


 





 Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів –4 

 

18- Виробництво та 

технології Вибіркова 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

181- «Харчові 

технології» 

Рік підготовки:  

Змістовних модулів– 8 4 5 

 Семестр 7 Семестр 9 

Загальна кількість 

годин – 120 

  

тижневе аудиторне 

навантаження – 4 

 

Освітній ступінь 

бакалавр 

Лекції 

28год. 6 

 

  

Лабораторні 

28 год. 8 

Самостійна робота 

64 год. 106 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання: 56:64 

для заочної форми навчання: 14:106 



                                     2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – предмет і зміст дисципліни спрямований на вивчення 

питання одного із методів консервування плодів та овочів методом сушіння. 

Мета дисципліни дати теоретичні основи та практичні навики під час 

вивчення цієї дисципліни, які будуть широко використовуватись в практичній 

діяльності на підприємствах та учбових закладах відповідного профілю. 

Завдання дисципліни – оволодіння системою знань в області сушіння 

сільськогосподарської сировини, що сприяє ефективному використанню 

сировини на шляху зберігання, переробки i споживання. Знання технології 

сушіння необхідні для правильного проведення процесу сушіння з метою 

одержання високоякісного продукту. Професійного виконання операцій та 

необхідних розрахунків при підготовці та переробці сировини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 досягнення сучасної науки і техніки в сушильній галузі; 

 нові види сировини та умови її використання; 

 передові технології виробництва сушених продуктів; 

 способи і методи підвищення якості і харчової цінності, зниження 

собівартості та збільшення тривалості зберігання сушених харчових 

продуктів; 

 перспективи розвитку сушильної галузі. 

      Внаслідок вивчення дисципліни «Технологія сушіння» студент повинен 

бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

 застосовувати набуті теоретичні знання в своїй практичній 

діяльності; 

 вибирати кращу прогресивну технологію за якісними, економічними 

та соціальними показниками. 

 науково обґрунтовувати доцільність застосування нових технологій; 

 ґрунтовно орієнтуватися у подальшому розвитку сушильної 

промисловості в ринкових умовах; 

 аналізувати та інтегрувати знання з технології сушіння в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі 

харчових технологій; 

 організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

Вивчення навчальної  дисципліни «Технологія сушіння» передбачає 

формування та розвиток у студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі сушильного виробництва і технологій та у процесі навчання, що 

передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності з дисципліни «Технологія сушіння» 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 



- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та 

громадянина в Україні; 

- здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї. 

Фахові компетентності з дисципліни «Технологія сушіння» 

- здатність впроваджувати у виробництво технології сушіння плодів та 

овочів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та сушених продуктів із застосуванням сучасних 

методів. 

- здатність забезпечувати якість і безпеку сушеної продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових 

продуктів під час їх виробництва і реалізації; 

- здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі  технології сушіння 

плодів та овочів з врахуванням принципів раціонального харчування та 

інтенсифікації технологічних процесів; 

- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва сушених продуктів; 

- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій 

для вирішення прикладних задач; 

- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

сушильної промисловості; 

- 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 або груп 

осіб; 

- здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні 

системи менеджменту; 

- здатність аналізувати стан сушильної галузі, сучасні досягнення науки і 

техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі сушильних 

виробництв. 

 

 

 



 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Статика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 1. Загальні відомості. Фізичні властивості вологого 

повітря. 

Змістовний модуль 2. Характеристика вологого матеріалу. 

Модуль 2. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 3. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

 Змістовний модуль 4. Методи сушіння. Сушильні установки та їх 

класифікація. 

 Змістовний модуль 5. Рослинна сировина. Підготовка її до сушіння. 

Модуль 3. Технології виробництва сушених продуктів харчування. 

Змістовний модуль 6. Технології виробництва сушених картоплі та 

овочів. 

Змістовний модуль 7. Технології виробництва сушених фруктів. 

Змістовний модуль 8. Технології виробництва харчових концентратів 

.Фактори, що впливають на якість сушених фруктів і овочів та картоплі. 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни    

Назви змістовних модулів 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Усьо 

го 

у тому числі Усьо 

го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р л п лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Статика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 1. Загальні відомості. Фізичні властивості вологого повітря.  

Тема 1. Загальні відомості. 

Фізичні властивості 

вологого повітря.                

13 2  4  7 8     8 

Змістовний модуль 2. Властивості вологого матеріалу.  

Тема 2. Властивості 

вологого матеріалу. 
9 2  2  5 10     10 

Разом за модулем 1 22 4  6  12 18     18 

Модуль 2. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 3.Динаміка процесу сушіння. 

Тема 3. Динаміка  процесу 

сушіння. 
6 2    4 10     10 

Тема 4. Кінетика процесу 

сушіння. 
11 2  4  5 12     12 

Змістовний модуль 4. Методи сушіння. Сушильні установки та їх класифікація. 

Тема 5. Методи сушіння. 

Класифікація сушильних 
5 2    3 7 1    6 



установок. 

Тема 6. Сушильні 

установки та їх 

характеристика. 

11 2   4  5 9 1    8 

Змістовний модуль 5. Рослинна сировина. Підготовка її до сушіння. 

Тема 7. Рослинна 

сировина.  
8 2  4  2 8   4  4 

Тема 8. Підготовка 

рослинної сировини до 

сушіння. 

5 2    3 16     16 

Разом за модулем 2 46 12  12  22 62 2  4  56 

Модуль 3. Технології виробництва сушених продуктів харчування. 

Змістовний модуль 6. Технології виробництва сушених картоплі та овочів. 

Тема 9. Технології 

виробництва сушених 

картоплі та овочів. 

18 6  4  8 12 2    10 

Змістовний модуль 7. Технології виробництва сушених фруктів. 

Тема 10. Технології 

виробництва сушених 

фруктів. 

