
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Контроль якості та безпечності продукції тваринництва» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

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

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Програма дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувача вищої освіти 

систему знань щодо якості та безпечності продукції тваринництва і набуття  

практичних навичок застосування основних методів контролю якості та 

безпечності  продукції  твариництва. 

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям 

необхідний комплекс знань з контролю якості продукції тваринництва. 

Здобувач вищої освіти повинен знати основні положення вітчизняного 

законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів, принципи 

системи управління якістю та безпечністю  харчових продуктів НАССР, 

характеристику шкідливих речовин, які можуть потрапляти до харчових 

продуктів, шляхи забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва, 

види експертизи харчових продуктів, а також вміти застосовувати основні 

методики визначення показників якості та безпечності  продукції 

тваринництва. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Державний контроль за якістю та безпечністю харчових продуктів. 

Система управління безпечністю харчових продуктів НАССР.  



Тема 2. Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів харчування.  

Тема 3. Важкі метали і їх токсична дія на організм людини. 

Тема 4. Канцерогенні сполуки і їх вплив на організм людини. 

Тема 5. Експертиза харчових продуктів. 

Тема 6. Ідентифікація та фальсифікація харчових продуктів. 

Тема 7. Харчові добавки, їх призначення, та вплив на якісні показники 

харчових продуктів. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та 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: 

- аналізувати і застосовувати нормативно-правові документи з 

питань якості та безпечності продукції тваринництва в умовах 

виробництва; 

-  використовувати критерії оцінки якості та безпечності  продукції 

тваринництва; 

- впроваджувати контроль показників якості та безпечності  

харчових продуктів на виробництві; 

- давати висновок про якість та безпечність харчових продуктів; 



- проводити моніторинг якості та безпечності по ходу 

технологічних процесів виробництва харчових продуктів; 

- готувати матеріали  для  розроблення і впровадження систем 

якості та безпечності на підприємстві; 

- виконувати основні аналізи і визначати показники якості та 

безпечності продукції тваринництва; 

- дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи; 

- використовувати лабораторне устаткування за призначенням  з 

дотриманням правил роботи з ним. 

 

Результати навчання: 

-  знання основних положень вітчизняного законодавства щодо 

безпечності та якості харчових продуктів;  

- знання основних принципів системи управління якістю та 

безпечністю  харчових продуктів НАССР; 

-  знання характеристик небезпечних та шкідливі речовин, шляхи 

потрапляння до харчових продуктів та їх вплив на організм 

людини; 

- знання щодо проведення харчової експертизи, ідентифікації та 

встановлення фальсифікації продукції тваринництва; 

- знання правил дегустації і органолептичної оцінки якості продукції; 

- практичні навички щодо визначення основних показників якості та 

безпечності  продукції тваринництва; 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


