
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

М’ЯСО-  І  МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: вивчення здобувачами вищої освіти 

призначення, будови і принципу роботи сучасного технологічного 

обладнання для переробки молока й м’яса. Програмний матеріал 

викладається  на основі останніх досягнень науки і техніки в галузі молочної 

та м’ясопереробної промисловостей. Викладання матеріалу будується в 

нерозривному зв’язку з такими предметами як  «Біохімія молока і молочних 

продуктів», «Біохімія м’яса і м’ясних продуктів», «Технологія молока і 

молочних продуктів», «Технологія м’яса і м’ясних продуктів», «Основи 

проектування підприємств з переробки молока і м'яса». 

Вивчення дисципліни дасть змогу розширити кругозір студента у 

питаннях технології м’ясних і молочних продуктів, підвищити рівень знань, 

як базису для розвитку творчого мислення і становлення його становлення 

його у процесі засвоєння подальших дисциплін як спеціалістів високої проби, 

які відповідають  вимогам кваліфікаційної характеристики технолога. 

Завдання навчальної дисципліни: привити здобувачам вищої освіти 

знання по призначенню, будові і принципу роботи обладнання молоко- і 

м'ясопереробних галузей, навчити  підбирати обладнання в технологічні лінії 

по виробництву молочних і м’ясних продуктів. Крім цього викладачі повинні 

не тільки передати студентам певні знання і досвід, але і пробудити в них 

інтерес до самостійного пізнання, зокрема, технічних  наук, бо самостійна 

робота студента є дуже важливою в оволодінні спеціальністю. 



Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Обладнання для оглушення, забою, знімання та обробки шкур 

Тема 2. Обладнання для  миття та очищення м’ясної сировини. Обладнання 

для обробки субпродуктів 

Тема 3. Обладнання для подрібнення, перемішування та формування  

м’ясопродуктів 

Тема 4. Обладнання для термічної обробки м’ясопродуктів 

Тема 5.  Обладнання для транспортування, приймання і зберігання молока 

Тема 6. Обладнання для теплової і механічної обробки молока і молочних 

продуктів 

Тема 7. Обладнання для виробництва незбираномолочної продукції  та 

морозива 

Тема 8. Обладнання для виробництва вершкового масла 

Тема 9. Обладнання для виробництва твердих і плавлених сирів 

Тема 10. Обладнання для виробництва згущених і сухих молочних продуктів 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетенції: 

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; 

- здатність до аналізу і синтезу базових загальних знань, навики 

управління інформацією. 

Спеціальні предметні компетенції: 

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми на м’ясо- та молокопереробному підприємствах; 



- здатність підбирати технологічне обладнання для обробки та 

виготовлення м’ясних і молочних продуктів; 

- здатність використовувати методики підбору обладнання в процесі 

обробки та переробки м’ясної і молочної сировини; 

- розуміння основ технології переробки продукції тваринництва, 

порівняльна оцінка базового та інноваційного технологічного 

обладнання. 

 

Результати навчання: 

- можуть пояснити використання певного обладнання на виробничій 

ділянці м’ясо- і молокопереробного підприємства; 

- здійснювати розрахунок роботи робочих вузлів обладнання, 

необхідної кількості обладнання; 

- складати апаратурно-технологічні; 

- виконувати креслення будови механізмів та обговорювати їх; 

- здійснювати контроль дотримання режимів обробки молока та 

молочних продуктів на різному технологічному обладнанні: 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 

 