16 4  4  8 16 2  4  10 

            Змістовний модуль 8. Технології виробництва харчових концентратів. 

Тема 11. Технології 

виробництва харчових 

концентратів. Фактори що 

впливають на якість 

сушених фруктів і овочів. 

18 2  2  14 12     12 

Разом за модулем 3 52 12  10  30 40 4  4  32 

Усього годин 120 28  28  64 120 6  8  106 
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4.Теми лабораторних занять 

 

                 

                                 5. Самостійна робота 

 

 

 

               

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Характеристика вологого матеріалу. Визначення масової частки 

сухих речовин у сировині. Загальні відомості. Фізичні 

властивості вологого повітря.                

4 

2 

Кінетика процесу сушіння харчових продуктів в нерухомому 

шарі з природним обміном повітря. Побудова кривої сушіння, 

кривої швидкості сушіння.  

4 

3 
Статика процесу сушіння. Побудова процесу сушіння на Іd ─ 

діаграмі 
4 

4 Визначення осмотичних властивостей рослинної тканини. 4 

5. Визначення відновлюваності сушених плодів і овочів. 4 

6 Визначення органолептичних показників сушених фруктів  4 

7 
Облік сушеної продукції. Розрахунок витрат сировини для 

отримання сушеної продукції 
4 

Разом 28 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Фізичні властивості вологого повітря.               2,3 7 

2 
Властивості вологого матеріалу Аналіз теплового балансу 

сушильної установки. 6,4 
5 

3 
Динаміка  процесу сушіння.Відмінності у властивостях вільної 

та зв’язаної води. 6 
4 

4 Кінетика процесу сушіння. 5 

  5 Методи сушіння. Класифікація сушильних установок. 8 

  6 Підготовка рослинної сировини до сушіння. 5 

7 
Характеристика продуктів висушених сублімаційним 

сушінням. Виробництво овочів з проміжною вологістю. 3,6 
8 

8 Технології виробництва сушених фруктів. 8 

9 

Шляхи зберігання біологічної цінності сировини в процесі 

сушіння. Фактори що впливають на якість сушених фруктів і 

овочів 2,5 

10 

10 Умови зберігання готової продукції.1,4 4 

Разом 64 



            6. Питання для самостійної роботи студентів ЗФН 

1. Технологія сушіння, завдання дисципліни. Народногосподарське 

значення сушіння сільськогосподарської продукції. 

2. Які розділи включає наука про сушіння? Дати характеристику 

кожного розділу. 

3. Харчова цінність сушених продуктів. Теорія розвитку сушіння 

продуктів. 

4. Вологість, її значення, властивості. Види вологи, її зв’язок 

з матеріалом продукту. 

5. Властивості вологого повітря. 

6. Термодинамічні закони ідеальних газів. 

7. Абсолютна вологість повітря. Точка роси. 

8. Відносна вологість повітря. 

9. Вологовміст матеріалів. 

10. Об’єм вологого повітря. 

11. Густина вологого повітря. 

12. Ентальпія вологого повітря. 

13. Випаровування води з вільної поверхні. 

14. Методи визначення вологості повітря. 

15. Потенціал сушіння. 

16. Зовнішній тепло-масообмін на поверхні вологого матеріалу. 

17. Властивості вологого матеріалу. 

18. Видалення вологи з матеріалу. 

19. Визначення вологості матеріалу різними методами.  

20. Статистика процесу сушіння. 

21. Матеріальний баланс сушильних установок. 

22. Тепловий баланс підігрівача повітря. 

23. Тепловий баланс сушильної камери. 

24. Аналіз теплового балансу сушильної установки. 

25. Побудова процесу сушіння на І-d діаграмі. 



26. Id - діаграма. 

27. Побудова основних параметрів вологого повітря на Id -діаграмі. 

28. Визначення параметрів ІА,  dн, tс, φн вологого повітря у точці А за Id –

діаграмою. 

29. Визначення параметрів tс,  tм, tр вологого повітря в точці А 

за  Id - діаграмою. 

30. Визначення параметрів Рп, Рн, dн вологого повітря у точці А за Id -діаграмою. 

31. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

32. Властивості води. 

33. Види зв’язку вологи з матеріалом. 

34. Рівноважний вологовміст матеріалів. 

35. Ізотерми сорбції і десорбції матеріалу. 

36. Внутрішнє тепловологоперенесення. 

37. Зовнішній масообмін. 

38. Крива сушіння. 

39. Крива швидкості сушіння. 

40. Температурна крива. 

41. Методи сушіння і їх характер. 

42. Сушильні установки та їх класифікація. 

43. Стрічкова конвеєрна сушарка. 

44. Тунельні сушарки. 

45. Шафні сушарки. 

46. Розпилювальні сушарки. 

47. Вальцеві вакуум-сушарки. 

48. Вакуум сушарка камерного типу. 

49. Барабанна сушарка. 

50. Установка для сушіння в киплячому парі. 

51. Сублімаційні сушарки. 

52. Сушіння термовипромінюванням інфрачервоними променями. 



53. Сушіння струмами високої і надвисокої частоти. 

54. Рослинна сировина. Будова, хімічний склад і  

властивості рослинних клітин. 

55. Штучне регулювання явища тургору і плазмолізу. 

56. Види рослинної тканини, її будова і властивості. 

57. Основні групи плодів і овочів, які є об’єктом сушіння. 

58. Вимоги до сировини для сушіння. 

59. Приймання і зберігання сировини для виробництва. 

60. Методи зберігання сировини. 

61. Сховища із штучним охолодженням. 

62. Підготовка сховищ для зберігання сировини. 

63. Техніка закладання сировини на зберігання. 

64. Фізичні і біохімічні зміни, які проходять у сировині при зберіганні. 

65. Зміна хімічного складу сировини при зберіганні. 

