальної 

механізації і автоматизації технологічних процесів, удосконалення маловідхідних, 

безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій. 
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Розробці підлягають два види продукції зі своїми допоміжними процесами. 

При виконанні курсового проекту студенти керуються методичними вказівками 

розробленими кафедрою. 

Курсовий проект складається із розрахунково-пояснювальної записки 

обсягом 30-40 сторінок рукописного тексту на листах формату А 4 і графічної 

частини на двох листах креслення формату А1, виконаних у відповідності з 

вимогами ЕСКД. 

Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 

- характеристика сировини і допоміжних матеріалів; 

- обгрунтування й опис технології виробництва, хіміко-технологічний 

контроль виробництва, утилізація відходів; 

- продуктовий розрахунок; 

- підбір і розрахунок технологічного обладнання; 

- охорона праці і навколишнього середовища; 

- список літератури. 

Зміст графічної частини проекту: 

1. План і поздозжній розріз цеху у масштабі 1:100-1 лист. 

2.Поперечні розріз цеху у масштабі 1:50-1 лист. Поздовжній і поперечний 

розрізи виконуються з будівельною частиною. 

ТЕМАТИКА   КУРСОВИХ   ПРОЕКТІВ 

1. Виробництво компотів - 8 т/зміну і соків з м'якоттю -12 т/зміну з 

кісточкових плодів. 

3. Виробництво ікри овочевої - 8 т/зміну і овочів маринованих-6 т/зміну. 

4. Виробництво компотів-4 т/зміну і джемів-4 т/зміну. 

5. Виробництво томатної пасти-32 т/зміну і томатів маринованих-4 т/зміну. 

6. Виробництво соку яблучного натурального-20 т/зміну і 

концентрованого-6 т/зміну. 

7. Виробництво овочевих, закусочних консервів-4 т/зміну і салатів-6 

т/зміну. 
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8. Виробництво плодоягідних соків з цукром-10 т/зміну і варення - 10 

т/зміну. 

9. Виробництво моркви гарнірної-8 т/зміну і зеленого горошку-16 т/зміну. 

9. Виробництво томатного соку-48 т/зміну і томатів маринованих-4 т/зміну. 

10. Виробництво томатного соку-20 т/зміну і томатного соусу-24 т/зміну. 

11. Виробництво квасолі спаржевої-4 т/зміну і зеленого горошку-12 т/зміну. 

12. Виробництво купажованих соків-12 т/зміну і пюре напівфабрикатів-14 

тонн/зміну. 

12. Виробництво томатної пасти-50 т/зміну і томатного соку-20 т/зміну. 

13. Виробництво обідніх консервів-8 т/зміну і квашеної капусти-6 т/зміну. 

14. Виробництво кукурудзи цукрової-8 т/зміну і перцю солодкого 

маринованного-4 т/зміну. 

16. Виробництво соку яблучного концентрованого-6 т/зміну і соку 

сливового з м'якоттю-12 т/зміну. 

15. Виробництво огірків консервованих-20 т/зміну і капусти маринованої-6 

т/зміну. 

16. Виробництво швидкозаморожених плодів і овочів-5 тонн/зміну. 

17. Виробництво плодоягідних пюре-4 т/зміну і компотів -8 т/зміну для 

дитячого харчування. 

18. Виробництво овочевих асорті-4 т/зміну і салатів-6 т/зміну. 

19. Виробництво квашеної капусти-15 т/зміну і огірків солоних-20 т/зміну. 

20. Виробництво консервів м'ясних-4 т/зміну і м'ясорослинних-6 т/зміну. 

21. Виробництво обідніх страв-2 тонни/зміну і овочевих наборів - 2 

тонни/зміну швидкозаморожених. 

22. Виробництво повидла-4 т/зміну і плодів, подрібнених з цукром-6 

т/зміну. 

23. Виробництво рибних консервів з томатному соусі-4 т/зміну і в олії-2 

т/зміну. 

10. Методи навчання 

Лекції, лабораторні, практичні заняття та самостійна робота.                                                        
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11.  Методи контролю 

Дисципліна має 12  змістових модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Перевірка і захист курсового проекту. 

