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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

 

Навчальна дисципліна «Технології переробки продукції тваринництва» 

ґрунтується на засвоєнні студентами дисциплін природничо-наукової, 

професійної та практичної підготовки. І є невід’ємною складовою системи 

підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності «Галузеве 

машинобудування». Навчальною програмою передбачено вивчення машин і 

апаратів, які є універсальними і використовуються на переважній більшості 

харчових і переробних підприємства. Зв’язки між дисциплінами: «Машини і 

обладнання для переробки с.г продукції», «Машини і обладнання для 

тваринництва», «Охорона праці», «Ремонт машин і обладнання» та «Виробнича 

база господарства» 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних знань і практичних навичок з питань інноваційних технологій 

переробки продукції тваринництва, які дають змогу їм здійснювати на сучасному 

рівні приймання, зберігання, переробку тваринницької сировини, впроваджувати 

інноваційні технології виготовлення харчових продуктів з продукції 

тваринництва і проводити контроль їх якості. Підготовка висококваліфікованих 

фахівців, що володіють загальними знаннями з порівняльної оцінки та 

функціонування сучасних технологій переробки продукції тваринництва. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання майбутнім 

спеціалістам інноваційних знань з технологічних основ зберігання продукції 

тваринництва, переробки продукції тваринництва, оцінки якості тваринної 

сировини та продуктів її переробки. 

Засвоєння основних підходів, параметрів та принципів сучасних 

інноваційних технологій переробки основних видів продукції тваринництва в 

господарствах та підприємствах з різною формою власності, які спрямовані на 

інтенсифікацію й раціоналізацію технологічних процесів. 

Розвиток у студента здатності до самостійного здобування знань (самостійна 

навчальна робота), виховання творчого підходу до вирішення проблем технології 

переробки продукції тваринництва з низькою собівартістю та високою 

рентабельністю. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Студент з дисципліни «Технологія переробки  продукції тваринництва» 

повинен володіти знаннями щодо організації процесів у тваринництві переробки 

продукції тваринництва на сучасній інноваційній основі, а також творчо і 

ефективно використовувати у своїй фаховій діяльності набуті знання та 

досягнення науки і передового досвіду. Він повинен також володіти методами: 

приймання тварин і тваринної сировини, первинної обробки та зберігання 

сировини; оцінки сировини тваринного походження за фізико-хімічними, 

мікробіологічними та органолептичними показниками; інноваційними 

технологічними процесами переробки продукції тваринництва і методами 

контролю їх якості; технікою обробки технологічного обладнання. 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 

формування наступних програмних результатів навчання: 

- Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні 

процеси з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

- Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів 

технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

- Забезпечить якість виконання робіт. 

- Розробляти і ефективно управляти технологічними процессами переробки 

продукції тваринництва. 

 

 

4. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Програма навчальної дисципліни реалізується шляхом організації аудиторної 

(лекційні,  практичні заняття) та самостійної роботи. 

Програму навчальної дисципліни складено відповідно до вимог навчального 

плану. Підсумковою формою атестації є залік. 

З урахуванням наведеного вище, навчальна програма курсу визначає 

нормативний зміст навчання з цієї дисципліни, встановлює обсяг і рівень 

засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи для майбутніх 

технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва. При цьому зміст 

і структура програми ґрунтуються на традиційній концепції побудови 

навчального курсу. 

 

5. СТРУКТУРА КУРСУ 

 

ЛЕКЦІЇ 

 

ТЕМА 1. Значення переробки продукції. Методи та способи обробки продуктів. 

ТЕМА 2. Вплив різних чинників на склад і властивості молока. 

ТЕМА 3. Технології виробництва питного молока, вершків, молочних консервів, 

морозива та дитячих молочних продуктів. 

ТЕМА 4. Виробництво кисломолочних продуктів. 

ТЕМА 5. Технології виробництва твердого сиру. 

ТЕМА 6. Технології виробництва вершкового масла. 

ТЕМА 7. Загальна характеристика м'ясної продуктивності забійних тварин. 

ТЕМА 8. Методи консервування м'яса, їх обґрунтування і значення. 

ТЕМА 9. Технології ковбасних і шинкових виробів 

ТЕМА 10. Технології переробки яєць. 

ТЕМА 11. Технологія переробки продукції бджільництва. 

ТЕМА 12. Технологія переробки рибних продуктів. 