66. Вплив різних факторів на характер фізичних і біологічних процесів, які 

протікають в сировині при зберіганні. 

67. Вибір режимів зберігання сировини. Методи обробітку сировини. 

68. Оцінка якості сировини, яка надходить у виробництво. 

69. Підготовка, калібрування і миття сировини. 

70. Очищення плодоовочевої сировини від шкірки. Механічний метод 

очищення. 

71. Зміни в сировині після механічного очищення. Причини потемніння деяких 

видів сировини перед сушінням. 

72. Хімічний метод очищення сировини. 

73. Термічний метод очищення сировини. 

74. Паро-термічний водо-паровий метод очищення овочів. 

75. Різання плодоовочевої сировини, форма продукту після різання. 

76. Тепловий обробіток сировини перед сушінням і його значення. 

77. Біохімічні, фізико-хімічні і структурні зміни в сировині при тепловому 

обробітку. 



78. Вплив сушіння на мікрофлору і властивості продуктів. 

79. Характеристика фізико-хімічних процесів, які протікають в сировині при 

висушуванні. 

80. Технологія сушіння картоплі. 

81. Технологія сушіння моркви. 

82. Технологія сушіння буряка. 

83. Технологія сушіння білих коренів. 

84. Технологія сушіння білокачанної капусти. 

85. Технологія сушіння цвітної капусти. 

86. Технологія сушіння цибулі. 

87. Технологія сушіння зеленого горошку. 

88. Виробництво овочевих порошків. 

89. Виробництво сухих продуктів із картопляного пюре.  

90. Технологія сушіння винограду. 

91. Технологія сушіння абрикосів і персиків. 

92. Технологія сушіння слив. 

93. Технологія сушіння вишні і черешні. 

94. Технологія сушіння зерняткових плодів. 

95. Технологія сушіння ягід і горіхів» 

96. Сушіння відходів консервного виробництва. 

97. Технологія сушіння перших і других обідніх страв. 

98. Технологія сушіння солодких і третіх страв. 

99. Технологія сушіння напівфабрикатів, виробів з борошна. 

100. Технологія сушіння сухих напоїв. 

101. Технологія сушіння продуктів для дитячого харчування. 

102. Технологія сушіння хлоп’я, хрустких паличок. 

103. Технологія сушіння вівсяного дієтичного харчування. 

104. Технологія сушіння кавових продуктів. 



105. Вимоги до стандартів готової продукції. 

106. Пакування і зберігання сушеної продукції. 

107. Теплофізичні основи сублімаційного сушіння. 

108. Технологічні схеми виробництва сублімованих продуктів. 

109. Ферментативне псування сушеної продукції. 

110. Не ферментативне псування сушеної продукції. 

111. Окисне псування сушеної продукції. 

 

Задача № В1 

Розрахувати витрати моркви на 1 т готового продукту, якщо відомо, що 

втрати на підготування моркви становили 17%, втрати після 

висушування - 2%. Сухі речовини до висушування 10%, після 

висушування - 86%. 

                                                                 Задача № В2  

Розрахувати середній вміст сухих речовин в сливах, якщо відомо, що 

м’якоть становить 70% плоди, вміст сухих речовин в м’якоті 24%, в 

кісточці 78%. 

                                                                   Задача № В3 

Розрахувати кількість буряка для завантаження в сушарку, якщо відома 

маса буряка, який завантажують в сушарку становить 600 кг, втрати при 

підготовці буряка становлять 24%. 

                                                                   Задача № В4 

Розрахувати вихід сухого порошку капусти, якщо маса сировини, яка 

надходить на сушіння становить 15000 кг, вміст сухих речовин в 

сировині 9%, вологість порошку становить 6%, коефіцієнт втрат при 

сушінні становить 0,68.  

                                                             Задача № В5 

Розрахувати витрати яблук на виробництво 1 т готового продукту якщо 

відомо, що втрати на підготовку яблук до сушіння становили - 4%, 



втрати після висушування становили - 1,5%, сухі речовини до 

висушування становили 12%, після висушування - 87%. 

                                                           Задача № В6 

Розрахувати кількість зеленого горошку для завантаження сушарки, 

якщо маса горошку, який завантажується в сушарку становить 200 кг, 

втрати і відходи становлять 10%. 

 

Задача № В7 

Розрахує ати середній вміст сухих речовин в абрикосах, якщо відомо, що 

м’якоть становить 80% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 16%, в 

кісточці 75%. 

                                                                Задача № В8 

Розрахувати кількість кабачків для завантаження сушарки, якщо відома 

маса кабачків, які завантажують в сушарку становить 250 кг, втрати і 

відходи становлять 12%. 

                                                                 Задача № В9 

Розрахувати витрати часнику на виробництво 1 т готового продукту, 

якщо відомо, що втрати на підготовку часнику до сушіння склали 28%, 

втрати після висушування становили 1,5%. Сухі речовини до 

висушування становили 16%, після висушування 94%. 

                                                                Задача № В10 

Розрахувати вихід сухого порошку шпинату, якщо маса сировини яка 

надходить на сушіння становить 14,1 т, вміст сухих речовин в 

сировині 7%, вологість порошку становить 6%, коефіцієнт втрат 

становить 0,82. 

                                                                  Задача № В11 

Розрахувати вихід сушеної моркви, якщо маса сировини, яка надходить 

на сушіння становить 9,2т, вміст сухих речовин в сировині 13%, 

вологість готового продукту становить 8%, коефіцієнт втрат при 

сушінні становить 0,59. 

                                                                 



                                                             Задача № В12 

Розрахувати витрати листя петрушки на 1 т готового продукту, якщо 

відомо, що втрати на підготовку петрушки становили 25%, втрати після 

висушування становили 2,5%. Сухі речовини до висушування 9%, після 

висушування 92%. 

