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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 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. 6 год. 

Лабораторні заняття 

36 год. 8 год. 

Самостійна робота 

48 год. 106 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 – 13,2. 

 

 

 

 



 

 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни –  дати теоретичні основи знань з технології виробництва 

м’ясної і рибної продукції, навчити студентів аналізувати виробничі ситуації і 

приймати вірні рішення щодо виконання технологічних процесів та виготовлення 

конкурентоспроможної продукції 

Завдання дисципліни – оволодіння системою знань, достатньою для 

формування умінь і навичок з технології виробництва м’ясної і рибної продукції, 

передбачених освітньо-квіліфікаційною характеристикою фахівців зі 

спеціальності 181 «Харчові технології». 

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: технологію 

виробництва основних видів м’ясних і рибних продуктів, методику складання 

технологічних схем і розрахунків основної сировини, допоміжних матеріалів, 

тари, необхідних для виробництва  готової продукції, вимоги до якості сировини, 

допоміжних  матеріалів, тари і готової продукції. 

 Внаслідок  вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

- складати апаратурно-технологічні схеми виробництва м’ясних і 

рибних продуктів; 

- здійснювати розрахунки потреб основної сировини та 

допоміжних матеріалів; 

- застосовувати теоретичні знання для розроблення технології 

нових конкурентоспроможних високоякісних продуктів; 

- оцінювати якість готової продукції та усувати причини 

виникнення дефектів під час технологічної обробки; 

- аналізувати виробничі ситуації та формувати попит населення 

на продукцію методом досліджень і пошуків прогресивних технологій, 

підвищення споживчих властивостей виробів. 

 

 



 

 

  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток 

у студентів компетентностей:  

          Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

технічного та 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:  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

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 організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних 

методів; 

- здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних 

стандартів під час їх виробництва та реалізації; 

- здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з 

урахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та 

інтенсифікації технологічних процесів; 

- здатність укладати документацію та проводити технологічні і економічні 

розрахунки; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 



 

 

  

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 модуль 2. 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 12 - - - - 12 

Разом за модулем 1 18 6 - 4 - 8 18 - - 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 14 2 - 2 - 10 

Разом за модулем 2 38 14 - 12 - 12 46 4 - 2 - 40 

Модуль 3. Технологія риби та морепродуктів 

Характеристика 

рибної сировини 
8 2 - 4 - 2 8 - - 2 - 6 

Зберігання, 

транспортування 

рибної продукції 

14 6 - 4 - 4 12 - - - - 12 

Основні технології 

переробки рибної 

сировини 

42 8 - 12 - 22 36 2 - 2 - 32 

Разом за модулем 3 64 16 - 20 - 28 56 2 - 4 - 50 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 120 36 - 36 - 48 120 6 - 8 - 106 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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 32 

Разом  48 106 

 

 

 

 



 

 

  

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. 

 

 

 

 

 



 

 

  

11. Рекомендована література 

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. 

Бражная, В.А. Гроховский и др.]; под ред. А.М. Ершова. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 

944 с. 

 5. Константинова Л.Л. Сырье рыбной промышленности: учебн. пособ / 

Л.Л. Константинова, С.Ю. Дубровин. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 240 с. 

 6.  Технологія м'яса та м'ясних продуктів: підручник / за ред.               

М.М. Клименко. – К.: Вища освіта, 2006.  640 с. 

  

Допоміжна 

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. 



 

 

  

 

 

 

 

 