Перевірка і захист контрольної роботи для студентів заочної форми 

навчання. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

практичних занять – 0 балів; 

лабораторних занять –  25 балів; 

самостійної роботи –  12 балів; 

модульного контролю (тестування) – 33 бали. 

Підсумковий контроль (екзамен) – 30 балів.   
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

Модулі Модуль 1 Модуль 2 Сума за  

модуль-

ний  

контроль   

     у 7 

семестрі  

Модуль 3 Модуль 

4 

Сума за  

модуль-

ний  

контроль    

     у 8 

семестрі 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

З
аг

ал
ьн

а 
су

м
а 

б
ал

ів
 

Кількість 

балів за 

модуль 

40 60  

              65 

 

         35 

Змістові 

модулі 
ЗМ1 

 

ЗМ2 

 

ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 

 

ЗМ6 

 

ЗМ7 ЗМ8 ЗМ9 
ЗМ 

10 

ЗМ 

11 

ЗМ 

12 

 

 

Кількість 

балів ЗМ 

20 20 12 12 12 12 12 100 (35) 16 23 20 6          25 

 

 

100 (35) 30 100 

Лабора-

торні 

10 5 5  15 5  40(14)  20 5           5 30(10,5)   

Модуль-

ний 

контроль 

 

15 

 

25 

 

40(14) 

 

30 

 

 

        25 

 

55(19,25) 

  

Самос-

тійна  

робота 

 

10 

 

10 

 

20(7) 

 

10 

 

    

         5 

 

15(5,25) 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) 

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтингови

й бал 

Бал 

перевір

ки 

1. Перевірка курсової роботи: 70  

 відповідність змісту курсової роботи (проекту) 

завданню та вимогам навчально-методичних 

рекомендацій щодо її виконання 

45 

 

 самостійність вирішення поставленої задачі, 

проектного рішення, виконання розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць 

10 

 

 наявність елементів науково-дослідного характеру 5  

 використання комп’ютерних технологій 5  

 відповідність стандартам оформлення 5  

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30  

 доповідь 10  

 правильність відповідей на поставлені запитання 20  

Всього  100  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Технологія 

консервування» для студентів спеціальності 181– харчові технології  за освітньою 

програмою "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів",  

освітньо - кваліфікаційний рівень. бакалавр.  Умань, 2016.  60 с. 

2. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з дисципліни 

«Технологія консервування» для студентів спеціальності 181– харчові технології  

за освітньою програмою   "Технології зберігання, консервування та переробки 

плодів та овочів»,  освітньо - кваліфікаційний рівень – бакалавр.  Умань, 2018. 

66 с. 

3. Методичні вказівки для самостійного вивчення і виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Технологія консервування» для студентів заочної форми 

навчання спеціальності 181 – харчові технології  за освітньою програмою 

"Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів",  освітньо - 

кваліфікаційний рівень – бакалавр.  Умань, 2016. 28 с. 

4. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на 

тему: «Мікробіологічні і теплофізичні розрахунки режимів стерилізації 

консервів». Умань, 2016. 16 с.  

5. Методичні вказівки до розрахунку стрічкових транспортерів для студентів 

спеціальності 181– харчові технології  за освітньою програмою "Технології 

зберігання, консервування та переробки плодів та овочів»,  освітньо - 

кваліфікаційний рівень – бакалавр.  Умань, 2015. 18с. 

 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Технологія консервування полодів, овочів, м’яса і риби: Підручник                        

/ [Б.Л. Флауменбаум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін.; за ред. Б.Л. Флауменбаума]. 

К.: Вища шк., 1995.  301 с. 
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2. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества продукции 

/ [Загибалов А.Ф., Зверькова А.С., Титова А.А., Флауменбаум Б.Л.]. 

М.:Агропромиздат, 1992. 352 с. 

3. Флауменбаум Б.Л., Танчев С.С., Гришин М.А.  Основы консервирования 

пищевых продуктов. М.:Агропромиздат, 1986. 494 с. 

