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Опис Дисципліна демонструє state-of-the-art процесів 

технології видобування олії, а також декілька 

концептуально різних ракурсів погляду на олійно-

жирову галузь, що зтирає межі між класичними її 

частинами: видобуванням та переробкою олій, і 

навпаки – проводить межі між концепціями 

видобування олії та переробки олійної сировини. 

Значну увагу приділяється міжгалузевим 

відносинам всередині агро-промислового 

комплексу. 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні 

комплексу знань і умінь, що дозволять майбутнім 

фахівцям забезпечити високі результати на 

виробництвах, а також під час проектування та 

дослідження процесів, пов’язаних з видобуванням 

олії, білкових продуктів і інших супутніх цінних 

речовин з рослинної сировини. Практичні 

завдання спонукатимуть  знаходити в передовій 

періодичні літературі та застосовувати 

потенційно цінні для впровадження результати 

наукових досліджень.  

Результати навчання полягають у наступному: 

Відшуковувати систематизувати та аналізувати 

науково-технічну інформацію з різних джерел для 



вирішення професійних та наукових завдань у 

сфері харчових технологій. Приймати ефективні 

рішення, оцінювати і порівнювати альтернативи у 

сфері харчових технологій, у тому числі у 

невизначених ситуаціях та за наявності ризиків, а 

також в міждисциплінарних контекстах. Обирати 

та впроваджувати у практичну виробничу 

діяльність ефективні технології, обладнання та 

раціональні методи управління виробництвом з 

урахуванням світових тенденцій розвитку 

харчових технологій. Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері харчових технологій, 

зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію до фахівців і 

нефахівців. Вільно володіти державною та 

іноземною мовами для обговорення професійної 

діяльності, результатів досліджень та інновацій у 

сфері харчових технологій. 

Методи навчання: 

наочні: ілюстративний та демонстраційний 

матеріал;  

інтерактивні: використання комп’ютерної 

техніки та офісних і спеціалізованих програм під 

час проведення лекцій та лабораторних робіт; 

словесні: лекції у традиційному їх викладі, лекції-

диспути, лекції-бесіди; 

практичні: лабораторні роботи, які виконуються у 

традиційному варіанті кожним студентом окремо, 

або у підгрупах по 2-3 студента; 

ігрові: розв’язання ситуаційних завдань; 

репродуктивні та проблемно-пошукові: 

виконання індивідуальних завдань 

(розрахункових або реферативних завдань та 

мультимедійних презентацій). 

Тип дисципліни профільна підготовка, вибіркова 

Підсумковий контроль Екзамен у 1 семестрі 

 


