
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНОЇ ГАЛУЗІ 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» 

спеціальності 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова, цикл професійної 

підготовки 

Загальний обсяг дисципліни: 90 годин 3,0 кредити ЄКТС. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: ознайомлення фахівців із 

загальною структурою та класифікацією м’ясної сировини та м’ясних 

продуктів, конструкціями, опанувати основні методики визначення якісних 

показників м’ясних продуктів, навчитися користуватися рецептурами та 

технологічними схемами виробництва продуктів, проведення виготовлення 

м’ясних виробів різних технологічних груп.  

Завдання навчальної дисципліни: є привити студентам знання по 

основним функціональним характеристикам м’ясної сировини, її способу 

використанню, навчити технологіям обробки (переробки, виробництва) 

м’ясних виробів.  

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Характеристика м’яса як об’єкту технології 

Тема 2. Зміна властивостей м’яса при холодильній обробці 

Тема 3. Зміни властивостей м’яса і м’ясопродуктів при тепловій обробці 

Тема 4. Особливості виробництва окремих видів ковбасних виробів 

Тема 5. Особливості виробництва паштетних та субпродуктових 

консервів  

Тема 6. Особливості виробництва м’ясних делікатесів 

Тема 7. Технологія харчових продуктів збагачених харчовими 

волокнами, вітамінами та мінеральними речовинами 

Тема 8. Технологія харчових продуктів збагачених поліненасиченими 

жирними кислотами, пребіотиками і пробіотиками. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетенції:  

Загальні компетентності: 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Здатність працювати в команді.  

Здатність працювати автономно. 

Спеціальні предметні компетенції: 

Здатність застосовувати базові знання фундаментальних наук для 

розуміння суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва 

харчових продуктів.  

Здатність до організації та проведення технологічного процесу 

виробництва якісних і безпечних харчових продуктів.  

Здатність оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів 

та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для 

управління технологічними процесами, у тому числі за домогою сучасних 

автоматизованих систем.  

Навички роботи зі спеціальним лабораторним обладнанням та 

вимірювальною технікою із застосуванням сучасних методів досліджень та 

здатність до організації і проведення технохімічного і мікробіологічного 

контролю якості сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів. 

Здатність самостійно вчитися, використовуючи здобуті фундаментальні 

та професійні знання і навички. 

Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі харчових 

технологій, уміння вести дискусію на професійну тематику українською та 

іноземною мовами. 

Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, 

проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв. 

Результати навчання:  

Демонструвати знання фундаментальних і загальноінженерних 

дисциплін на рівні, необхідному для розуміння технологічних процесів та 

закономірностей фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 

компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів під час їх 

перероблення і зберігання. 

 Пояснювати біохімічні, хімічні, фізичні та біологічні чинники, які 

лежать в основі синтезу і метаболізму складових харчових продуктів, а також 

роль нутрієнтів для здоров’я людини. 

Розуміти сутність методів контролю якості і безпечності, 

використовувати їх для аналізу якості сировини, напівфабрикатів і готових 

харчових продуктів на відповідність вимогам чинних нормативних 

документів. 



Знаходити рішення щодо формування нових конкурентних переваг 

підприємств, передбачати можливі ризики, оцінювати їхній рівень під час 

діяльності підприємств різних галузей харчової промисловості. 

Впроваджувати мало- або безвідходні технології, організовувати процес 

утилізації відходів виробництва та забезпечувати екологічну чистоту роботи 

підприємства.  

Демонструвати уміння виконувати професійну роботу як самостійно, 

так і в групі, уміння отримати результат у рамках обмеженого часу. 

Організовувати роботу виробничих підрозділів підприємства та вивчати 

завантаженість працівників підприємства впродовж зміни.  

Демонструвати здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

уміння вести дискусію, укладати ділову документацію українською та 

іноземною мовами. 

Семестровий контроль – залік  

 

 


