
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ХІМІКО-БАКЕРІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

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: 150 годин, 5 кредитів ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: всебічна теоретична і практична 

підготовка студентів щодо дослідження та проведення хіміко-

бактеріологічного аналізу води, ґрунту, кормів для сільськогосподарських 

тварин, повітря виробничих приміщень, харчових продуктів, сировини, 

напівфабрикатів та іншої продукції, що виробляється в галузях сільського 

господарства і переробної промисловості.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення та відпрацювання на 

практиці методик дослідження якості води, кормів для тварин, ґрунту, 

повітря виробничих приміщень та проведення  різноманітних  хіміко-

бактеріологічних  аналізів  харчових  продуктів (сировини, напівфабрикатів  і  

готових  виробів). 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1.  Фізико-хімічний та санітарно-мікробіологічний аналіз води 

Тема 2. Хімічний аналіз ґрунту 

Тема 3. Хіміко-бактеріологічний аналіз повітря виробничих приміщень 

Тема 4. Біохімічні дослідження молока і молочних продуктів 

Тема 5. Мікробіологічні дослідження молока і молочних продуктів 

Тема 6. Хіміко-бактеріологічний аналіз м'яса і м'ясних продуктів 

Тема 7. Хіміко-бактеріологічний аналіз яєць, меду та риби 

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 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 : 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі; 

- здатність використовувати лабораторне  устаткування  за 

призначенням  з дотриманням  правил  роботи  з  ним; 

- здатність дотримуватися порядку відбирання і оформлення  проб; 

- здатність дотримуватися правил підготовки посуду для проведення 

хімічного і бактеріологічного аналізу; 

- здатність готувати розчини і поживні середовища; 

- здатність володіти правилами проведення дезінфекції та стерилізації; 

- здатність використовувати знання основних  властивостей  

матеріалів, сировини  і  напівфабрикатів, які  підлягають  аналізу; 

- здатність проведення хімічних і бактеріологічних досліджень 

відповідно до діючих стандартизованих методик; 

- здатність використовувати і аналізувати матеріали теоретичних 

знань зі спеціальної технології у фаховій діяльності. 

Результати навчання: 

- готувати робоче місце, відбирати проби  та готувати їх до  

випробувань  і  аналізів; 

- проводити зважування на різних терезах; 



- готувати розчини, фарби і реактиви, фільтрувати та центрифугувати, 

колориметрувати, визначати рН, готувати поживні середовища, 

стерилізувати інструменти, знешкоджувати відпрацьований 

матеріал; 

- готувати препарати до мікроскопії, робити первинні висіви з 

досліджуваних матеріалів і пересіви культур, вміти ставити 

серологічні реакції при вивченні виділених культур і виконувати при 

дослідженнях інші роботи, передбачені правилами внутрішнього 

розпорядку; 

- проводити дослідження якості води, кормів для тварин, ґрунту, 

повітря виробничих приміщень;   

- проводити  різноманітні  хіміко-бактеріологічні  аналізи  харчових  

продуктів (сировини, напівфабрикатів  і  готових  виробів). 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


