
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 „ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ 

МОЛОКА ТА М’ЯСА” 

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: формування у фахівців комплексного 

підходу до проектування нових молокопереробних та м’ясопереробних 

підприємств, головних принципів технічного переоснащення та 

реконструкції діючих підприємств з можливістю подальшого їх застосування 

у практичній діяльності.  

Завдання навчальної дисципліни: завданнями навчальної дисципліни 

є вивчення сучасних методів проектування молокопереробних та 

м’ясопереробних підприємств, з врахуванням специфіки виробництва та  

останніх досягнень науки, техніки і технології виробництва молочної та 

м’ясної продукції; надання здобувачам теоретичних знань і  практичних 

навичок щодо комплексного підходу і вирішення тієї чи іншої задачі в 

області проектування. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Основи проектування молокопереробних підприємств.  Складання 

схем переробки молока-сировини з використанням безвідхідних 

технологій. Розроблення технологічних схем і схем технохімічного 

та мікробіологічного контролю виробництва молочної продукції. 

Тема 2. Продуктовий розрахунок у виробництві молочних продуктів.  

Тема 3. Підбір і розрахунок часу роботи технологічного обладнання у 

виробництві молочної продукції.  



Тема 4. Графічна частина проекту – генеральний план молокопереробного 

підприємства, апаратурно-технологічні лінії виробництва молочних 

продуктів.  

Тема 5. Проектування підприємств м’ясної промисловості, типи проектів, 

основні етапи та техніко-економічне обґрунтування. 

Тема 6. Основні технологічні розрахунки цехів м’ясожирового корпусу, 

особливості компонування забійного, кишкового та субпродуктового 

цехів.  

Тема 7. Основні технологічні розрахунки ковбасного виробництва: 

розрахунок сировини та готової продукції,  підбір та розрахунок 

виробничого обладнання  і виробничих площ.  

Тема 8. Основні технологічні розрахунки в консервному виробництві: 

розрахунок сировини та готової продукції,  підбір та розрахунок 

виробничого обладнання  і виробничих площ.  

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; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- 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: 

- знати принципи проектування будівництва, реконструкції і 

технічного переоснащення  молокопереробних та м’ясопереробних 

підприємств; 

- знати порядок і послідовність виконання проектних робіт, існуючі 

вимоги нормативної  документації; 

- знати основні види і складові частини проектів; 

- знати методику підбору асортименту продукції і складання 

технологічних схем її виробництва; 

- знати методики розрахунків сировини та готової продукції, а також 

підбір і розрахунок часу роботи технологічного обладнання,  

- знати методики розроблення генеральних планів підприємств, 

апаратурно-технологічних ліній виробництва  продуктів і 

компоновочних креслень виробничих цехів; 

Результати навчання: 

- вміти розробляти технологічні схеми переробки сировини; 

- вміти розробляти і обґрунтовувати  технологічні схеми виробництва 

молочної та м’ясної продукції; 

- вміти складати і обґрунтовувати схеми технохімічного і 

мікробіологічного контролю виробництва; 

- вміти проводити основні технологічні розрахунки; 

- вміти проводити підбір і розрахунок технологічного обладнання з 

урахуванням його технічних характеристик; 

- виконувати креслення генерального плану, технологічної лінії, 

плану виробничих цехів; 

- здійснювати аналіз стану і організації технологічного процесу на 

діючих виробництвах з метою визначення «вузьких» місць і вміти 

розробити проекти їх ліквідації; 

- вміти працювати з нормативно-технічною документацією. 



Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 

 

 