                                                               Задача № В13 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в персиках, якщо відомо, що 

м’якоть становить 82% плоду, вміст сухих речовин в м'якоті 14%, в 

кісточці 73%. 

Задача № В14 

    Розрахуйте кількість вологи втраченої при сушінні картоплі, якщо        

відомо, що на сушіння надійшло 500 кг картоплі з вмістом сухих речовин 

6%, вміст вологи в готовому продукті становить 3%.. 

                                                           Задача № В15 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в вишні, якщо відомо, що 

м’якоть становить 70% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 13%, в 

кісточці 76%. 

                                                              Задача № В16 

Розрахувати вихід сухого порошку гарбузів, якщо маса сировини, яка 

надходить на сушіння становить 13,9 т, вміст сухих речовин в сировині - 

9%, вологість порошку становить 6%, коефіцієнт втрат становить 0,46. 

                                                         Задача № В17 

Розрахуйте кількість вологи, втраченої при сушінні цвітної капусти, 

якщо відомо, що на сушіння надійшло 6,5 т капусти з вмістом сухих 

речовин 9%, вміст вологи в готовому продукті становить 8%. 

                                                                Задача № В18 

Розрахуйте кількість втраченої вологи при сушінні винограду, якщо 

відомо, що на сушіння надійшло 2,4 т винограду з вмістом сухих речовин 

28%, вміст вологи в готовому продукті становить 22%. 

                                                             



                                                                Задача № В19 

Розрахувати витрати солодкого перцю на 1 т готового продукту, якщо 

відомо, що втрати на підготування перцю становили 33%, втрати після 

висушування - 2%. Сухі речовини до висушування 12%, після 

висушування - 92%. 

                                                                Задача № В20 

Розрахувати витрати слив на 0,5 т готового продукту, якщо відомо, 

що втрати на підготування сливи становили 7%, втрати після 

висушування – 1,5%. Сухі речовини до висушування 18%, після 

висушування - 86%. 

Задача № В21 

Розрахувати витрати аличі на 0,5 т готового продукту, якщо відомо, що 

втрати на підготування аличі становили 6%, втрати після висушування 

– 1,5%. Сухі речовини до висушування 12%, після висушування - 84%. 

                                                               Задача № В22 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в аличі, якщо відомо, що 

м’якоть становить 72% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 14%, в 

кісточці 78%. 

Задача № В23 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в персиках, якщо відомо, що 

м’якоть становить 76% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 13%, в 

кісточці 82%. 

                                                        Задача № В24 

Розрахувати норму витрат цвітної капусти, якщо відомо що маса 

капусти, яка завантажується в сушарку становить 500 кг, втрати при 

підготовці капусти становлять 16%. 

                                                                    Задача № В25 

Розрахувати вихід малини, якщо маса сировини, яка надходить на 

сушіння становить 1500 кг, вміст сухих речовин в сировині 9%, 

вологість  становить 16%, коефіцієнт втрат при сушінні становить 

0,65. 



                                                                    Задача № В26 

Розрахувати вихід винограду, якщо маса сировини, яка надходить на 

сушіння становить 1000 кг, вміст сухих речовин в сировині 24%, 

вологість  становить 22%, коефіцієнт втрат при сушінні становить 

0,7. 

                                                                 Задача № В27 

Розрахувати вихід ч.смородини, якщо маса сировини, яка надходить на 

сушіння становить 2000 кг, вміст сухих речовин в сировині 12%, 

вологість  становить 16%, коефіцієнт втрат при сушінні становить 0,54. 

                                                             Задача № В28 

Вирахувати скільки вологи втрачено при сушінні 400кг полуниць, 

якщо відомо що вміст сухих речовин в полуниці 7%, вміст вологи в 

готовому продукті 18%. 

                                                            Задача № В29 

Вирахувати скільки вологи втрачено при сушінні 500кг калини, якщо 

відомо що вміст сухих речовин в калині  10%, вміст вологи в готовому 

продукті 16%. 

                                                              Задача № В30 

Вирахувати скільки вологи втрачено при сушінні 1000кг кизилу, якщо 

відомо що вміст сухих речовин в кизилі 13%, вміст вологи в готовому 

продукті 20% 

 

 

                         7. Методи навчання 

Лекції, практичні, лабораторні роботи. 

 

 

                        8. Методи контролю     
         Усне опитування, тестування 

. 

 

                               

 

 



 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Підсумк

овий 

тест 

(екзамен

) 

Сума 

М-1 М-2 М-3 

Змістовний 

модуль № 

1 

Змістовний 

модуль № 

2  

МК Змістовний 

модуль № 

3 

Змістовний 

модуль № 

4 

Змістовний 

модуль № 5 

МК Змістовний 

модуль № 

6 

Змістовний 

модуль № 7  

Змістовни

й модуль 

№ 8 

МК 

30 100 

20 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Підсумк

овий 

тест 

(екзамен

) 

Сума 

М-1 М-2 М-3 

Змістовний 

модуль № 1 

МК Змістовний 

модуль № 2 

Змістовний 

модуль № 3 

МК Змістовний 

модуль № 4 

Змістовний 

модуль № 

5 

Змістовний 

модуль № 

6 

Змістовний 

модуль № 

7 

МК 

30 100 

20 25 25 

 

 



11. Рекомендована література 

Базова 

1. Генин С.А. Технология сушки картофеля, овощей и плодов  / С.А.Генин  – М.: 

Агропромиздат, 1985. 

2. Гинобург А.С. Технология сушки пищевых продуктов / А.С. Гинобург –  М.: 

Пищевая промышленность, 1976. 

3. Гришин М.А. Установки для сушки пищевых продуктов / М.А. Гришин, В.И. 

Атаназевич, Ю.Г. Семенов – М.: Агропромиздат, 1989. 

4. Кац З.А. Производственная сушка овощей, картофеля, фруктов /  З.А. Кац  – 

М.: Агропромиздат, 1984. 