4. Найченко В.М., Осадчий О.С. Технологія зберігання і переробки плодів та 

овочів з основами товарознавства.  К.: Школяр, 2007. 502 с. 

5. Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей: Учебно-

практическое пособие . М.: Издательсько-торговая корпорация „Дашков и „К”, 2002. 

380 с. 

6. Справочник технолога плодо-овощного производства / Составитель М. 

Куницына. Спб: Профикс, 2003.  480 с. 

7. Гончаренко  Г.М., Дуб В.В., Гончаренко В.В. Технологічне обладнання 

консервних та овочепереробних підприємств: довідник . К.: Центр учбової літератури, 

2007. 304 с.  

8. Полегаев В. Хранение плодов и овощей. М.:Россельхозиз-дат,1982. 256 с. 

9. Рогачев В.И., Бабарин В.П. Стерилизация консервов в апаратах 

непрерывного действия. М.: Пищ. пром-сть,1978. 262 с. 

10. Сборник технологических инструкций по производству кон¬сервов. – Т. І  

Консервы овощные.- М..,1990.-324 с. 

11. Сборник технологических инструкций по производству консервов.  Т. ІІ: 

Консервы фруктовые: в 2 ч.– М.,1992. том І. – 290 с.,  том ІІ. – 360 с. 

12. Справочник технолога плодоовощного консервного производства                         

/под ред. В.И. Рогачева. М.:Легкая и пищ. пром-сть,1983.  408 с. 

13. Токар А.Ю., Пиркало В.В. Технологія консервування: [навчальний посібник].  

Умань, 2010. 72 с. 

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

Калайда К.В., Матенчук Л.М. та ін.; за заг. ред. А.Ю. Токар]. Умань: Видавничо -

поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. 568 с. 
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Допоміжна 

1. Грысс 3. Использование отходов плодоовощной консервной 

промышленности . М.:Пищ. пром-сть, 1974. 180 с. 

2. Денщиков М.Т. Отходы пищевой промышленности и их использование              

М.: Пищепромиздат, 1963.  616 с. 

3. Конвісержер І.О., Паршіна Т.П.  Холодильна технологія харчових продуктів: 

[навч. посібн.].  К.:Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 242 с. 

4. Орешкин Е.Ф., Кроха Ю.А., Устинова А.В.  Консервированные 

м’ясопродукти. М.: Легкая и пищевая пром-сть,1983.  216 с. 

5. Лебедев Е.И. Комплексное использование сырья в пищевой 

промышленности. М.: Легкая и пищ. пром-сть,1982. 240 с. 

6. Леонов И.Т., Чупахин В.М.  Механизированные и автоматизи¬рованные 

линии консервного производства.  М.:Пищ. пром-сть,1965. 200с 

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

овочів з основами товарознавства.  К.: ФАДА, ЛТД, 2001. 211 с. 

8.  Технології зберігання, переробки та стандартизація сільськогосподарської 

продукції / [ Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І., Кіліан М. та ін.].  Ч.1. Основи 

післязбиральної обробки, зберігання, переробки та стандартизації плодоовочевої 

продукції: [навчальний посібник]. К.: ЦІТ Компринт, 2017.  658с. 

9.  Підручник з грифом ВНЗ «Технології зберігання, консервування та 

переробки плодів та овочів». Колектив авторів. Мелітополь, 2017. 290 с. 

13. Інформаційні ресурси 

1. Діагностика сектору переробки овочів та фруктів [Електронний ресурс] 

Режим доступу до журн. :  http:// www.bizpro.org.ua. 

2. Безпека продуктів харчування, відстеження та відповідальність у 

харчовому ланцюзі. Програма технічної допомоги Європейського Союзу Україні. 

Посібник для малих та середніх підприємств плодоовочевої галузі з підготовки та 

впровадженнят системи управління безпечністю харчових продуктів на основі 

концепції ХАССП [Електронний ресурс]. Режим доступу до журн. : 

http://www.tiba.org.ua. 

http://www.bizpro.org.ua/

