
 



 

 

  

 



 

 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань:18 

Виробництво та 

технології 

Нормативна 

 

Модулів – 3 

Спеціальність: 181 

Харчові технології 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 9  
3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

5-й 6-й 

Лекції 

 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 4,3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

28 год. 4 год. 

Лабораторні 

28 год. 8 год. 

Самостійна робота 

50 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю: диф.залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

 для денної форми навчання – 89,3% 

 для заочної форми навчання – 11,1% 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – отримання теоретичних знань і практичних навичок із 

технологій виготовлення молочних продуктів, способів перероблення молочної 

сировини, які необхідні для виробничо-технологічної, проектної і дослідницької 

діяльності у галузі виробництва молочних продуктів. 

Завдання дисципліни – формування у майбутніх фахівців глибоких 

теоретичних та практичних знань щодо фізико-хімічних і технологічних 

властивостей молока як сировини для виготовлення високоякісної молочної 

продукції різноманітного асортименту та їх змін під дією технологічних факторів; 

вимог нормативних документів до якості сировини та виготовлення з неї готових  

молочних продуктів; організації технологічного процесу виготовлення молочних 

продуктів за сучасними технологіями, інструкціями та оцінюванням їх якості 

відповідно до нормативних документів, методів оцінки якості і безпечності молочних 

продуктів, сировини й напівфабрикатів для їхнього виробництва. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі  результати навчання:  

- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

харчових технологій. 

- виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти. 

- уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 

досліджень прикладного характеру; 

- проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 

застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань; 

- знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 

основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення; 

- знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 



 

 

  

метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у 

харчуванні людини; 

- організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами 

переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування 

організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами 

переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування. 

- вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів 

підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку 

галузі. 

- вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на 

харчові продукти. 

- вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі 

дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та 

програмного забезпечення. 

- обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 

реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та 

правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва 

харчових продуктів запроектованого асортименту. 

- підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти. 

- організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну чистоту 

виробництва. 

- мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних 

наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової 

групи. 

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи. 



 

 

  

- вміти укладати ділову документацію державною мовою. 

- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері 

харчових технологій. 

- здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 

іноземною мовами; 

- мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності; 

- здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести 

облік витрат матеріальних ресурсів; 

- виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки; 

- вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати проблеми в 

галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього виникнення. 

- вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і 

техніки в галузі харчових виробництв. 

- уміти оцінювати якість молочної сировини та готових молочних продуктів 

відповідно до вимог нормативних документів; 

 -   уміти обґрунтувати конкурентоздатний асортимент продукції для конкретних 

умов виробництва; 

- уміти вибирати найбільш ефективні технології переробки молока в конкретних 

умовах виробництва; 

- уміти дотримуватись технологічних режимів виробництва продукції 

відповідно до вимог нормативно-технічної документації; 

- уміти розраховувати процес переробки молока з виготовленням конкретного 

молочного продукту; 

- уміти брати участь у впровадженні у виробництво сучасної техніки та 

технології, нових форм організації виробництва продукції в умовах ринку; 

- уміти визначати ефективний  напрям переробки сировини з урахуванням 

кон'єктури ринку та умов ринкових відносин.  



 

 

  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  

технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості 

та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  

методів харчових технологій. 

Загальні компетентності з дисципліни «Технології молока і молочних 

продуктів»: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.. 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для забезпечення здорового способу 

життя. 

Фазові компетентності  з дисципліни «Технології молока і молочних 

продуктів»: 

- здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на 

основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої 

сировини впродовж технологічного процесу. 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, 

інформаційного та програмного забезпечення. 

- здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних 

стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під 



 

 

  

час їх виробництва і реалізації. 

- здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з 

врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та 

інтенсифікації технологічних процесів. 

- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки. 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 

- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для 

вирішення прикладних задач. 

- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі 

дільниці) 

- здатність розробляти проекти нормативної документації з використанням 

чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів. 

- здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 

вести професійну дискусію. 

- здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення проблем 

в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього виникнення. 

- здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і 

техніки в галузі харчових виробництв. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сучасний стан молочної промисловості України. 

Молоко як сировина. Властивості молока. 

Змістовий модуль 2. Молоко як сировина для молочної промисловості. 

