
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОХІМІЧНИЙ І 

МІКРОБІОЛОГІЧНИ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» 

спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – обов’язкова, цикл загальної 

підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

Мета вивчення навчальної дисципліни надання студентам обсягу 

теоретичних і практичних знань, необхідних для виробничої і дослідницької 

діяльності в галузі технологій молока і м’яса, технологічного та 

мікробіологічного контролю сировини та готової продукції на підприємствах 

молочної і м’ясної промисловості. Курс "Технохімічний і мікробіологічний 

контроль якості і безпеки харчових продуктів" знайомить з методами і 

схемами контролю виробництва молочних і м’ясних продуктів, вимогами до 

діючої нормативно-технічної документації на сировину і готову продукцію, 

веденням відповідної документації та ін. 

Завдання навчальної дисципліни «Технохімічний і мікробіологічний 

контроль якості і безпеки харчових продуктів» є ознайомлення студентів з 

методами та схемами контролю якості сировини та продукції; підготовка 

майбутніх спеціалістів, що будуть вміти попереджати виготовлення та випуск 

підприємством нестандартної продукції; сприяння зміцненню технологічної 

дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Організація технохімічного і мікробіологічного контролю 

виробництва на підприємстві 

Тема 2. Технохімічний і мікробіологічний контроль заготівельного 

молока 

Тема 3. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництва питних 

видів молока та вершків 

Тема 4. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництва 

кисломолочних продуктів та морозива 

Тема 5. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництва 

вершкового масла та твердих й плавлених сирів 



Тема 6. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництва 

молочних консервів 

Тема 7. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництва 

ковбасних виробів, копченостей і напівфабрикатів 

Тема 8. Технохімічний і мікробіологічний контроль переробки м’яса 

птиці 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетенції:  

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Прагнення до збереження навколишнього середовища, забезпечення та 

дотримання безпечних умов праці. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

Спеціальні предметні компетенції: 

Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва і 

переробки продукції тваринництва.  

Здатність застосовувати знання морфології, фізіології, біохімії та 

мікробіології різних видів тварин для реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції.  

Здатність застосовувати знання організації й управління технологічним 

процесом переробки продукції тваринництва, оцінювати її якість та безпеку, 

встановлювати відповідність нормативно-технічній документації 

Здатність використовувати спеціальні знання для проведення санітарно-

гігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах із 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 
Результати навчання:  

Впроваджувати професійні знання та здійснювати контроль 

технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва.  

Показувати знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії з метою навчання співробітників підприємства. 

Контролювати якість виконуваних робіт.  

Впливати на дотримання вимог, щодо збереження навколишнього 

середовища та забезпечення безпечних умов праці.  

Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль 

сучасних технологій з виробництва продукції тваринництва.  



Організовувати та управляти технологічним процесом переробки 

продукції тваринництва, оцінювати її якість, встановлювати відповідність 

продукції нормативно-технічній документації.  

 

Семестровий контроль – залік  

 


