
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОХІМІЧНИЙ І МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І 

БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»  

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: 54 години, 1,5 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувача вищої освіти 

систему знань щодо задач і функцій технохімічного та мікробіологічного 

контролю на підприємствах молочної промисловості, вимог до сировини, 

правил відбору проб і підготовки їх до аналізу; методик проведення аналізів і 

визначення показників складу та якості молочної продукції, схем контролю 

сировини і виробничих процесів, а також вимог нормативної документації до 

готової продукції. 

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям 

необхідний комплекс фундаментальних знань по проведенню технохімічного 

і мікробіологічного контролю на молокопереробних підприємствах, а саме: 

вимоги до сировини, правила відбору проб і підготовки їх до аналізу, 

методики проведення аналізів визначення показників складу, якості та 

безпечності молочної продукції, схеми технохімічного і мікробіологічного 

контролю сировини, виробничих процесів і готової продукції, вимоги 

нормативної документації до готової продукції, а також набуття практичних 

навичок по проведенню аналізів визначення показників складу, якості та 

безпечності молочних продуктів.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Технохімічний контроль у виробництві питного молока. 

Тема 2. Технохімічний контроль у виробництві кисломолочних продуктів. 



Тема 3. Технохімічний контроль у виробництві масла та сиру. 

Тема 4. Мікробіологічний контроль у виробництві питного молока, питних 

вершків і кисломолочних 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 вимоги нормативної документації до готової продукції; 

- здатність наводити і аналізувати схеми технохімічного і 

мікробіологічного контролю сировини,  виробничих процесів і 

готової продукції; 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі; 

- здатність використовувати лабораторне устаткування за 

призначенням  з дотриманням правил роботи з ним; 

- здатність володіти методиками відбору проб сировини і готової 

продукції; 

- здатність підготувати відібрані проби до аналізів; 

- здатність проводити аналізи і визначати основні показники складу, 

якості і безпечності молочної продукції. 

 



Результати навчання: 

- вміти працювати з нормативно-технічною документацією; 

- самостійно обирати та застосовувати методики визначення показників 

складу, якості і безпечності молока та молочної продукції. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