Вимоги до його якості. Первинна обробка і транспортування молока на 

молокопереробні підприємства. Порядок приймання та оцінювання якості 

молочної сировини. Мета і способи очищення молока від механічних домішок і 

бактерій. Фільтрування, відцентрове очищення, бактофугування молока: сутність 

та використання цього процесу в технології виробництва молочних продуктів, 



 

 

  

види та характеристика фільтрувальних  матеріалів, використання даних процесів 

під час зберігання та переробки молока.  

Сепарування молока, гомогенізація, ультрафільтрація, зворотний осмос, 

електродіаліз. Теплова обробка молока. Вплив теплової обробки на властивості 

молока. Пастеризація молока. Теоретичне обґрунтування режимів пастеризації. 

Дезодорація та деаерація молока: способи і режими, їх роль та значення у 

підвищенні якості молока. Стерилізація молока: способи і режими. 

Змістовий модуль 3. Технологія питного молока, вершків і напоїв. 

Асортимент продукції, що випускається. Склад, властивості і види 

пастеризованого молока. Зберігання і транспортування продукції. Технологія 

пастеризованого молока. Особливості технології виробництва різних видів 

пастеризованого молока. Технологія питного стерилізованого молока: способи 

виробництва, технологічні схеми. Вимоги до тари та фасування молока. 

Зберігання і транспортування готового продукту. Склад, властивості та 

особливості виробництва молока та вершків із внесенням смакових і ароматичних 

речовин. Вади пастеризованого молока та вершків, заходи щодо їх запобігання. 

Змістовий модуль 4. Технологія рідких кисломолочних продуктів. Дієтичні, 

харчові і лікувально-профілактичні властивості кисломолочних продуктів. 

Біохімічні процеси, що проходять під час виробництва кисломолочних продуктів. 

Види бродіння. Приготування бактеріальних заквасок. Вимоги до сировини для 

виробництва кисломолочних продуктів термостатним способом. Резервуарний 

спосіб виробництва кисломолочних продуктів. Умови і терміни зберігання 

кисломолочних продуктів. Вади кисломолочних продуктів і способи їх усунення. 

Змістовий модуль 5. Технологія сметани. Вид, склад і властивості сметани. 

Біохімічні та  фізико-хімічні основи виробництва сметани. Способи виробництва. 

Технологічна схема виробництва сметани. Особливості виробництва сметани 

різних видів. Вади сметани та заходи щодо їх запобігання.  

Змістовий модуль 6. Технологія кисломолочного сиру. Види, склад і 

властивості сиру кисломолочного: традиційний і роздільний. Особливості 

виробництва окремих видів сиру кисломолочного. Умови зберігання. Вади 



 

 

  

кисломолочного сиру та заходи щодо їх запобігання. Асортимент та 

характеристика сиркових виробів. Особливості технології окремих видів 

продукту. Умови і термін зберігання сиркових виробів.  

Змістовий модуль 7. Технологія сиру. Класифікація натуральних сирів. 

Український асортимент сирів. Вимоги до молока у сироробстві. Способи 

покращання його якості. Роль сичужного ферменту під час виробництва сирів. 

Загальна технологічна схема. Сировиготовлювачі: одержання та постановка зерна. 

Способи формування головок сиру. Пресування, самопресування. Приготування 

розсолу та соління сиру. Біохімічні основи визрівання сирів. Способи 

прискорення визрівання сирів. Полімерні покриття для сирів. Особливості 

технології твердих, напівтвердих, м‘яких сирів. Друге нагрівання сирного зерна. 

Чеддеризація сирної маси. Розсольні сири. Технологія сирів і сирних мас для 

виробництва плавлених сирів. Характеристика плавлених сирів. Загальна 

технологія плавлених сирів. Особливості ведення окремих технологічних 

операцій. 

Змістовий модуль 8.  Технологія вершкового масла. Класифікація та 

асортиментний ряд вершкового масла. Вимоги до сировини та готових продуктів 

згідно ДСТУ. Виробництво масла способом збивання вершків. Принцип дії 

масловиготовлювачів періодичної та безперервної дії. Визрівання кристалізація 

молочного жиру. Особливості технології масла з підвищеним вмістом вологи, 

вологодського, кисловершкового, з наповнювачами. Виробництво масла способом 

перетворення високожирних вершків (ВЖВ). Одержання ВЖВ, нормалізація, 

перетворення. Переваги застосування пластинчастих маслоутворювачів. Переваги 

та недоліки основних способів виробництва масла. Спреди. їх класифікація, 

замінники молочного жиру та рослинні олії, що застосовуються у виробництві 

спредів, способи їх внесення у вершки. 

Змістовий модуль 9. Технологія морозива. Характеристика морозива. 

