
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА» 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Магістр» 

спеціальності 204  «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова, цикл професійної 

підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: одержання знань щодо якості та 

безпечності продукції тваринництва та набуття умінь щодо застосування 

основних методів контролю якості та безпечності  продукції  тваринництва.  

Завданням навчальної дисципліни: є вивчення основних положень 

вітчизняного і європейського законодавства щодо безпечності та якості 

харчових продуктів; характеристик систем управління якістю та безпечністю 

харчових продуктів; основних принципів системи управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів НАССР; критеріїв оцінки якості та 

безпечності харчових продуктів; характеристик небезпечних та шкідливих 

речовин і їх впливу на організм людини; шляхів забезпечення якості та 

безпечності продукції тваринництва; основних методик визначення 

показників якості та безпечності продукції тваринництва; правил дегустації та 

органолептичної оцінки якості продукції. 

Програма навчальної дисципліни: 

Розділ 1. Концепція державної політики щодо безпечності та якості 

харчових продуктів. Контроль забруднення продуктів харчування шкідливими 

речовинами. 

Тема 1. Вступ. Предмет та зміст курсу. Державний контроль за якістю та 

безпечністю харчових продуктів.  

Тема 2. Забруднення продуктів харчування шкідливими речовинами.  

Тема 3. Радіологічний контроль продуктів харчування. Токсичні 

елементи. 

Тема 4. Канцерогенні сполуки і їх вплив на організм людини.  

Розділ 2. Експертиза харчових продуктів. Ідентифікація та фальсифікація 

харчових продуктів. 

Тема 5. Експертиза харчових продуктів.  

Тема 6. Ідентифікація та фальсифікація харчових продуктів.  

Тема 7. Харчові добавки, їх призначення та вплив на якісні показники 

харчових продуктів.  

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетенції: 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 



- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності;  

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з різних 

джерел; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні предметні компетенції: 

- здатність використовувати професійно-фахові знання в галузі 

виробництва та переробки продукції тваринництва; 

- здатність організовувати нагляд і контроль за процесами виробництва і 

переробки продукції тваринництва, а також контролювати її якість. 

Результати навчання: 

- володіти навичками застосування сучасних приладів та пристроїв у 

технологічних процесах галузі; 

- визначати відповідність показників якості та безпеки сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за допомогою 

сучасних методів контролю. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


