
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

„ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА” 

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 фахівців із знаннями 

процесів переробки продукції тваринництва та умінням впроваджувати в 

умовах виробництва вітчизняних і зарубіжних високоефективних, 

енергозберігаючих та безвідходних технологій виготовлення якісних 

продуктів харчування. 

Завдання навчальної дисципліни: завданнями навчальної дисципліни 

є  досконале вивчення вимог нормативної документації до сировини і готової 

продукції; отримання знань з морфологічних, біохімічних, фізико-хімічних та 

мікробіологічних процесів, що проходять у сировині під час підготовки до 

переробки та технологічних процесів виробництва готової продукції; 

засвоєння основних етапів з технології переробки м’ясної сировини, молока, 

риби, яєць з виготовленням різноманітних видів харчової продукції; 

осолодіння сучасними методами контролю готової продукції. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Переробка яєць домашньої птиці.  

Тема 2. Переробка продукції бджільництва.  

Тема 3. Технологія охолодження та соління риби.  

Тема 4.Технологія рибних продуктів.  

Тема 5. Виробництво ковбасних виробів.  

Тема 6. Виробництво натуральних м’ясних продуктів.  

Тема 7. Технологія м`ясних напівфабрикатів.  



Тема 8. Технологія м’ясних баночних консервів.  

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 основи традиційних та сучасних технологій переробки 

продукції тваринництва (м’яса, риби, яєць, меду); 

- вміти проводити оцінку технологічних процесів та виявляти 

недоліки;  

- вміти проаналізувати морфологічні, біохімічні, фізико-хімічні та 

мікробіологічні процеси, що проходять у сировині під час 

підготовки до переробки та при виготовленні готової тваринницької 

продукції; 

- знати особливості готової продукції тваринництва як об’єктів для 

зберігання; 

- знати вимоги нормативної документації до сировини і готової 

продукції; 

- знати та вміти застосовувати методики визначення якості сировини 

та готової продукції: м’яса та м’ясних продуктів, риби та рибних 



продуктів, яєць та яєчних продуктів, меду та продуктів 

бджільництва. 

Результати навчання: 

- впроваджувати високоефективні технології переробки продукції 

тваринництва з виготовленням якісних продуктів;  

- вміти складати технологічні схеми переробки продукції 

тваринництва залежно від умов підприємства; 

- вміти компонувати технологічні лінії переробки 

сільськогосподарської сировини  в господарствах різних форм 

власності;  

- проводити технологічні розрахунки з виробництва продукції 

тваринництва; 

- здійснювати контроль якості сировини і готової продукції; 

- організовувати реалізацію продукції з високим економічним 

ефектом. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


