
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інноваційні технології переробки 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, які необхідні для виробничо-технологічної, проектної і 

дослідницької діяльності в галузі інноваційних технологій молочних та 

м’ясних продуктів. 

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям 

необхідний комплекс знань  інноваційних технологій виробництва основних 

видів молочних та м’ясних продуктів.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Асортимент і сучасні технології виробництва питних видів молока і 

кисломолочних продуктів.  

Тема 2. Актуальні проблеми технології сметани, сиру кисломолочного та 

десертних виробів.   

Тема 3. Інновації у виробництві сирів та масла.  

Тема 4. Інноваційні технології переробки продуктів із вторинної сировини.  

Тема 5. Інноваційні добавки у виробництві м’ясних продуктів 



Тема 6. Інноваційні підходи щодо поліпшення функціонально-технологічних 

властивостей м’ясопродуктів. 

Тема 7. Застосування біологічно активних добавок та нанотехнологій у 

виробництві м’ясних продуктів. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до логічного 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: 

- знати технологічні схеми  виробництва молочних та м’ясних продуктів 

сучасного асортименту, їх апаратурне оформлення й оптимальні 

технологічні режими; 

- знати способи організації безвідхідних технологій, що передбачають 

комплексне перероблення сировини та вирішення екологічних 

проблем; 

- аналізувати сутність та доцільність застосування інноваційних 

технологічних процесів у виробництві молочних та м’ясних продуктів 

сучасного асортименту; 

Результати навчання: 

- використовувати сучасну нормативну базу молочної та м’ясної галузі; 



- вибирати сучасні технологічні схеми виробництва молочних та м’ясних 

продуктів і обґрунтувати параметри їх режимів; 

- аналізувати одержані знання та особисті спостереження під час 

проведення лабораторних занять; 

- планувати власну діяльність, направлену на поглиблення теоретичних 

та практичних знань з дисципліни; 

- застосовувати інформаційні технології в практичній діяльності; 

- застосовувати сучасні прийоми та методики для вирішення конкретних 

технологічних завдань молочної та м’ясної промисловості; 

- прогнозувати одержання продуктів сучасного асортименту стандартної 

якості;  

- приймати самостійні рішення в подальшій професійній діяльності. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


