
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІКРОБІОЛОГІЯ МОЛОКА ТА М’ЯСА» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

181 «Харчові технології» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 150 годин, 5 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців 

глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань систематики, 

морфології, фізіології, індикації та ідентифікації мікроорганізмів молока та 

м’яса і продуктів з них, вивчення впливу мікробіологічних процесів і 

продуктів життєдіяльності мікроорганізмів на якість та безпечність молока, 

м’яса та молочних і м’ясних продуктів. 

Завдання навчальної дисципліни: привити здобувачам вищої освіти 

фундаментальні знання з мікробіології молока та м’яса і продуктів з них, а 

також практичні навички з мікробіологічного контролю, який проводиться на 

підприємствах молочної та м’ясної промисловостях. Засвоєння дисципліни 

дозволить фахівцям в умовах виробництва кваліфіковано використовувати 

отримані знання щодо джерел можливої контамінації молока, м’яса та 

продуктів із них мікроорганізмами, розвитку мікроорганізмів під час забою 

тварин та отримання м’ясних туш і виробництва м’ясопродуктів, складу 

залишкової мікрофлори та шляхи її знешкодження, здійснювати 

мікробіологічний контроль сировини, технологічного процесу та кінцевого 

продукту 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Загальна мікробіологія та значення мікроорганізмів в технології 

виробництва молока та молочних продуктів. 

Тема 2. Мікробіологія сирого та питного молока. Закваски та їх значення. 



Тема 3. Мікробіологія кисломолочних продуктів, масла та сиру. Основи 

санітарії та мікробіологічний контроль на молочних підприємствах. 

Тема 4. Мікрофлора м’яса та її зміни під час консервування, шкідлива 

мікрофлора м’яса. Вивчення морфологічних та культуральних 

властивостей мікроорганізмів. 

Тема 5. Мікробіологія ковбасних виробів та м’ясних консервів. Санітарно-

мікробіологічний контроль виробництва м’яса та м’ясопродуктів. 

Мікрофлора яєць, шкіряно-хутрової та кишкової сировини. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання й розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки та особистої 

гігієни при роботі з досліджуваним матеріалом; 

- здатність використовувати лабораторне устаткування за 

призначенням з дотриманням правил роботи з ним; 

- здатність дотримуватися порядку відбирання, оформлення, 

консервування та зберігання проб для дослідження; 

- здатність дотримуватися правил підготовки посуду для проведення 

бактеріологічного аналізу; 



- здатність готувати розчини, барвники та різноманітні поживні 

середовища; 

- здатність володіти правилами проведення дезінфекції та 

стерилізації; 

- здатність використовувати знання основних властивостей сировини 

(молоко та м’ясо), напівфабрикатів та готової різноманітної 

молочної і м’ясної продукції, які підлягають аналізу; 

- здатність проведення бактеріологічних (морфологічних, 

культуральних та біохімічних) досліджень відповідно до діючих 

стандартизованих методик; 

- здатність використовувати і аналізувати матеріали теоретичних 

знань зі спеціальної технології у фаховій діяльності. 

Результати навчання: 

- готувати робоче місце, відбирати проби та готувати їх до 

випробувань і аналізів; 

- проводити зважування на різних терезах; 

- готувати розчини, фарби і реактиви, фільтрувати та 

центрифугувати, готувати поживні середовища, стерилізувати 

інструменти, знешкоджувати відпрацьований матеріал; 

- готувати препарати до мікроскопії, робити первинні висіви з 

досліджуваних матеріалів і пересіви культур, вміти ставити 

серологічні реакції при вивченні виділених культур і виконувати 

при дослідженнях інші роботи, передбачені правилами 

внутрішнього розпорядку; 

- проводити бактеріологічні дослідження якості молока, м’яса та 

молочних і м’ясних продуктів; 

- проводити мікробіологічний контроль санітарно-гігієнічного стану 

обладнання, апаратури, посуду, матеріалів виробництва, рук 

персоналу та ін.  



Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 


