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Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. Дисципліна «Нові технології в галузі переробки 

сільськогосподарської продукції» спрямована на формування у здобувачів 

вищої освіти знань нових технологій в галузі переробки сільськогосподарської 

продукції. Дисципліна орієнтує на підготовку фахівців, які здатні  розв’язувати 

комплексні проблеми у галузі переробки сільськогосподарської продукції 

шляхом професійної та/або дослідницької інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики.  

 Метою вивчення дисципліни є підготовка спеціалістів здатних ставити і 

вирішувати завдання, що передбачають використання знань пов'язаних із 

новітніми тенденціями в переробці та зберіганні сільськогосподарської 

продукції.  

Завданнями дисципліни є: 

- визначення основних напрямків вдосконалення процесів переробки та 

зберігання с. г. продукції, з метою покращення якості продукції, зниження її 

собівартості та енергетичних витрат на її виробництво,  

- використання при зберіганні антиоксидантних препаратів, зберігання в 

середовищах, що стримують розвиток шкідливих мікроорганізмів,  

- операції технологічних процесів переробки сільськогосподарської  

продукції з використанням електротехнологій, нанотехнологій, та сучасні 

засоби механізації цих процесів. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- стан і основні напрямки розвитку технології виробництва 

швидкозамороженої продукції; 

- застосування холоду для зберігання харчових продуктів; 

- способи застосування хімічних речовин при зберіганні продуктів 

сільськогосподарського виробництва; 

- напрямки розвитку способу зберігання продукції з застосуванням 

заморожування; 

- сутність способу зберігання продукції з використанням 

антиоксидантних препаратів; 

- сутність способу зберігання продукції з використанням 

антиоксидантних препаратів; 

- сутність електронно-іонної технології. Застосування методів для 

інтенсифікації або уповільнення біохімічних реакцій; 

- види електричних розрядів у газах; 

- принцип роботи і критерії застосування апаратів і приладів для 

електроантисептування харчових продуктів; 

- характеристику сучасних способів зберігання плодів, овочів, ягід та 

винограду: критерії вибору, переваги та недоліки в порівнянні з традиційними 

способами зберігання. 

вміти: 

- проводити розрахунки та вибір холодильної машини та камери; 

- застосувати хімічні речовини при зберіганні продуктів 

сільськогсподарського виробництва; 

- здійснювати вибір способів зберігання продукції з застосуванням 

заморожування; 

- здійснювати вибір способів зберігання продукції з застосуванням 

антиоксидантних препаратів; 

- проводити необхідні розрахунки з використанням методу 

багатокритеріального аналізу; 

- застосувати методи для інтенсифікації або уповільнення біохімічних 

реакцій; 

- застосувати апарати і прилади для електроантисептування харчових 

продуктів; 

- проводити розрахунки економічної ефективності застосування ЕІТ. 

 

Основний перелік тем лекцій 

 

1. Безпека продовольчих товарів та сировини. 

2. Застосування антиоксидантів для зберігання плодоовочевої продукції. 

3. Зберігання продукції із застосуванням фізичних методів обробки. 

4  Сучасні способи зберігання плодів, овочів, ягід та винограду. 
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Основний перелік тем лабораторних занять 

 

 1. Розрахунок та вибір холодильної машини. 

 2. Визначення економічної ефективності застосування електронно-іонної 

технології у харчовій промисловості. 

 3. Розрахунок оптимальної концентрації антиоксидантних препаратів для 

обробки плодів, призначених для довгострокового зберігання. 

 4. Розрахунок швидкоморозильного апарату. 

  

     Політика курсу 

 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 

умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 

систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 

виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній 

роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 

контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності. 
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