5. Кац З.А. Справочник мастера сушильного производства / З.А.  Кац – М.: 

Агропромиздат, 1985. 

6. Филоненко Г.К. Сушка пищевых растительных материалов  / Г.К. Филоненко,  

     М.Н.Гришин, Я.М.Гольденберг – Госенергоиздат, 1969. – 430 с. 

7. Соловьов Е.И. Лабораторний контроль консервного сушильного и 

пищеконцентратного производства /  Е.И. Соловьов – М.: Пищевая 

промишленность, 1974. – 300 с. 

 

Допоміжна 

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

 товарознавства /  В.М. Найченко, В.С. Осадчий – К.: Школяр, 1999. 

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

  овочів з основами товарознавства / В.М. Найченко – К.: САДА, 2001. 

3. Станкевич Г.М. Сушіння зерна  /  Г.М.Станкевич, Т.В. Страхова,   

 В.І.Атаназевич  –  Либідь, 1997. 

4. Флауменбаум Б.Л. Основы консервирования пищевых продуктов /            

 Б.Л.Флауменбаум, С.С. Танчев, М.П. Гришин – М.: Агропромиздат, 1986. 

5. Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей / Н.Г.  Щеглов  

 М.: Изд. Палеотип, 2002. – 379 с. 

6. Каминський В.Д. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції  

 В.Д. Каминський, М.Б. Бабич – Навчальний посібник. – Одеса, Аспект. – 

2000. – 500 с. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Шкала оцінювання знань  студентів 

 

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 

74 - 81 С 

64 -7 3 D 
задовільно 

60 - 63 E 

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 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

1. Опис навчальної  дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів –4 

 

Галуз знань 18 - 

Виробництво та 

технології 
За вибором 

 

Модулів – 3 Спеціальність 181 – 

Харчові технології 

 за програмою  

технології зберігання, 

консервування та 

переробки плодів і 

овочів 

 

 

Рік підготовки:  

Змістовних модулів– 8 2 2 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 
Семестр 3 Семестр 4 

Загальна кількість 

годин – 120 

  

тижневе навантаження 

– 4 

 

Освітній ступінь 

бакалавр 

Лекції 

18 год. 6 год. 

 

  

Лабораторні 

32 год. 8 год. 

Самостійна робота 

    70год. 106 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання: 50:70 

для заочної форми навчання: 14:106



                                       2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – предмет і зміст дисципліни спрямований на вивчення 

питання одного із методів консервування плодів та овочів методом сушіння. 

Мета дисципліни дати теоретичні основи та практичні навики під час 

вивчення цієї дисципліни, які будуть широко використовуватись в практичній 

діяльності на підприємствах та учбових закладах відповідного профілю. 

Завдання дисципліни – оволодіння системою знань в області сушіння 

сільськогосподарської сировини, що сприяє ефективному використанню 

сировини на шляху зберігання, переробки i споживання. Знання технології 

сушіння необхідні для правильного проведення процесу сушіння з метою 

одержання високоякісного продукту. Професійного виконання операцій та 

необхідних розрахунків при підготовці та переробці сировини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 досягнення сучасної науки і техніки в сушильній галузі; 

 нові види сировини та умови її використання; 

 передові технології виробництва сушених продуктів; 

 способи і методи підвищення якості і харчової цінності, зниження 

собівартості та збільшення тривалості зберігання сушених харчових 

продуктів; 

 перспективи розвитку сушильної галузі. 

      Внаслідок вивчення дисципліни «Технологія сушіння» студент повинен 

бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

 застосовувати набуті теоретичні знання в своїй практичній 

діяльності; 

 вибирати кращу прогресивну технологію за якісними, економічними 

та соціальними показниками. 

 науково обґрунтовувати доцільність застосування нових технологій; 

 ґрунтовно орієнтуватися у подальшому розвитку сушильної 

промисловості в ринкових умовах; 

 аналізувати та інтегрувати знання з технології сушіння в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі 

харчових технологій; 

 організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

Вивчення навчальної  дисципліни «Технологія сушіння» передбачає 

формування та розвиток у студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі сушильного виробництва і технологій та у процесі навчання, що 

передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності з дисципліни «Технологія сушіння» 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 



- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та 

громадянина в Україні; 

- здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї. 

Фахові компетентності з дисципліни «Технологія сушіння» 

- здатність впроваджувати у виробництво технології сушіння плодів та 

овочів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та сушених продуктів із застосуванням сучасних 

методів. 

- здатність забезпечувати якість і безпеку сушеної продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових 

продуктів під час їх виробництва і реалізації; 

- здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі  технології сушіння 

плодів та овочів з врахуванням принципів раціонального харчування та 

інтенсифікації технологічних процесів; 

- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва сушених продуктів; 

- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій 

для вирішення прикладних задач; 

- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

сушильної промисловості; 

- 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 або груп 

осіб; 

- здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні 

системи менеджменту; 

- здатність аналізувати стан сушильної галузі, сучасні досягнення науки і 

техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі сушильних 

виробництв. 

 

 

 



 

 

            3.Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Статика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 1. Загальні відомості. Фізичні властивості вологого 

повітря. Характеристика вологого матеріалу 

           Модуль 2. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 2. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

 Змістовний модуль 3. Методи сушіння. Сушильні установки та їх 

класифікація. 

  

Модуль 3. Технології виробництва сушених плодів та овочів. 

Змістовний модуль 4. Рослинна сировина. Підготовка її до сушіння. 

Змістовний модуль 5. Технології виробництва сушених картоплі та 

овочів. 

Змістовний модуль 6. Технології виробництва сушених фруктів. 

Змістовний модуль 7. Технології виробництва харчових концентратів . 

