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1. Структура навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 
0517 «Харчова 

промисловість та 
переробка 

сільськогосподарської 
продукції» 

Нормативна 

Модулів - 3 

спеціальність 181 
«Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів-13 

спеціальність 181 
«Харчові технології» 

4-й 5-й Змістових модулів-13 

спеціальність 181 
«Харчові технології» 

Семестр 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: контрольна 
робота 

спеціальність 181 
«Харчові технології» 7-й 9-й 

Загальна кількість 
годин - 90 

спеціальність 181 
«Харчові технології» 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 6 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 

28 год. 6 год. 
Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 
аудиторних - 6 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 

Лабораторні Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 6 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 

28 год. 6 год. 
Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 
аудиторних - 6 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 

Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 6 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 34 год. 69 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 6 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 

Індивідуальні завдання: 
9 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 6 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання - 107 
для заочної форми навчання - 12,5 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: здобути глибокі теоретичні знання та набути 
практичних навичок з розробки та впровадження прогресивних технологій 
зберігання плодів та овочів, направлених на підвищення якості продукції. 

Завдання дисципліни: оволодіти системою знань, достатньою для 
формування умінь і навичок із питань застосування технологій зберігання плодів 
та овочів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
процеси, які протікають в плодах та овочах при зберіганні; способи і методи 
збереження якості і харчової цінності плодів та овочів; перспективи розвитку 
галузі технології зберігання плодів та овочів. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі 
результати навчання: 
- 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 
перетвореньосновних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 
перероблення; 
- організовувати, контролювати та управляти технологічними 
процесамипереробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі 
іззастосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування; 
- 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; 
- 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; 
- формувати і відстоювати власну світоглядну та громадську позицію, 
діяти соціально відповідально та свідомо; 
- зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести 
здоровий спосіб життя. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 
компетентностей: 

- 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; 

- 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 генерувати нові практично спрямовані ідеї (креативність) ; 
- 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 технологічнеобладнання, складати 
апаратурно-технологічні схемивиробництва харчових продуктів; 

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

- здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 
вести професійну дискусію. 



3. Структура навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ТА 

ОВОЧІВ 

Тема 1. ВСТУП. 

Предмет та мета дисципліни. Харчове та лікувально-дієтичне значення свіжих 

плодів та овочів. Ефективність зберігання. Характеристика хімічного складу. 

Тема 2. ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ І ЯКІСТЬ 

ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ. 

Вплив об'єктивних і суб'єктивних факторів (погодних умов, агротехніки 

вирощування, тощо). 

Тема 3. ПОКАЗНИКИ СТУПЕНЯ СТИГЛОСТІ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ. 

Показники ступеня стиглості, оптимальні строки збирання продукції. 

Способи збирання, пакування, тара. 

Тема 4. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ТА 

ОВОЧІВ. 

Класифікація плодів та овочів як об'єктів зберігання. Фізіологічно-біохімічні 

процеси, що протікають в плодах при тривалому зберіганні. Дихання та його 

біологічна суть. Клімактерік. Роль етилену. Внутрішньотканинна атмосфера. 

Тема 5. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРИВАЛІСТЬ І ЯКІСТЬ 

ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ. 

Роль температури, освітлення, відносної вологості та газового складу повітря. 

Застосування хімічних препаратів (мета -бісульфіту калію, розчинів кальцію, МЦП 

та інших). 

Тема 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ТА 

ОВОЧІВ. 

Коротка характеристика традиційних (польових) методів зберігання. 

Характеристика сучасних овоче- і плодосховищ -холодильників, холодильників з 

РГС та ц и з . 



МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ В 

РІЗНИХ ТИПАХ СХОВИЩ 

Тема 7. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ. 

Характеристика картоплі як об'єкта зберігання. Умови зберігання. 

Технологія зберігання. 

Тема 8. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ. 

Характеристика коренеплодів як об'єктів зберігання. Умови та технологія 

зберігання. 

Тема 9. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ КАПУСТЯНИХ ТА ЦИБУЛЕВИХ 

ОВОЧІВ. 

Характеристика капустяних та цибулевих овочів як об'єктів зберігання. 

Умови та технологія зберігання. 

Тема 10. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДОВИХ І ЗЕЛЕННИХ ОВОЧІВ. 

Характеристика плодових і зеленних овочів як об'єктів зберігання. Умови та 

технологія зберігання. 

Модуль 3. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ 

Тема 11. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ЗЕРНЯТКОВИХ КУЛЬТУР. 

Характеристика плодів зерняткових культур як об'єктів зберігання. Умови 

та технологія їх зберігання. 

Тема 12. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ КІСТОЧКОВИХ І ЯГІДНИХ 

КУЛЬТУР. 

Характеристика плодів кісточкових і ягідних культур як об'єктів зберігання. 

Умови та технологія їх зберігання. 

Тема 13. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ВИНОГРАДУ, ЦИТРУСОВИХ, 

ГОРІХІВ. 

Характеристика винограду, цитрусових та горіхоплідних культур як об'єктів 

зберігання. Умови та технологія зберігання. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

Кількість годин 

Назви змістових модулів 
денна форма Заочна форма 

Назви змістових модулів 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі Назви змістових модулів 

ус
ьо

го
 

л лаб інд с р ус
ьо

го
 

л лаб інд с р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Теоретичні основи зберігання плодів та овочів 

Вступ. Предмет та мета дисципліни. Харчове 
та лікувально-дієтичне значення свіжих 
плодів та овочів. Ефективність зберігання. 
Характеристика хімічного складу. 

5 2 - 1 2 6 1 - - 5 

Вплив умов вирощування на якість і 
тривалість зберігання плодів та овочів. 5 2 - 1 2 6 1 - - 5 

Показники ступеня стиглості, оптимальні 
строки збирання продукції. Способи 
збирання, пакування, тара. 

