
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ 

У ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної та практичної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 години, 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: полягає у вивченні комплексу 

властивостей біологічно активних речовин, доцільності, необхідності та 

масштабів їх використання як компонентів при виробництві харчових 

продуктів, не тільки як технологічно обумовлених сполук, а і як таких, що 

можуть внести відповідні корективи у стан здоров'я людини.  

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння здобувачами вищої 

освіти знаннями щодо класифікації біологічно активних речовин, методів 

виробництва біологічно активних речовин, їх фізико-хімічних, технологічних 

та біологічних властивостей, механізму їх дії на якість продукції та стан 

здоров’я людини, принципів використання у виробництві функціональних 

продуктів. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1.  Харчування як основний чинник впливу на здоров'я людини. 

Функціональні продукти. 

Тема 2. Функціональні (біологічно активні) інгредієнти харчових продуктів 

Тема 3. Технології одержання функціональних продуктів з рослинної 

сировини 



Тема 4. Технології одержання функціональних продуктів з тваринної 

сировини 

Тема 5. Технології функціональних кондитерських виробів 

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 та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності : 

- здатність використовувати у професійній діяльності знання будови, 

властивостей, обміну і поширення в природі основних біологічно 

активних речовин; 

- здатність використовувати фахові знання у технологічних процесах 

виробництва харчових продуктів.   

Результати навчання: 

- цілеспрямовано регулювати біохімічні процеси в організмі; 

- впливати на якість продукції; 

- вміти контролювати технологічні процеси переробки продукції 

тваринництва; 



- застосовувати фахові знання та практичні навички з доцільності та 

обсягів використання біологічно активних речовин при виробництві 

продуктів харчування. 

Основними формами опанування навчального матеріалу з дисципліни  

є лекції, практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 


