
 
 

 



 
 

 



 

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–7  
3-й           4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  - 120 

 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи  

студента −  4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

36 год. 8 год. 

Лабораторні заняття 

36 год. 8 год. 

Самостійна робота 

48 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: 

диференційований залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить(%): 

для денної форми навчання – 150; 

для заочної форми навчання – 15,4. 

 

 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни (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.  

Цілі дисципліни (програмні компетентності)–  

 знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 датність 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. 

          (фахові компетентності):  

 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 процесі; 

 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. 

Програмні 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; 

 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. 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сировинна база м’ясної промисловості, забій і первинна 

переробка сировини.   

Сировинна база м’ясної промисловості 

Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства 

Приймання і утримання тварин і птиці на м’ясокомбінатах 

 

Змістовий модуль2. Забій і первинна переробка сировини. 
Забій і первинна переробка тварин і птиці 

Обробка продуктів забою 

Оцінювання якості туш 

Морфологічний і хімічний склад м’яса  

Автолітичні зміни в м’ясі 

Поживна цінність м’яса і м’ясних продуктів  

Холодильна обробка та зберігання м’яса і м’ясопродуктів  

Заходи щодо підвищення якості продукції та зниження втрат м’яса 

 

Змістовий модуль 3. Виробництво ковбасних виробів   
Переробка м’ясної сировини 

Технологія м’ясних напівфабрикатів  



Технологія варених ковбас, сосисок і сардельок 

Технологія напівкопчених і варено-копчених ковбас 

Технологія сирокопчених і сиров’ялених ковбас  

Технологія напівсухих ковбас 

 

Змістовий модуль 4. Виробництво м’ясних консервів  

Класифікація і асортимент м’ясних консервів 

Сировина для виробництва м’ясних консервів  

Консервна тара, вимоги для неї 

Основні технологічні процеси виробництва м’ясних консервів 

Стерилізація м’ясних консервів 

Умови зберігання консервів 

Вади консервів, причини їх виникнення і способи усунення. 

 

Змістовий модуль 5. Характеристика рибної сировини 

Промислові риби, класифікація  

Форма та аналітична будова тіла, фізичні властивості 

Харчова і біологічна цінність рибної сировини 

 

Змістовий модуль 6. Зберігання, транспортування рибної продукції 

Виробництво охолодженої рибо продукції 

Зберігання та вади охолодженої риби 

Види і способи холодильної обробки 

Технологія заморожування риби. 

 

Змістовий модуль 7. Основні технології переробки рибної сировини  

Способи і методи посолу риби і рибопродукції  

Теорія дозрівання солоних рибних продуктів 

Технологія пресервів 

Виробництво маринованої рибопродукції 

В’ялена і сушена рибо продукція, класифікація, асортимент 

Технологія виробництва копченої риби 

Класифікація рибних консервів  

Тара для виробництва рибних консервів 

Попередня теплова обробка сировини 

Стерилізація рибних консервів 

Умови зберігання і транспортування рибних консервів  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. 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 п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Первинна переробка худоби, птиці 

Сировинна база м’ясної 

промисловості 
4 2 - - - 2 6 - - 2 - 4 

Забій і первинна 

переробка сировини 
14 4 - 4 - 6 13 1 - - - 12 

Разом за модулем 1 18 6 - 4 - 8 19 1 - 2 - 16 

Модуль 2. Технологія м’яса та м’ясопродуктів   

Виробництво 

ковбасних виробів   
26 10 - 8 - 8 32 2 - - - 30 

Виробництво м’ясних 

консервів 
12 4 - 4 - 4 13 1 - 2 - 10 

Разом за модулем 2 38 14 - 12 - 12 45 3 - 2 - 40 

Модуль 3. Технологія риби та морепродуктів 

Характеристика 

рибної сировини 
8 2 - 4 - 2 9 1 - 2 - 6 

Зберігання, 

транспортування 

рибної продукції 

14 6 - 4 - 4 13 1 - - - 12 

Основні технології 

переробки рибної 

сировини 

42 8 - 12 - 22 34 2 - 2 - 30 

Разом за модулем 3 64 16 - 20 - 28 56 4 - 4 - 48 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 120 36 - 36 - 48 120 8 - 8 - 104 

 

                                                                                                           

