
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені 

професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження фізико-механічних та 

реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки» 

  

Керівником студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-

механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки» 

є кандидат технічних наук, доцент Петриченко Сергій Володимирович.  

Здобувачі ступеня вищої освіти «Бакалавр» Вилущак І.С., Глушко Ю.Ю., 

Кучер В.В., Матвеєв О.А. (12 СГМ) та Петриченко М.С. (12 СЕЕ) на зборах 

гуртка поглиблено вивчають методику визначення фізико-механічних та 

реологічних властивостей сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів, їх 

вплив на  вибір оптимальних конструктивних, кінематичних і технологічних 

параметрів процесів.  

Члени гуртка на протязі весняного семестру набували наступні компетенції:  

− здатність оперувати знаннями про основні закономірності реологічної 

класифікації харчової сировини та продуктів;  

− застосовувати оперувати знаннями про методи визначення реологічних 

параметрів продуктів харчової промисловості;  

− здатність володіти знаннями про значення структурно-механічних 

характеристик харчових продуктів;  

− застосовувати оперувати  знаннями про теоретичні передумови практичного 

використання принципів фізико-хімічної механіки для управління якістю 

харчових продуктів;  

− здатність пояснювати явища, закономірності і процеси в реології;  

− здатність вибрати оптимальні реологічні показники  харчових продуктів з точки 

зору їх практичного використання для контролю якості сировини та готової 

продукції харчового виробництва;  

− здатність використовувати методи реометрії для управління якістю при 

виробництві харчових продуктів;  

− здатність застосовувати знання і навики, одержані при вивченні курсу, для 

вирішення практичних задач техно-хімічного контролю процесів виробництва 

продуктів харчової промисловості;  

− здатність використовувати в роботі довідкову, навчальну літературу, знаходити 

інші необхідні джерела інформації та працювати з ними. 
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