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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

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 та цілі 

Мета курсу 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.  

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 

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. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 86 год. 

Пререквізити «Інформаційні технології в олійно-жировій галузі»  

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, та своєчасно виконувати завдання видані чи ініційовані викладачем. 
Дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки в тому числі за умов віртуального спілкування. Відповідати викладачеві на питання 
у зазначений термін. Взаємодіяти в дистанційному варіанті спілкування з викладачем через штатні засоби, використовуючи 
відеокамеру. Приймати участь у тематичних конференціях, обговореннях. 
Вміти працювати з ресурсами інтернету, користуватись навчальної та науковою літературою у тому числі англійською мовою. У випадку 
пропуску занять проводиться його відпрацьовування у форматі погодженому з викладачем: реферат, презентація, контрольна, 
співбесіда, творче завдання тощо. Для досягнення мети оволодіння необхідними знаннями та навичками важливими є регулярна 
відвідуваність і підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль з дисципліни не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Сучасні аспекти технології видобування жирів. 

Лабораторна 
робота 1 

Вивчення процесу очистки 
(сепарування), 

фракціонування 
соняшникового насіння. 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 (
те

м
и

) 

Історичний шлях олійно-видобувної  
промисловості в Україні.  Лекція 2 Структура і значення терміну «технологія» у 

контексті опису процесу видобування. 

Лекція 3 Технологічна характеристика олійного насіння. 
Елементарні явища технологічного 

процесу видобування олій. Лекція 4 Головні проблеми переробки насіння соняшника та 
шляхи їх вирішення 

Лабораторна
робота 2 

Дослідження впливу 
технологічних чинників 

(параметрів процесу 
обрушення і властивостей 

маси насіння) на 
фракційний склад рушанки 

Лекція 5 Сучасні тренди у наукових дослідженнях в галузі 
видобування жирів  Причини та наслідки 

неоднорідності насіння  Лекція 6 Водна екстракція і технологія рослинних білків. 

Лекція 7 Розділення місцел за допомогою мембран  Лабораторна
робота 3 

 

Одержання пелюстки з 
ядра соняшникового 

насіння 

Проблема одержання харчового 
шроту Лекція 8 Одержання цінних речовин  у якості побічних 

продуктів в технології видобування  

Лекція 9  
Лабораторна

робота 4 

Дослідження впливу 
обробки олійних матеріалів 

у полі хвиль НВЧ  

Дослідження в галузі кріообробки 
насіння соняшника з метою 

обрушення. Лекція 10  

  

Лабораторна
робота 5 

Визначення фізико-хімічних 
характеристик 

екстракційних матеріалів 
(фракційний склад, 

здібність до змочування 
розчинниками) 

Застосування рослинних білків у 
харчовій промисловості 

  

  Лабораторна Дослідження зміни Літературний пошук до розр. 



  робота 6 концентрації місцели у 
багатоступеневому процесі 

екстракції)  

завдання, Переклад та 
упорядкування джерел. Складання 

аналітичного огляду    

  Лабораторна
робота 7 

Дослідження розподілу 

вологи у системі «шрот - 

спиртова місцела» 

 

 Розрахунок матеріального балансу 

у розрах роботі. Економічна оцінка 

впровадження 

 

  Лабораторна
робота 8 

Розрахунок матеріального 
балансу у розрах роботі. 

Економічна оцінка 
впровадження 

 

 

      

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:  

Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а також самостійних робіт: 
– наочні: ілюстративний, картографічний 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; або супроводжуються показом відеофільмів, слайдів, складанням графічних схем; 
– навчально-пізнавальні: екскурсії на підприємства та установи харчової промисловості; 
– ігрові: розв’язання ситуаційних завдань; 
– репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних завдань (розрахункових завдань та мультимедійних 

презентацій). 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Методи контролю якості навчання включають поточний та підсумковий контроль.  
Поточний лекційний контроль здійснюється під час лекцій, захисту лабораторних робіт, а також складання студентом модульних тестів 
(контрольних робіт). 
Поточний контроль самостійної роботи (у тому числі індивідуальної) відбувається під час консультацій при виконанні студентом завдань та їх 
захисті.  
Контроль виконання індивідуального розрахункового завдання включає поточний контроль за виконанням його окремих розділів. 
Підсумковий контроль навчальної діяльності студента здійснюється у формі екзамену по екзаменаційних білетах усно або письмово за 
контрольними завданнями відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, 



встановлені навчальним планом. 

Розподіл балів, які отримують студенти  

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Контрольні роботи Лабораторні роботи Індивідуальне завдання Іспит 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 ЛР Р + 

100 15 15 10 20 40 
 

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати 
вивчення компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та відповідними критеріями оцінювання для присвоєння 
кредитів. Це дає можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 
навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та вмінь студентів є: 
1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи 

студентів протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викладачів з кожним студентом та своєчасного 
коригування його навчальної діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за рахунок контролю протягом семестру із використанням 
100 бальної шкали (табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, 
„добре”, „задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS  

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингова 
Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS та її 
визначення 

Національна  
оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А 
 

Відмінно 
 

- Глибоке знання навчального матеріалу 
модуля, що містяться в основних і 
додаткових літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і розвитку; 
- вміння проводити теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, лаконічні, 
логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні практичні 
задачі. 

Відповіді на запитання можуть  
містити незначні неточності  

82-89 В Добре - Глибокий рівень знань в обсязі 
обов’язкового матеріалу, що передбачений 
модулем; 
- вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати складні практичні 
задачі. 

Відповіді на запитання містять певні 
неточності; 

75-81 С Добре - Міцні знання матеріалу, що вивчається, та 
його практичного застосування; 
- вміння давати аргументовані відповіді на 
запитання і проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні задачі. 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для вирішення 
складних практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 
 

- Знання основних фундаментальних 
положень матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості практичні задачі. 

Невміння давати аргументовані 
відповіді на запитання; 
- невміння аналізувати викладений 
матеріал і виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати складні 
практичні задачі. 



60-63 Е 
 

Задовільно 
 

- Знання основних фундаментальних 
положень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окремих (непринципових) 
питань з матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати думку; 
- невміння застосовувати теоретичні 
положення при розвязанні 
практичних задач 

35-59 FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 
 

Додаткове вивчення матеріалу модуля може 
бути виконане в терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 
- істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
- невміння розв’язувати прості 
практичні задачі. 

1-34 F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 
 

 
- 

- Повна відсутність знань значної 
частини навчального матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у відповідях на 
запитання; 
-незнання основних фундаментальних 
положень; 
- невміння орієнтуватися під час 
розв’язання  простих практичних 
задач 

 
 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Набір лабораторних очисних та калібрувальних сит. Шафа сушильна. Витяжна шафа. Лабораторний прес для віджиму олії. НВЧ-пічка. Насіннєрушка ІХНО-2. Ваги 
аналітичні електронні з точністю зважування до 3 та до 4 знаку. Плитки електричні потужністю 1 кВт.  
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