
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У ГАЛУЗІ»  

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

181 «Харчові технології» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 години, 3 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувача вищої освіти 

систему знань і практичних навичок щодо проведення виробничих 

розрахунків витрат сировини і виходу основних молочних продуктів, а також 

розрахунку і перерахунку рецептур, які базуються на рівняннях 

матеріального балансу.  

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям 

фундаментальні знання щодо виконання виробничих розрахунків витрат  

сировини і виходу готового продукту, а також розрахунків і перерахунків 

рецептур у виробництві основних видів молочних продуктів.   

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Матеріальний баланс у виробництві молочних продуктів. Розрахунки 

по сепаруванню та нормалізації молока. Розрахунки у виробництві 

різних видів питного молока та вершків.  

Тема 2. Розрахунки у виробництві плавлених сирів.  

Тема 3. Розрахунки у виробництві морозива.  

Тема 4. Розрахунки у виробництві згущених та сухих молочних консервів.  

Тема 5. Розрахунки у виробництві ковбасних виробів.  

Тема 6. Розрахунки у виробництві м’ясних копченостей.  

Тема 7. Розрахунки у виробництві м’ясних консервів.  

Тема 8. Розрахунки у виробництві м’ясних напівфабрикатів. 

 



У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до логічного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення розрахунків 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 використовувати основні терміни,  поняття та визначення з 

даної дисципліни; 

- здатність використовувати у ході технологічних розрахунків 

рівняння матеріального балансу;  

- здатність використовувати алгебраїчний і графічний методи 

розрахунків під час сепарування і нормалізації молока; 

- здатність розраховувати та перераховувати рецептури на морозиво і 

плавлені сири; 

- здатність виконувати розрахунки витрат сировини і виходу готової 

продукції у виробництві різних видів питного молока та вершків, 

морозива, плавлених сирів, згущених і сухих молочних консервів. 

Результати навчання:  уміння самостійно обирати та застосовувати 

методики розрахунків у виробництві різних видів питного молока та вершків, 

морозива, плавлених сирів, згущених і сухих молочних консервів.  

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