Сировина для його виробництва. Загальна технологічна схема виробництва 

морозива: підготовка сировини, складання і обробка суміші, її заморожування, 

фрезерування, фасування та упаковування морозива. Зберігання готової продукції. 



 

 

  

Основні вади морозива, способи їх попередження та усунення. Особливості 

технології морозива різних видів. 

Змістовий модуль 10. Сутність консервування молочних продуктів. Способи 

консервування молочних продуктів. Способи консервування молока. Вимоги до 

сировини, оцінювання придатності молока для консервування. Загальні 

технологічні операції у виробництві молочних консервів. Особливості 

виробництва згущених молочних консервів. Технологічні параметри та 

апаратурне оформлення технологічних операцій: згущення, кристалізація лактози. 

Особливості технології сухих молочних продуктів: сухого молока та вершків, 

сухих молочних сумішей, у тому числі для дитячого харчування, для виробництва 

морозива, для коктейлів, сухих кисломолочних продуктів. Технологічні 

параметри та апаратурне оформлення процесу сушіння різними способами. 

Герметичність упакування як основна умова зберігання якості сухих молочних 

консервів. Вади молочних консервів. 

Змістовий модуль 11. Технологія переробки молочної сироватки на основі 

повного використання її складових частин. Продукти на основі білків молочної 

сироватки. Продукти на основі біологічного оброблення сироватки. Продукти на 

основі лактулози. Отримання маслянки. Асортимент і технологія продуктів із 

маслянки. Отримання знежиреного молока. Хімічний склад та властивості 

знежиреного молока. Кисломолочні напої на основі знежиреного молока. 

 

4 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів  

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л лаб інд с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Загальна технологія молока та молочних продуктів 

Змістовий модуль 1. 

Сучасний стан 

молочної 

промисловості 

України 

6 2    4 10    10 

Змістовий модуль 2. 12  2 4  6 16 2   4 10 



 

 

  

Молоко як сировина 

для молочної 

промисловості 

Разом за модулем 1 18 4 4  10 26 2  4 20 

Модуль 2. Технологія молочних продуктів  

Змістовий модуль 3. 

Технологія питного 

молока, вершків і 

напоїв. 

10 2 4  4 10       10 

Змістовий модуль 4. 

Технологія рідких 

кисломолочних 

продуктів. 

12 4 4  4 10       10 

Змістовий модуль 5. 

Технологія сметани. 
6 2   4 10       10 

Змістовий модуль 6. 

Технологія 

кисломолочного сиру. 

10 2 4  4 16 2   4 10 

Змістовий модуль 7. 

Технологія сиру. 
19 4 4 7 4 10       10 

Змістовий модуль 8. 

Технологія 

вершкового масла. 

13 2  7 4 10       10 

Змістовий модуль 9. 

Технологія морозива. 
10 2 4  4 10       10 

Разом за модулем 2 80 18 20 14 28 76 2  4 70 

Модуль 3. Технологія молочних консервів 

Змістовий модуль 10. 

Загальна технологія 

молочних консервів. 

Технологія згущених  

та сухих молочних 

консервів. 

14 4 4  6 10       10 

Змістовий модуль 11. 

Технологія переробки 

сироватки, маслянки, 

знежиреного молока 

та виготовлення 

напоїв дієтичного та 

функціонального 

призначення. 

8 2    6 8       8 

Разом за модулем 3 22 6 4  12 18 0  0 18 

Усього годин 120 28 28 14 50 120 4  8 108 

                                                    

 

 

 

 



 

 

  

5 Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Оцінка якості заготівельного молока. Відбір проб, 

підготовка до аналізу, проведення органолептичної та 

фізико-хімічної оцінки. 

4 

 

2 Визначення якості молока незбираного. 4 4 

3 

Контроль виробництва кисломолочних продуктів. 

Відбір проб і підготовка до аналізу, органолептична та 

фізико-хімічна оцінка. 

4  

4 
Оцінка якості кисломолочного сиру та сиркових виробів.  

Відбір проб, підготовка до аналізу, проведення 

органолептичної та фізико-хімічної оцінки. 
4  

5 Оцінка якості сирів. 4 4 

6 

Оцінка якості морозива.  Відбір проб, підготовка до 

аналізу, проведення органолептичної та фізико-хімічної 

оцінки морозива. 

4  

7 

Оцінка якості молочних консервів.  Відбір проб,   

підготовка  до  аналізу,  проведення органолептичної та 

фізико-хімічної оцінки. 

