
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр − скорочений термін навчання» та «Бакалавр»  

зі спеціальності 211«Ветеринарна медицина» 
 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та 

кредитів становить 108 годин  кредитів 3,6 ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

вибіркова. 

Програма навчальної дисципліни «Якість та безпека продукції 

агропромислового комплексу» складено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» зі спеціальності 211«Ветеринарна медицина». 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

кваліфікації щодо застосування органолептичних, лабораторних та спеціальних 

методів досліджень безпеки та якості продуктів тваринного і рослинного 

походження, а також застосування санітарно-гігієнічних заходів на всіх етапах 

виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції 

агропромислового комплексу. Вивчити вимоги нормативно-правових актів 

України щодо забезпечення досліджень у лабораторіях ветеринарно-санітарної 

експертизи. Вивчити прискорені (скринінг) та арбітражні методи оцінки 

харчових продуктів і кормів, процедури відбору проб.  

Завдання навчальної дисципліни: полягають у гарантуванні випуску тільки 

якісної та безпечної продукції для населення і сировини для промисловості; 

виключенні ймовірності отруєння людей харчовими продуктами тваринного 

походження; попередити дистрибуцію продуктів тваринного походження, які 

мають токсичні, мутагенні, канцерогенні, алергенні чи інші несприятливі для 

організму людини наслідки; постійному відслідковуванні змін в законодавчій 

сфері та інших нормативно-правових актах з питань якості та безпеки харчових 

продуктів в ЄС та згідно Codex Alimentarius. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вимоги законодавства України та ЄС щодо забезпечення досліджень 

у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи. 

Тема 2. Відбір проб харчових продуктів і кормів. Методи сенсорного аналізу 

та хімічних компонентів харчових продуктів і кормів. 

Тема 3. Біохімічні дослідження метаболічних перетворень за впливу ендо- й 

екзогенних факторів та основи методичних підходів молекулярної діагностики. 

Тема 4. Специфіка і структура аналізу мікробіологічних ризиків. 



У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 

–  здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; 
–  знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності; 
–  здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні; 
– вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми; 
– здатність працювати в команді; 
– здатність працювати автономно. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність організовувати нагляд і 
контроль за виробництвом, 
зберіганням, транспортуванням та 
реалізацією продукції тваринного і 
рослинного походження;  
- виключення ймовірності отруєння 
людей харчовими продуктами 
тваринного походження;  
- попередження дистрибуції продуктів 
тваринного походження, які мають 

токсичні, мутагенні, канцерогенні, 
алергенні чи інші несприятливі для 
організму людини наслідки;  
- володіти методиками визначення 
якості та безпечності харчових 
продуктів і кормів; 
- постійному відслідковуванні змін в 
законодавчій сфері та інших 
нормативно-правових актах з питань 
якості та безпеки харчових продуктів в 
ЄС та згідно Codex Alimentarius; 
- володіти особливостями аналізу 
мікробіологічних ризиків, якісною та 
кількісною оцінкою ризиків і 
кваліфіковано робити підсумок 
процесу аналізу мікробіологічних 
ризиків; 
- здатність організовувати, 
здійснювати і контролювати 
документообіг під час здійснення 
професійної діяльності. 

 

Результати навчання: 

відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми; забезпечити 

підготовку лікарів ветеринарної медицини, компетентних з питань аналізу 

біологічних ризиків у харчових продуктах і кормах під час їх виробництва, 

переробки, зберігання, транспортування та реалізації; здійснювати сучасні 

методи відбору проб і досліджень продукції тваринного походження; знання 

нормативно-правових актів України щодо забезпечення досліджень у 

лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи; здійснювати прискорені 

(скринінг) та арбітражні методи оцінки харчових продуктів і кормів; знання 

методів хіміко-аналітичних, гістологічних досліджень; установлювати зв'язок 

між клінічними проявами захворювання та результатами лабораторних 

досліджень. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Якість та безпека продукції агропромислового комплексу» є лекції, лабораторні 

заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 
 

Вид підсумкового контролю – залік. 


