
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕХНОЛОГІЯ 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: формування спеціалістів зі знанням 

повного циклу виробництва і первинної обробки молока, як сировини та 

виробництва різних високоякісних молочних продуктів в умовах 

молокопереробних підприємств. 

Сучасний спеціаліст-технолог, який не розуміє процес виробництва 

молока, методів  і методик вивчення його складу, властивостей, факторів, які 

впливають на них, технологічних процесів виробництва різних молочних 

продуктів, не зможе грамотно і науково обґрунтовано вести роботу по 

удосконаленню якості тварин, підвищенню його молочної продуктивності та 

кількісних і якісних показників молока, як сировини для молочної 

промисловості і як продукту харчування, по використанню та удосконаленню 

технологій молока і молочних продуктів і їх якості в умовах 

молокопереробних підприємств. 

Метою дисципліни також є формування у майбутніх фахівців глибоких 

теоретичних знань і практичних навиків з питань біохімічного і фізико-

хімічного складу, технологічних властивостей молока і молочних продуктів, 

їх змін, залежно від біологічних і технологічних, а також від раціональної 

організації виробництва, зберігання, транспортування та реалізації 

високоякісних молока і молочних продуктів. Це дасть змогу розширити 

кругозір студента у теоретичних питаннях, пов’язаних з виробництвом і 

переробкою молока, підвищувати рівень знань, як базису для розвитку 



творчого мислення і становлення його у процесі засвоєння подальших 

дисциплін як спеціалістів високої проби, які відповідають вимогам 

кваліфікаційної характеристики технолога. 

Завдання навчальної дисципліни: важливим завданням аграрної 

політики України є постійне збільшення виробництва продуктів 

тваринництва і найбільш повне задоволення потреб населення у цих 

продуктах можливо шляхом проведення галузі тваринництва на нові форми 

господарювання, розвитку фермерських і приватних підприємств обов’язково 

у поєднанні з інтенсивними технологіями. Особливу увагу при цьому 

відводять молоку і молочним продуктам. 

Висока харчова цінність молока дає підставу для віднесення його до 

категорії дієтичних продуктів. В нормах харчування людини передбачено в 

найближчі роки потребу харчування на 30 % задовольняти за рахунок молока 

і молочних продуктів.  

Основними завданнями викладення навчальної дисципліни є передача 

знань і досвіду від викладача до студентів так, щоб пробудити в них інтерес 

до оволодіння цією наукою, яка займає важливе місце в навчальному плані їх 

майбутньої спеціальності, а також – активізація робочого часу, зростання 

ролі самостійної роботи студентів – викладання матеріалу будується в 

нерозривному зв’язку з такими дисциплінами як «Загальна біохімія», 

«Біохімія молока і молочних продуктів», «Мікробіологія  молока і молочних 

продуктів»,  «Технологічне обладнання молокопереробних підприємств» та 

інші. 

Вивчення існуючого досвіду і теоретичної спадщини, систематичне 

читання журналів, газет, статей з технології виробництва і переробки молока 

та відвідування підприємств з виробництва та переробки молока допоможе у 

вивченні курсу «Технологія молока і молочних продуктів». 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Технологія молока і молочних продуктів як прикладна наука. 



Тема 2. Молочна сировина і фактори, які впливають на її склад і 

властивості. 

Тема 3. Первинна обробка і переробка молока в господарстві. 

Тема 4. Молокопереробні підприємства і їх значення. 

Тема 5. Загальна обробка молока на підприємствах молочної 

промисловості. 

Тема 6. Технологія питних видів молока і вершків. 

Тема 7. Технологія кисломолочних продуктів. 

Тема 8. Технологія морозива. 

Тема 9. Технологія вершкового масла.  

Тема 10. Технологія сичужних сирів. 

Тема 11. Технологія молочних консервів. 

Тема 12. Технологія молочних продуктів для дитячого харчування. 

Тема 13. Технологія молочних продуктів з вторинної молочної 

сировини. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність  застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної науки та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді та автономно. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знання історії молочної промисловості її сучасного стану та 

перспективи розвитку, характеристики молока як біологічного 

продукту і сировини для переробної промисловості; 



- знання науково обґрунтованих норм споживання молока і молочних 

продуктів, процесів синтезу і виведення молока, джерела утворення 

його складових компонентів: жиру, білка, вуглеводів та інших; 

- здатність володіти знаннями щодо біохімічного складу та 

мікроструктури молока, як полідисперсної системи; 

- здатність використовувати знання щодо хімічного складу молока, 

значення його різних компонентів – води, молочного жиру, 

азотистих речовин, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, 

гормонів та інших  – для тваринного організму, характеристики 

хіміко-біологічних і санітарно-гігієнічних властивостей молока та 

для технології його переробки на молочні продукти; 

- вміти визначати склад, фізико-хімічні, біологічні та технологічні 

властивості молока і молочних продуктів згідно державних 

стандартів, зокрема органолептичні показники, густину, 

кислотність, бактерицидну фазу, желатинізуючу спроможність та 

вміст основних компонентів сухої субстанції молока; 

- вивчення механічної забрудненості і бактеріального обсіменіння 

молока, класифікація його мікрофлори, зміни мікрофлори при 

зберіганні молока, збудників хвороб, які здатні передаватися через 

молоко, зокрема лейкоз, туберкульоз, бруцельоз, ящур та інші. 

Знати джерела забруднення і заходи щодо запобігання забруднення 

молока і захворювання корів; 

- вміти виділяти і розмежувати фактори, що впливають на склад і 

властивості молока і молочних продуктів; 

- вміти організовувати первинну, в умовах ферми, та загальну 

обробку молока в умовах молокопереробних підприємств. Для 

цього треба визначитись з напрямком і розміщенням прифермської 

молочної або молокопереробного підприємства, з переліком і 

потужністю їх обладнання, провести облік молока та розрахунок 

забезпечення підприємства паром, водою, в т.ч. гарячою, паливом, 



холодом. Вміти забезпечити механічну і теплову обробку молока 

його охолодження, а також його зберігання і транспортування 

згідно до існуючих вимог; 

- знати будову і класифікації сепараторів, охолоджувачів, 

пастеризаторів, масло- і сировиготовлювачів і принципову їх 

роботи. Вміти зробити всі необхідні технологічні і продуктові 

розрахунки; 

- вміти розраховувати всі необхідні технологічні процеси 

виробництва питного молока, кисломолочних продуктів, сиру, 

масла, морозива і інших молочних продуктів відповідно до вимог 

державних стандартів щодо кваліфікації готової продукції, тобто 

знати і володіти теорією і практикою з питань програми цієї 

дисципліни. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