 

 

4.Структура навчальної дисципліни    

Назви змістовних модулів 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Усьо 

го 

у тому числі Усьо 

го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Фізичні властивості вологого повітря та вологого матеріалу.  

Статика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 1.  Фізичні властивості вологого повітря та вологого 

матеріалу  

Тема 1. Загальні відомості. 

Фізичні властивості 

вологого повітря та      

вологого матеріалу        

18 2  8  8 18     18 

Разом за модулем 1 18 2  8  8 18     18 

Модуль 2. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

Змістовний модуль 2. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

Тема 2. Динаміка і кінетика 

процесу сушіння. 
14 2  4  8 14   4  10 

Змістовний модуль 3. Методи сушіння. Сушильні установки та їх класифікація. 

Тема 3. Методи сушіння. 

Класифікація сушильних 

установок  та їх 

характеристика. 

10 2    8 10     10 

Разом за модулем 2 24 4  4  16 24   4  20 



Модуль 3. Технології виробництва сушених продуктів харчування. 

Змістовний модуль 4. Рослинна сировина. Підготовка її до сушіння. 

Тема 4. Рослинна 

сировина. Підготовка 

рослинної сировини до 

сушіння. 

18 2  8  8 18     18 

Змістовний модуль 5. Технології виробництва сушених картоплі та овочів. 

Тема 5. Технології 

виробництва сушених 

картоплі та овочів. 

22 4  4  14 22 2  4  16 

Змістовний модуль 6. Технології виробництва сушених фруктів. 

Тема 6. Технології 

виробництва сушених 

фруктів. 

22 4  4  14 22 2    20 

            Змістовний модуль 7. Технології виробництва харчових концентратів. 

Тема 7. Технології 

виробництва харчових 

концентратів. Фактори що 

впливають на якість 

сушених фруктів і овочів. 

16 2  4  10 16 2    14 

Разом за модулем 3 78 12  20  46 41 6  4  68 

Усього годин 120 18  32  70 120 6  8  106 

                                  

 

                                5.Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Загальні відомості. Фізичні властивості вологого повітря та      

вологого матеріалу        
18 

2. 

Кінетика процесу сушіння харчових продуктів в нерухомому 

шарі з природним обмі Загальні відомості. Фізичні властивості 

вологого повітря та      вологого матеріалу       ном повітря. 

Побудова кривої сушіння, 

кривої швидкості сушіння.  

4 

3. 
Статика процесу сушіння. Побудова процесу сушіння на Іd ─ 

діаграмі 
4 

4. Принцип роботи сушильних апаратів 4 

5. Визначення осмотичних властивостей рослинної тканини. 4 

6. Визначення відновлюваності сушених плодів і овочів. 4 

7. Визначення органолептичних показників сушених фруктів  4 

8. 
Облік сушеної продукції. Розрахунок витрат сировини для 

отримання сушеної продукції 
4 

Разом 32 



 

                                  6. Самостійна робота 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Методи визначення вологості повітря та матеріалу і їх 

особливості.2,3 
8 

2 Динаміка і кінетика процесу сушіння. 8 

3 
Методи сушіння. Класифікація сушильних установок  та їх 

характеристика. 
8            

4 

Рослинна сировина. Підготовка рослинної сировини до 

сушіння.Біохімічні і структурні зміни у сировині при 

тепловому обробітку.6, 

8 

5 
Характеристика продуктів висушених сублімаційним 

сушінням. Виробництво овочів з проміжною вологістю. 3,6 
14 

6 Технології виробництва сушених фруктів. 14 

6 

Шляхи зберігання біологічної цінності сировини в процесі 

сушіння. Фактори що впливають на якість сушених фруктів і 

овочів 2,5 

8 

7 Умови зберігання готової продукції.1,4 2 

Разом 70 



           Питання для самостійної роботи студентів ЗФН 

112. Технологія сушіння, завдання дисципліни. Народногосподарське 

значення сушіння сільськогосподарської продукції. 

113. Які розділи включає наука про сушіння? Дати характеристику 

кожного розділу. 

114. Харчова цінність сушених продуктів. Теорія розвитку сушіння 

продуктів. 

115. Вологість, її значення, властивості. Види вологи, її зв’язок 

з матеріалом продукту. 

116. Властивості вологого повітря. 

117. Термодинамічні закони ідеальних газів. 

118. Абсолютна вологість повітря. Точка роси. 

119. Відносна вологість повітря. 

120. Вологовміст матеріалів. 

121. Об’єм вологого повітря. 

122. Густина вологого повітря. 

123. Ентальпія вологого повітря. 

124. Випаровування води з вільної поверхні. 

125. Методи визначення вологості повітря. 

126. Потенціал сушіння. 

127. Зовнішній тепло-масообмін на поверхні вологого матеріалу. 

128. Властивості вологого матеріалу. 

129. Видалення вологи з матеріалу. 

130. Визначення вологості матеріалу різними методами.  

131. Статистика процесу сушіння. 

132. Матеріальний баланс сушильних установок. 

133. Тепловий баланс підігрівача повітря. 

134. Тепловий баланс сушильної камери. 

135. Аналіз теплового балансу сушильної установки. 

136. Побудова процесу сушіння на І-d діаграмі. 



137. Id - діаграма. 

138. Побудова основних параметрів вологого повітря на Id -діаграмі. 

139. Визначення параметрів ІА,  dн, tс, φн вологого повітря у точці А за Id –

діаграмою. 

140. Визначення параметрів tс,  tм, tр вологого повітря в точці А 

за  Id - діаграмою. 

141. Визначення параметрів Рп, Рн, dн вологого повітря у точці А за Id -

діаграмою. 

142. Динаміка і кінетика процесу сушіння. 

143. Властивості води. 

144. Види зв’язку вологи з матеріалом. 

145. Рівноважний вологовміст матеріалів. 

146. Ізотерми сорбції і десорбції матеріалу. 

147. Внутрішнє тепловологоперенесення. 

