
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

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: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни:  вивчення призначення, будови і 

принципу роботи сучасного технологічного обладнання для переробки 

молока.  

Завдання навчальної дисципліни: привити студентам знання по 

призначенню, будові і принципу роботи обладнання молочної галузі, навчити 

підбирати обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних 

продуктів.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1.  Обладнання для транспортування, приймання і зберігання молока. 

Тема 2. Обладнання для теплової і механічної обробки молока і молочних 

продуктів. 

Тема 3. Обладнання для виробництва незбирано-молочної продукції  та 

морозива.  

Тема 4. Обладнання для виробництва вершкового масла. 

Тема 5. Обладнання для виробництва твердих і плавлених сирів. 

Тема 6. Обладнання для виробництва згущених і сухих молочних продуктів. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 



- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності : 

- здатність визначати призначення різного технологічного 

обладнання молочних виробництв;  

- здатність володіти знаннями будови обладнання для переробки 

молока;  

- здатність використовувати знання принципу роботи технологічного 

обладнання при складанні ліній виробництва різних молочних 

продуктів;  

- здатність управляти технологічними процесами переробки молока 

на молокопереробному підприємстві (сирзаводі, маслозаводі, 

молочному комбінаті, молочноконсервному комбінаті тощо).  

Результати навчання: 

- проводити основні розрахунки технологічного обладнання;  

- підбирати обладнання в лінії виробництва різних молочних 

продуктів;  

- здійснювати контроль дотримання режимів обробки молока та 

молочних продуктів на різному технологічному обладнанні. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


