
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БІОХІМІЯ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

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

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: систематизація і закріплення у 

студентів глибоких теоретичних знань щодо складу і властивостей молока, їх 

зміни під впливом різних багато чисельних факторів, практичних навиків 

аналітичних досліджень показників, що характеризують якість молока та 

молочних продуктів і значення цієї дисципліни в плані підготовки  майбутніх 

фахівців – технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Завдання навчальної дисципліни: підготовка майбутніх фахівців, що 

чітко розуміють питання хімічного складу молока, яке являє собою складну 

полідисперсну систему, структуру його компонентів, фізичні, хімічні, 

біохімічні та технологічні властивості молока, фактори, що обумовлюють їх 

зміни і шляхи раціонального впливу на них при отриманні високоякісного 

молока, що відповідає технічним вимогам державного стандарту України, 

при зберіганні та при переробці його на різні молочні продукти. 

Правильна організація та удосконалення технологічних процесів 

підвищення якості і властивостей молочних продуктів неможливі без знання 

біохімії молока і молочних продуктів.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Загальне поняття про молоко та його хімічний склад. 

Тема 2. Азотисті сполуки, вуглеводи і солі молока. 

Тема 3. Біологічно активні сполуки, інші речовини і мікрофлора 

молока. 



Тема 4. Фізичні, хімічні, біологічні і технологічні властивості молока. 

Тема 5. Одержання молока високої якості і його первинна обробка. 

Тема 6. Фактори, що обумовлюють зміни складу і властивостей  молока 

при його фальсифікації. 

Тема 7. Біохімічні і фізико-хімічні зміни молока при його зберіганні, 

фальсифікації,  обробці та переробці на молочні продукти в 

умовах молокопереробних підприємств. 

  У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

-  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

-  знання  і розуміння завдання предметної науки та   професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати як в команді, так і автономно. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знання хімічної природи, структури, біологічної, енергетичної та 

харчової цінності, основних функціональних властивостей молока, 

факторів, які на них впливають, джерел утворення основних 

компонентів молока, вимог до технології одержання молока високої 

якості, технологічних процесів первинної обробки молока, змін в 

молоці при його зберіганні, транспортуванні, охолодженні, нагріванні, 

а також при його переробці на окремі молочні продукти; 

- володіння сучасними методами контролю за якістю молока і молочних 

продуктів; 

- вміння визначити склад молока і молочних продуктів, кількість його 

основних компонентів, фізико-хімічні властивості і якість молока та 

молочних продуктів, біохімічні та фізико-хімічні зміни молока при 



його зберіганні, транспортуванні, під час механічної та теплової 

обробки, а також в процесі переробки його на різні молочні продукти; 

Результати навчання це:  

- здатність визначати і рекомендувати більш раціональні методи і 

методики досліджень як науково і методично обґрунтовані; 

- здатність контролювати  якість молочної сировини і готових до 

вживання молочних продуктів і робити відповідні висновки до їх 

безпечності для людини; 

- здатність рекомендувати більш раціональні способи зберігання і 

транспортування різних видів молочної сировини і готової 

продукції; 

- здатність пояснювати вплив різних факторів на хімічний склад і 

фізико-хімічні властивості молочної сировини і молочних продуктів 

і пропонувати можливості виключення їх негативного впливу. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 

 

 

 


