
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ТВАРИН» 

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: всебічна теоретична і практична 

підготовка студентів щодо забезпечення виробництва високоякісної м’ясної 

сировини від забою худоби і птахів і її зберігання та раціональне 

використання для реалізації і виготовлення харчових продуктів. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення та відпрацювання на 

практиці методик технології забою різноманітних сільськогосподарських 

видів тварин і птиці та первинної обробки продуктів забою, що проводяться 

на різних підприємствах м’ясної промисловості (м’ясокомбінати, пункти 

забою, холодобоцні тощо). 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Сировинна база м’ясної промисловості та основні вимоги до неї. 

Перевезення та утримання забійних тварин і птиці на м’ясопереробні 

підприємства 

Тема 2. Технологія первинної переробки забійних тварин та птиці 

Тема 3. Первинна переробка допоміжної харчової сировини (субпродуктів та 

харчових жирів) 

Тема 4. Первинна переробка допоміжної технічної сировини (крові 

ендокринної, кишкової, рого-копитної, перо-пухової, волосся. 

Сучасні методи кодування EAN для м’ясних товарів 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 



Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання і 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 : 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з 

тваринами та обладнанням; 

- здатність використовувати професійне устаткування за 

призначенням з дотриманням правил роботи з ним; 

- вміння визначати категорій вгодованості забійних тварин та 

одержувати туші відповідно до вимог чинних державних 

стандартів; 

- здатність готувати всю необхідно документацію на тварин та 

птицю, які відправляються на забій; 

- здатність до приймання тварин і птиці на скотобазі, формування 

груп за віком та вгодованістю; 

- здатність до забою та первинної переробки продуктів забою тварин 

і птиці. 

Результати навчання: 

- забезпечувати правильну підготовку тварин до реалізації; 

- визначати категорію вгодованості тварин; 

- організовувати транспортування та здавання сільськогосподарських 

тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства; 



- організовувати технологічні етапи забою та первинної переробки 

продуктів забою тварин і птиці; 

- знати технологічне обладнання забійних цехів, цеху субпродуктів, 

кишкового та інших цехів м’ясопереробних підприємств; 

- застосовувати сучасні технології консервування м’яса та 

м’ясопродуктів в умовах господарства. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 