ТЕМА 13. Технології переробки овечої шерсті. 

ТЕМА 14. Технології переробки шкур.   

 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

ТЕМА 1. Значення переробки продукції. Методи та способи обробки продуктів. 

ТЕМА 2. Вплив різних чинників на склад і властивості молока. 

ТЕМА 3. Технології виробництва питного молока, вершків, молочних консервів, 

морозива та дитячих молочних продуктів. 

ТЕМА 4. Виробництво кисломолочних продуктів. 

ТЕМА 5. Технології виробництва твердого сиру. 

ТЕМА 6. Технології виробництва вершкового масла. 

ТЕМА 7. Загальна характеристика м'ясної продуктивності забійних тварин. 

ТЕМА 8. Методи консервування м'яса, їх обґрунтування і значення. 

ТЕМА 9. Технології ковбасних і шинкових виробів 

ТЕМА 10. Технології переробки яєць. 

ТЕМА 11. Технологія переробки продукції бджільництва. 

ТЕМА 12. Технологія переробки рибних продуктів. 

ТЕМА 13. Технології переробки овечої шерсті. 



ТЕМА 14. Технології переробки шкур.  

 

Лабораторні  та індивідуальні завдання - Не передбачено навчальним планом 

 

6.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Типового 

положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання студентів ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ». 

Навчальними технологіями, які використовуються на лекційних та практичних 

заняттях, з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при 

вивченні дисципліни передбачається: проблемні лекції, розв'язування творчих 

завдань, робота в Інтернет; презентації, візуальне супроводження навчального 

процесу (відеопрезентації, відеозаписи тощо). 

 Лекції (в лекційній аудиторії з використанням рисунків, схем, таблиць, 

комп’ютера та мультимедійних програм). 

Практичні заняття (в аудиторії з використанням наочних посібників, 

рисунків, схем, таблиць, комп’ютера та мультимедійних програм; на фермах НД 

господарства, виставках, з використанням живих об’єктів). 

Самостійна робота (дома, в бібліотеці, в навчальних аудиторіях, з 

використанням ресурсів Інтернету, спеціальної літератури та робочого зошита). 

Виконання та розв’язування і складання практичних, ситуативних задач 

різного рівня з певної теми. 

Консультації (групові, індивідуальні, дистанційні). 

 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ І ЗАСОБИ 

ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 

Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести та 

презентації студентами результатів виконаних завдань. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль 

 

Семестровий 

контроль 

Сума 

Т1 Т2 

 

Т3 Т4 

 

Т5 Т6 

 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

 

Т14 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 100 

Т1, Т2 ... Т14 – теми навчальної дисципліни. 

 

Засвоєння матеріалу що викладається на лекціях контролюється при 

проведенні поточного та підсумкового контролів. 

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування на практичних 

заняттях та виконання контрольних завдань. 



Контроль самостійної роботи проводиться шляхом захисту індивідуальних 

навчально- (науково-) дослідницьких завдань. 

Навчальним планом передбачений підсумковий контроль у вигляді заліку. 

 

 

8. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Мультимедійна установка з відео- та аудіозабезпеченням, комп’ютер, 

ноутбук, програмне забезпечення – MS Windows, MS Office 365, СУБД Visual 

FoxPro, IBM SPSS Statistics, Table Curve, мережа Інтернет, відеофільми, 

презентації, навчальна, методична, наукова література. Інформаційні стенди, 

макети пастеризатора, сепаратора, пристрою для дослідження інерції барабана 

сепаратора молока, муляжі, інструменти, шафа сушильна, термошафа, 

центрифуга лабораторна, ваги, очисник-охолодник молока, м’ясорізка, 

фаршмішалка, шприц-наповнювач, жаровня, варильний котел, змішувач (міксер), 

тістомісильна машина, прилади для вимірювання температури, 

електром’ясорубка, термостат, дистилятор, електроплита, мікроскоп, чашки 

Петрі, термометр, гігрометр, аналізатор молока, pH-метр, ареометр, 

термодетектор, фотоапарат, відеокамера, секундомір, танк для охолодження 

молока, сепаратор, комплект доїльної установки, прилад ОЧМ-М для визначення 

чистоти молока. Проведення практичних занять у структурних підрозділах, 

відділах, лабораторіях, тваринницьких об’єктах . 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Навчальна та інша література  
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