
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСА І М’ЯСНИХ 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: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування фахівців із знанням 

будови та технологічних властивостей м’ясної сировини, її змінами в процесі 

технологічної обробки (охолодження, заморожування, розморожування, 

соління, подрібнення, варіння, запікання, копчення та ін.).  Отримання  знань 

з питань біохімічного і фізико-хімічного складу м’яса, вивчення 

технологічних параметрів при виробництві ковбасних виробів, натуральних 

м’ясних продуктів та консервів. 

Вивчення дисципліни дасть змогу розширити кругозір студента у 

питаннях технології м’ясних продуктів, підвищити рівень знань, як базису 

для розвитку творчого мислення і становлення його становлення його у 

процесі засвоєння подальших дисциплін як спеціалістів високої проби, які 

відповідають  вимогам кваліфікаційної характеристики технолога. 

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам знань з 

якісних характеристик м’ясної сировини, змін її в процесі обробки, засвоєння 

технології виробництва окремих продуктів м’ясопереробної промисловості. 

Крім цього викладачі повинні не тільки передати студентам певні знання і 

досвід, але і пробудити в них інтерес до самостійного пізнання, зокрема, 

технічних  наук, бо самостійна робота студента є дуже важливою в 

оволодінні спеціальністю – вища освіта це в значній мірі самоосвіта. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Характеристика м’яса як об’єкту технології. 



Тема 2. Зміна властивостей м’яса при холодильній обробці. 

Тема 3. Зміни властивостей м’яса і м’ясопродуктів при тепловій 

обробці. 

Тема 4. Особливості виробництва окремих видів ковбасних виробів. 

Тема 5. Особливості виробництва м’ясних консервів. 

Тема 6. Технологія харчових продуктів збагачених харчовими 

волокнами.  

Тема 7.  Технологія харчових продуктів збагачених вітамінами та 

мінеральними речовинами. 

Тема 8. Технологія харчових продуктів збагачених поліненасиченими 

жирними кислотами, пребіотиками і пробіотиками. 

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: 

- здатність виготовляти високоякісну продукцію згідно опанованим 

стандартним і сучасним технологіям; 

- здатність проводити органолептичну оцінку м’ясних виробів, 

використовуючи методику оцінки якості; 



- здатність оцінювати якість готової продукції та усувати причини 

виникнення дефектів під час технологічного оброблення; 

- здатність проводити технологічні розрахунки сировини, готової 

продукції, допоміжних матеріалів при виробництві ковбасних 

виробів, користуючись допоміжною літературою. 

Результати навчання: 

- моделювати направлену переробку м’ясної сировини різної сортності 

та з вадами PSE i DFD; 

- виконати продуктовий розрахунок ковбасного цеху; 

- застосувати рецептури; 

- провести соління сировини відповідно до технологічних параметрів 

та направлення виробництва; 

- виготовити ковбасні вироби вареної та напівкопченої груп; 

- контролювати технологію виробництва м’ясних продуктів 

(дотримання параметрів обробки); 

- оцінювати якість продукції (фізико-хімічні та органолептичні 

аналізи); 

- вмісти вводити в рецептури м’ясних виробів вітамінні комплекси, 

пробіотичні і пребіотичні культури та харчові волокна. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