148. Зовнішній масообмін. 

149. Крива сушіння. 

150. Крива швидкості сушіння. 

151. Температурна крива. 

152. Методи сушіння і їх характер. 

153. Сушильні установки та їх класифікація. 

154. Стрічкова конвеєрна сушарка. 

155. Тунельні сушарки. 

156. Шафні сушарки. 

157. Розпилювальні сушарки. 

158. Вальцеві вакуум-сушарки. 

159. Вакуум сушарка камерного типу. 

160. Барабанна сушарка. 

161. Установка для сушіння в киплячому парі. 

162. Сублімаційні сушарки. 



163. Сушіння термовипромінюванням інфрачервоними променями. 

164. Сушіння струмами високої і надвисокої частоти. 

165. Рослинна сировина. Будова, хімічний склад і  

властивості рослинних клітин. 

166. Штучне регулювання явища тургору і плазмолізу. 

167. Види рослинної тканини, її будова і властивості. 

168. Основні групи плодів і овочів, які є об’єктом сушіння. 

169. Вимоги до сировини для сушіння. 

170. Приймання і зберігання сировини для виробництва. 

171. Методи зберігання сировини. 

172. Сховища із штучним охолодженням. 

173. Підготовка сховищ для зберігання сировини. 

174. Техніка закладання сировини на зберігання. 

175. Фізичні і біохімічні зміни, які проходять у сировині при зберіганні. 

176. Зміна хімічного складу сировини при зберіганні. 

177. Вплив різних факторів на характер фізичних і біологічних процесів, які 

протікають в сировині при зберіганні. 

178. Вибір режимів зберігання сировини. Методи обробітку сировини. 

179. Оцінка якості сировини, яка надходить у виробництво. 

180. Підготовка, калібрування і миття сировини. 

181. Очищення плодоовочевої сировини від шкірки. Механічний метод 

очищення. 

182. Зміни в сировині після механічного очищення. Причини потемніння 

деяких видів сировини перед сушінням. 

183. Хімічний метод очищення сировини. 

184. Термічний метод очищення сировини. 

185. Паро-термічний водо-паровий метод очищення овочів. 

186. Різання плодоовочевої сировини, форма продукту після різання. 

187. Тепловий обробіток сировини перед сушінням і його значення. 



188. Біохімічні, фізико-хімічні і структурні зміни в сировині при тепловому 

обробітку. 

189. Вплив сушіння на мікрофлору і властивості продуктів. 

190. Характеристика фізико-хімічних процесів, які протікають в сировині при 

висушуванні. 

191. Технологія сушіння картоплі. 

192. Технологія сушіння моркви. 

193. Технологія сушіння буряка. 

194. Технологія сушіння білих коренів. 

195. Технологія сушіння білокачанної капусти. 

196. Технологія сушіння цвітної капусти. 

197. Технологія сушіння цибулі. 

198. Технологія сушіння зеленого горошку. 

199. Виробництво овочевих порошків. 

200. Виробництво сухих продуктів із картопляного пюре.  

201. Технологія сушіння винограду. 

202. Технологія сушіння абрикосів і персиків. 

203. Технологія сушіння слив. 

204. Технологія сушіння вишні і черешні. 

205. Технологія сушіння зерняткових плодів. 

206. Технологія сушіння ягід і горіхів» 

207. Сушіння відходів консервного виробництва. 

208. Технологія сушіння перших і других обідніх страв. 

209. Технологія сушіння солодких і третіх страв. 

210. Технологія сушіння напівфабрикатів, виробів з борошна. 

211. Технологія сушіння сухих напоїв. 

212. Технологія сушіння продуктів для дитячого харчування. 

213. Технологія сушіння хлоп’я, хрустких паличок. 

214. Технологія сушіння вівсяного дієтичного харчування. 



215. Технологія сушіння кавових продуктів. 

216. Вимоги до стандартів готової продукції. 

217. Пакування і зберігання сушеної продукції. 

218. Теплофізичні основи сублімаційного сушіння. 

219. Технологічні схеми виробництва сублімованих продуктів. 

220. Ферментативне псування сушеної продукції. 

221. Не ферментативне псування сушеної продукції. 

222. Окисне псування сушеної продукції. 

 

Задача № В1 

Розрахувати витрати моркви на 1 т готового продукту, якщо відомо, що 

втрати на підготування моркви становили 17%, втрати після 

висушування - 2%. Сухі речовини до висушування 10%, після 

висушування - 86%. 

                                                                  Задача № В2  

Розрахувати середній вміст сухих речовин в сливах, якщо відомо, що 

м’якоть становить 70% плоди, вміст сухих речовин в м’якоті 24%, в 

кісточці 78%. 

                                                                   Задача № В3 

Розрахувати кількість буряка для завантаження в сушарку, якщо відома 

маса буряка, який завантажують в сушарку становить 600 кг, втрати при 

підготовці буряка становлять 24%. 

                                                                   Задача № В4 

Розрахувати вихід сухого порошку капусти, якщо маса сировини, яка 

надходить на сушіння становить 15000 кг, вміст сухих речовин в 

сировині 9%, вологість порошку становить 6%, коефіцієнт втрат при 

сушінні становить 0,68.  

                                                             Задача № В5 

Розрахувати витрати яблук на виробництво 1 т готового продукту якщо 

відомо, що втрати на підготовку яблук до сушіння становили - 4%, 



втрати після висушування становили - 1,5%, сухі речовини до 

висушування становили 12%, після висушування - 87%. 

                                                           Задача № В6 

Розрахувати кількість зеленого горошку для завантаження сушарки, 

якщо маса горошку, який завантажується в сушарку становить 200 кг, 

втрати і відходи становлять 10%. 

 

Задача № В7 

Розрахує ати середній вміст сухих речовин в абрикосах, якщо відомо, що 

м’якоть становить 80% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 16%, в 

кісточці 75%. 