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Визначення якості м’яса 4 2 

2. Визначення вмісту вологи в ковбасних виробах 4 - 

3. Технологічні схеми і розрахунки при 
виробництві м’ясних виробів 

4 - 

4. Контроль виробництва та якості м’ясних 

консервів 
4 2 

5. Ідентифікація мʼясних продуктів 4 - 

6. Визначення якості риби - сирця, охолодженої і 
мороженої риби 

4 2 

7. Підбір оптимальних режимів процесів 

розморожування і соління риби 
4 - 

8. Визначення вмісту солі у рибопродуктах 4 - 

9. Визначення якості рибних консервів і пресервів 4 2 

Разом 36 8 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п  

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма  

1 
Сировинна база м’ясної промисловості, забій і 

первинна переробка сировини 
2 4 

2 Забій і первинна переробка сировини 6 12 

3 Виробництво ковбасних виробів  8 30 

4 Виробництво м’ясних консервів  4 10 

5 Характеристика рибної сировини  2 6 

6 Зберігання, транспортування рибної продукції  4 12 

7 Основні технології переробки рибної сировини  22 30 

Разом  48 104 

 



 

6. Індивідуальні завдання 

           Індивідуальні завдання включають в себе письмові завдання з розрахунків 

рецептур, норм витрат сировини, матеріалів тари при виробництві ковбасних 

виробів, м’ясних і рибних консервів для студентів заочної форми навчання 

 

 

7. Методи навчання 

При вивченні дисципліни використовуються такі методи навчання: 

при викладенні лекційного матеріалу: словесні та наочні методи; 

при проведенні практичних занять: словесні, наочні та практичні методи. 

 

8. Методи контролю 

Діагностика успішності навчання студентів здійснюється за усною та 

письмовою формою. 

Засобами діагностики успішності навчання студентів є тести модульного 

контролю, виконання та захист лабораторних робіт. 

Засобом діагностики успішності навчання студентів для підсумкового 

контролю є тестові завдання.                                                                        

 

 

 

 

 



 

9.  Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модулі 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3 

Сума 
Змістові 

модулі 
ЗМ1 ЗМ2 МК ЗМ3 ЗМ4 МК ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 МК 

Кількість балів 

за змістові 

модулі  

5 7 15 9 7 15 7 7 13 15 100 

  

 



 

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.  Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

з дисципліни «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» 

студентами спеціальності 181 «Харчові технології»  / уклад, С.С. 

Миронюк /,   –  УНУС. –  Умань, 2017. – 126. с. 

2. Методичні вказівки для виконання самостійної 

роботи з дисципліни «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» 

студентами спеціальності 181 «Харчові технології»  / уклад, С.С. 

Миронюк /,   –  УНУС. –  Умань, 2017. – 28. с. 

3. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» 

студентами заочної форми навчання  спеціальності 181 «Харчові 

технології»  / уклад, С.С. Миронюк /,   –  УНУС. –  Умань, 2017. – 

20. с. 
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Базова 

 1. Баль-Прилипко Л.В. Технологія зберігання, консервування та 

переробки м'яса: підруч. / Л.В.Баль-Прилипко. – К.: КВІЦ, 2010. – 468 с. 

  2. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов: учеб. /              

Л.Г. Винникова. – К.: Инокс, 2006. – 599 с. 

 3. Гончаров Г.І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів 

забою: навч. посіб. / Г.І. Гончаров. – К.: НУХТ, 2003. – 160 с. 

4. Технология рыбы и рыбных продуктов: учеб. / [ В.В. Баранов,             И.Э. 
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пособ / Л.Л. Константинова, С.Ю. Дубровин. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 240 с. 
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1. Технология продуктов из гидробионтов: учеб. / [С.А. Артюхова, В.Д. 

Богданов, В.М. Дацун и др.]; под ред. Т.М. Сафроновой и  В.И. Шендерюка. 

– М.: Колос, 2001.  496 с. 

2.  Технологія консервування плодів, овочів і риби: Підручник /            

Б.Л. Флауменбаум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін.; за ред. Б.Л. 

Флауменбаума. ‒ К.: Вища школа, 1995. – 301 с. 

3. Коваль О.А. Технологія обробки субпродуктів: навч. посіб. / О.А 

Коваль. ‒ К.: Основа, 2002. – 80 с. 

4. Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / 

Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А. – М.: Колос, 2001 – 576 с. 

5. Віннікова Л. Г. Теорія і практика переробки м'яса / Л.В. Віннікова. – 

Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с. 

6. Производство мясных полуфабрикатов / Рогов И.А., Забашта А.Г., 

Ибрагимов Р.М., Забашта Л.К. – М.: Колос  Пресс, 2001. – 336 с. 

 

 

 

 

 

 


