
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

181 «Харчові технології» 

 

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

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 150 годин, 5 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування спеціалістів зі знанням 

повного циклу виробництва і первинної обробки молока, як сировини та 

виробництва різних високоякісних молочних продуктів в умовах 

молокопереробних підприємств. 

Сучасний спеціаліст-технолог, який не розуміє процес виробництва 

молока, методів  і методик вивчення його складу, властивостей, факторів, які 

впливають на них, технологічних процесів виробництва різних молочних 

продуктів, не зможе грамотно і науково обґрунтовано вести роботу по 

удосконаленню якості тварин, підвищенню його молочної продуктивності та 

кількісних і якісних показників молока, як сировини для молочної 

промисловості і як продукту харчування, по використанню та удосконаленню 

технологій молока і молочних продуктів і їх якості в умовах 

молокопереробних підприємств. 

Метою дисципліни також є формування у майбутніх фахівців глибоких 

теоретичних знань і практичних навиків з питань біохімічного і фізико-

хімічного складу, технологічних властивостей молока і молочних продуктів, 

їх змін, залежно від біологічних і технологічних, а також від раціональної 

організації виробництва, зберігання, транспортування та реалізації 

високоякісних молока і молочних продуктів. Це дасть змогу розширити 

кругозір студента у теоретичних питаннях, пов’язаних з виробництвом і 

переробкою молока, підвищувати рівень знань, як базису для розвитку 



творчого мислення і становлення його у процесі засвоєння подальших 

дисциплін як спеціалістів високої проби, які відповідають вимогам 

кваліфікаційної характеристики технолога. 

Завдання навчальної дисципліни: важливим завданням аграрної 

політики України є постійне збільшення виробництва продуктів 

тваринництва і найбільш повне задоволення потреб населення у цих 

продуктах можливо шляхом проведення галузі тваринництва на нові форми 

господарювання, розвитку фермерських і приватних підприємств обов’язково 

у поєднанні з інтенсивними технологіями. Особливу увагу при цьому 

відводять молоку і молочним продуктам. 

Висока харчова цінність молока дає підставу для віднесення його до 

категорії дієтичних продуктів. В нормах харчування людини передбачено в 

найближчі роки потребу харчування на 30 % задовольняти за рахунок молока 

і молочних продуктів.  

Основними завданнями викладення навчальної дисципліни є передача 

знань і досвіду від викладача до студентів так, щоб пробудити в них інтерес 

до оволодіння цією наукою, яка займає важливе місце в навчальному плані їх 

майбутньої спеціальності, а також – активізація робочого часу, зростання 

ролі самостійної роботи студентів – викладання матеріалу будується в 

нерозривному зв’язку з такими дисциплінами як «Загальна біохімія», 

«Біохімія молока і молочних продуктів», «Мікробіологія  молока і молочних 

продуктів»,  «Технологічне обладнання молокопереробних підприємств» та 

інші. 

Вивчення існуючого досвіду і теоретичної спадщини, систематичне 

читання журналів, газет, статей з технології виробництва і переробки молока 

та відвідування підприємств з виробництва та переробки молока допоможе у 

вивченні курсу «Технологія молока і молочних продуктів». 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Технологія молока і молочних продуктів як прикладна наука. 



Тема 2. Молочна сировина і фактори, які впливають на її склад і 

властивості. 

Тема 3. Первинна обробка і переробка молока в господарстві. 

Тема 4. Молокопереробні підприємства і їх значення. 

Тема 5. Загальна обробка молока на підприємствах молочної 

промисловості. 

Тема 6. Технологія питних видів молока і вершків. 

Тема 7. Технологія кисломолочних продуктів. 

Тема 8. Технологія морозива. 

Тема 9. Технологія вершкового масла.  

Тема 10. Технологія сичужних сирів. 

Тема 11. Технологія молочних консервів. 

Тема 12. Технологія молочних продуктів для дитячого харчування. 

Тема 13. Технологія молочних продуктів з вторинної молочної 

сировини. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

Знання  і  розуміння  предметної  області  та  професійної діяльності.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

 Здатність  до  пошуку  та  аналізу  інформації  з  різних джерел    

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Здатність працювати в команді.   

Здатність працювати автономно.  

Навички здійснення безпечної діяльності.  

Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні 

обґрунтовані рішення.  

Прагнення до збереження навколишнього середовища.  



Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Спеціальні предметні компетентності: 

Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових 

продуктів під час їх виробництва  і реалізації.  

Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів.  

Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів 

на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.  

Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів. 

Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, 

професійні та базові знання в галузі економіки і логістики для вирішення 

прикладних задач, проводити технологічні, технічні та економічні 

розрахунки.  

Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих 

лабораторій для вирішення прикладних задач.  

Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, 

проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