13 2 8 1 2 8 1 2 - 5 

Науково-теоретичні основи зберігання. 
Біологічні основи лежкості, основні 
фізіолого-біохімічні процеси, що 
відбуваються в плодах під час зберігання. 

19 4 12 1 2 8 1 2 - 5 

Основні і додаткові фактори, які впливають 
на тривалість зберігання і якість продукції. 5 2 - 1 2 6 1 - - 5 

Сучасна матеріально-технічна база 
зберігання свіжих плодів та овочів. 12 2 8 - 2 8 1 2 - 5 

Разом за модулем 1 59 14 28 5 12 42 6 6 - 30 
Модуль 2. Технологія зберігання картоплі та овочів в різних типах сховищ 

Технологія зберігання картоплі 5 2 - - 3 5 - - - 5 
Технологія зберігання коренеплодів 5 2 - - 3 5 - - - 5 
Технологія зберігання капустяних і 
цибулевих овочів. 5 2 - - 3 5 - - - 5 

Технологія зберігання плодових і зеленних 
овочів. 5 2 - - 3 5 - - - 5 

Разом за модулем 2 20 8 - - 12 20 - - - 20 
Модуль 3. Технологія зберігання плодів 

Технологія зберігання плодів зерняткових 
культур 5 2 - - 3 5 - - - 5 

Технологія зберігання плодів кісточкових і 
ягідних культур. 5 2 - - 3 5 - - - 5 

Технологія зберігання винограду, 
цитрусових і горіхоплідних культур. 5 2 - - 4 7 - - - 7 

Разом за модулем 3 16 6 - - 10 17 - - - 17 
ІНДЗ 9 -
Усього годин 90 28 28 5 34 90 6 6 9 69 



5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

№ 
з/п Назва теми денна 

форма 
заочна 
форма 

1 Визначення оптимального ступеня стиглості 
плодів зерняткових культур за Штарайфом 4 -

2 Визначення інтенсивності дихання різних видів і 
стану плодів та овочів 4 2 

3 
Визначення вмісту крохмалю двома методами. 
Визначення насипної маси картоплі. Визначення 
шпаруватості картоплі. 

4 2 

4 Розрахунки інтенсивності вентилювання 
сховищ і продуктивності вентилятора. 4 

5 
Визначення природного убутку плодів і овочів та 
зміни їх якості при зберіганні. Розрахунок 
потреби тари для зберігання. 

4 

6 
Вивчення за типовими проектами технології 
зберігання картоплі та овочів в сховищах із 
системою активного вентилювання. 

4 2 

7 

Вивчення за типовими проектами технології 
зберігання плодів в плодосховищах-
холодильниках, картоплі та овочів в сховищах із 
системою активного вентилювання. 

4 

Разом 28 6 

6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Кількість 
годин 

№ 
з/п Назва теми денна 

форма 
заочна 
форма 

1 
Харчове та лікувально-дієтичне значення 
свіжих плодів та овочів. Ефективність 
зберігання. Характеристика хімічного складу. 

2 5 

2 Вплив умов вирощування на якість і тривалість 
зберігання плодів та овочів. 2 5 

3 
Показники ступеня стиглості, оптимальні 
строки збирання продукції. Способи збирання, 
пакування, тара. 

2 5 

4 

Науково-теоретичні основи зберігання. 
Біологічні основи лежкості, основні фізіолого-
біохімічні процеси, що відбуваються в плодах 
під час зберігання. 

2 5 



5 Основні і додаткові фактори, які впливають на 
тривалість зберігання і якість продукції. 2 5 

6 Сучасна матеріально-технічна база зберігання 
свіжих плодів та овочів. 2 5 

7 Технологія зберігання картоплі. 3 5 
8 Технологія зберігання коренеплодів 3 5 

9 Технологія зберігання капустяних і цибулевих 
овочів. 3 5 

10 Технологія зберігання плодових і зеленних 
овочів. 3 5 

11 Технологія зберігання плодів зерняткових 
культур 3 5 

12 Технологія зберігання плодів кісточкових і 
ягідних культур. 3 7 

13 Технологія зберігання винограду, цитрусових і 
горіхоплідних культур. 4 7 

Разом 34 69 

7. Індивідуальні завдання 

Розрахунково-графічні завдання для денної форми навчання та контрольна 

робота для заочної форми навчання. 

8. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття та самостійна робота. 

9. Методи контролю 

Дисципліна має три змістових модулі, який охоплює матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

лабораторних занять - 35 балів; 

самостійної роботи - 20 балів; 

модульного контролю (тестування) - 15 балів. 

Підсумковий контроль (екзамен) - 30 балів 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний (модульний) контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Підсумковий 
контроль Сума 

Т3 Т4 Т6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 Т 10 
0 со 

0 о 

5 15 25 3 4 4 4 2 2 2 3 



Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума 
балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою Сума 
балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка ЕСТ8 для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно 
82-89 В добре 74-81 С 

добре зараховано 
64-73 Б задовільно 60-63 Е 

задовільно 

незадовільно з не зараховано з можливістю 
35-59 гх можливістю 

повторного складання 
повторного складання 

0-34 г 

незадовільно з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

11. Методичне забезпечення 

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

Навчальний посібник / В.М. Найченко, І.Л. Заморська. - Умань: Видавець 

«Сочінський», 2010. - 328 с. 

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з технології 

зберігання студентами спеціальності 181 "Харчові технології". Укладач 

Заморська І.Л. Умань. 2019. 36 с. 

12. Рекомендована література 

Базова 

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

основами товарознавства.: Підручник.- 2-видання.- К.: Школяр, 2007.- 502с. 
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