                                                                Задача № В8 

Розрахувати кількість кабачків для завантаження сушарки, якщо відома 

маса кабачків, які завантажують в сушарку становить 250 кг, втрати і 

відходи становлять 12%. 

                                                                 Задача № В9 

Розрахувати витрати часнику на виробництво 1 т готового продукту, 

якщо відомо, що втрати на підготовку часнику до сушіння склали 28%, 

втрати після висушування становили 1,5%. Сухі речовини до 

висушування становили 16%, після висушування 94%. 

                                                                Задача № В10 

Розрахувати вихід сухого порошку шпинату, якщо маса сировини яка 

надходить на сушіння становить 14,1 т, вміст сухих речовин в 

сировині 7%, вологість порошку становить 6%, коефіцієнт втрат 

становить 0,82. 

                                                                  Задача № В11 

Розрахувати вихід сушеної моркви, якщо маса сировини, яка надходить 

на сушіння становить 9,2т, вміст сухих речовин в сировині 13%, 

вологість готового продукту становить 8%, коефіцієнт втрат при 

сушінні становить 0,59. 

                                                                 Задача № В12 



Розрахувати витрати листя петрушки на 1 т готового продукту, якщо 

відомо, що втрати на підготовку петрушки становили 25%, втрати після 

висушування становили 2,5%. Сухі речовини до висушування 9%, після 

висушування 92%. 

                                                               Задача № В13 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в персиках, якщо відомо, що 

м’якоть становить 82% плоду, вміст сухих речовин в м'якоті 14%, в 

кісточці 73%. 

Задача № В14 

    Розрахуйте кількість вологи втраченої при сушінні картоплі, якщо        

відомо, що на сушіння надійшло 500 кг картоплі з вмістом сухих речовин 

6%, вміст вологи в готовому продукті становить 3%.. 

                                                                  Задача № В15 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в вишні, якщо відомо, що 

м’якоть становить 70% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 13%, в 

кісточці 76%. 

                                                              Задача № В16 

Розрахувати вихід сухого порошку гарбузів, якщо маса сировини, яка 

надходить на сушіння становить 13,9 т, вміст сухих речовин в сировині - 

9%, вологість порошку становить 6%, коефіцієнт втрат становить 0,46. 

                                                         Задача № В17 

Розрахуйте кількість вологи, втраченої при сушінні цвітної капусти, 

якщо відомо, що на сушіння надійшло 6,5 т капусти з вмістом сухих 

речовин 9%, вміст вологи в готовому продукті становить 8%. 

                                                                Задача № В18 

Розрахуйте кількість втраченої вологи при сушінні винограду, якщо 

відомо, що на сушіння надійшло 2,4 т винограду з вмістом сухих речовин 

28%, вміст вологи в готовому продукті становить 22%. 

                                                              Задача № В19 

Розрахувати витрати солодкого перцю на 1 т готового продукту, якщо 

відомо, що втрати на підготування перцю становили 33%, втрати після 



висушування - 2%. Сухі речовини до висушування 12%, після 

висушування - 92%. 

                                                                Задача № В20 

Розрахувати витрати слив на 0,5 т готового продукту, якщо відомо, 

що втрати на підготування сливи становили 7%, втрати після 

висушування – 1,5%. Сухі речовини до висушування 18%, після 

висушування - 86%. 

Задача № В21 

Розрахувати витрати аличі на 0,5 т готового продукту, якщо відомо, що 

втрати на підготування аличі становили 6%, втрати після висушування 

– 1,5%. Сухі речовини до висушування 12%, після висушування - 84%. 

                                                               Задача № В22 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в аличі, якщо відомо, що 

м’якоть становить 72% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 14%, в 

кісточці 78%. 

Задача № В23 

Розрахувати середній вміст сухих речовин в персиках, якщо відомо, що 

м’якоть становить 76% плоду, вміст сухих речовин в м’якоті 13%, в 

кісточці 82%. 

                                                        Задача № В24 

Розрахувати норму витрат цвітної капусти, якщо відомо що маса 

капусти, яка завантажується в сушарку становить 500 кг, втрати при 

підготовці капусти становлять 16%. 

                                                                    Задача № В25 

Розрахувати вихід малини, якщо маса сировини, яка надходить на 

сушіння становить 1500 кг, вміст сухих речовин в сировині 9%, 

вологість  становить 16%, коефіцієнт втрат при сушінні становить 

0,65. 

                                                                    Задача № В26 

Розрахувати вихід винограду, якщо маса сировини, яка надходить на 

сушіння становить 1000 кг, вміст сухих речовин в сировині 24%, 



вологість  становить 22%, коефіцієнт втрат при сушінні становить 

0,7. 

                                                                 Задача № В27 

Розрахувати вихід ч.смородини, якщо маса сировини, яка надходить на 

сушіння становить 2000 кг, вміст сухих речовин в сировині 12%, 

вологість  становить 16%, коефіцієнт втрат при сушінні становить 0,54. 

                                                Задача № В28 

Вирахувати скільки вологи втрачено при сушінні 400кг полуниць, 

якщо відомо що вміст сухих речовин в полуниці 7%, вміст вологи в 

готовому продукті 18%. 

                                                            Задача № В29 

Вирахувати скільки вологи втрачено при сушінні 500кг калини, якщо 

відомо що вміст сухих речовин в калині  10%, вміст вологи в готовому 

продукті 16%. 

                                                              Задача № В30 

Вирахувати скільки вологи втрачено при сушінні 1000кг кизилу, якщо 

відомо що вміст сухих речовин в кизилі 13%, вміст вологи в готовому 

продукті 20% 

                      7. Методи навчання 

Лекції, практичні, лабораторні роботи. 

 

 

                        8. Методи контролю     
         Усне опитування, тестування 

. 

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