4  

 Разом 28 8 

6 Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Сучасний стан молочної промисловості України 4 10 

2 Молоко як сировина для молочної промисловості 6 10 

3 Технологія питного молока, вершків і напоїв. 4 10 

4 Технологія рідких кисломолочних продуктів. 4 10 

5 Технологія сметани. 4 10 

6 Технологія кисломолочного сиру. 4 10 

7 Технологія сиру. 4 10 

8 Технологія вершкового масла. 4 10 

9 Технологія морозива. 4 10 

10 
Загальна технологія молочних консервів. Технологія 

згущених  та сухих молочних консервів. 
6 10 



 

 

  

11 

Технологія переробки сироватки, маслянки, знежиреного 

молока та виготовлення напоїв дієтичного та 

функціонального призначення. 

6 8 

Разом 50 108 

 

7 Методи навчання 

Словесні, лабораторні, практичні.   

8  Методи контролю 

Дисципліна має три  модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

Лабораторних занять –  35 балів; 

Самостійної роботи –  25 балів; 

Модульного контролю (тестування) – 40 балів. 

9 Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Загальна 

сума балів 

ЗМ 

1 

ЗМ 

2 

ЗМ 

3 

ЗМ 

4 

ЗМ 

5 

ЗМ 

6 

ЗМ 

7 

ЗМ 

8 

ЗМ 

9 

ЗМ 

10 

ЗМ 

11 100 

10 12 8 8 10 10 8 10 8 8 8 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10 Рекомендована література 

Базова 

1. Твердохлеб Г.В. Технология молока и молочных продуктов / 

Твердохлеб Г.В., Сажинов Г.Ю., Раманаускас Р.И.  - ДеЛипринт, 2006. - 616 с. 

2. Нечаев А.П. Технология пищевых производств / Нечаев А.П., Шуб И.С., 

Аношина О.М. и др. под ред. А.П. Нечаева . - М.: Колос., 2005. -768с. 

3. Скорченко Т.А. Технологія незбираномолочних продуктів, навчальний 

посібник. Т.А.Скорченко, Г.Є.Поліщук, О.В. Грек, О.В.Кочубей  - Вінниця: 

Нова книга,- 2005. - 264 с. 

4. Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. Технология и 

рецептуры. Т. 1. Цельномолочные продукты. - 2-е изд. - СПб: ГИОРД, 2004. - 

384 с. 

5. Домарецький В.А. Технологія харчових продуктів. Підручник. 

В.А.Домарецький, М.В.Остапчук, А.І.Українець За ред. д-ра технічних наук, 

проф. А.І.Українця. -К.: НУХТ, - 2003.-572с. 

6. Власенко В Ж Технологія виробництва і переробки молока та молочних 

продуктів. Власенко В.В., Малигін М.І., Бігун П.П. - Вінниця «ГІПАШС»,- 

2000. - 306с. 



 

 

  

7. Скорченко Т.А. Технологія молочних консервів із вторинної молочної 

сировини. Т.А. Скорченко Конспект лекцій з дисципліни "Технологія молока і 

молочних продуктів" для студ. спец. 6.091700,- Київ, УДУХТ 2000,- с. 24. 

8. Скорченко Т.А. Конспект лекцій з розділу "Технологія молочних консервів", 

дисципліна "Технологія молока і молочних продуктів" для студ. спец. 

6.091700, Київ, УДУХТ, 1995. 

Допоміжна 

1. Общая технология пищевых производств /Под ред. Л.П.Ковальской/.- 

М.:Колос.-1999.-752с. 

2.  Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности / Н.Ю. 

Алексеева и др. - М.: Агропромиздат, 1986. - 239 с. 

3. Общая технология пищевых производств /Под ред. Н.И.Назарова.-М.: Легкая и 

пищевая пром, 1981.-3 80с. 

4. Стабников В.Н., Остапчук Н.В. Общая технология пищевых продуктов. - 

К.: Вища шк. 1980.— 303 с. 

5. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств. 

Под ред. Л.П.Ковальской.- М.:Агропромиздат.-1991.-335с. 

6. Технология молока и молочных продуктов / Под ред. Г.В.Твердохлеб/. - 

М.:Агропромиздат.-1991.- 463 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Переробка молока [Електронний ресурс] Режим доступу до журн. :  http:// 

www.milkbranch.ru. 

2. Молоко і ферма [Електронний ресурс] Режим доступу до журн. :  http:// 

www.milkua.info. 

3. Дослідження молока і молочних продуктів [Електронний ресурс] Режим 

доступу до журн. :  http:// www.milkoboor.ru. 

 

 

http://www.milkbranch.ru/

