
Каталог анотацій  

вибіркових навчальних дисциплін 

 (дисциплін вільного вибору студентів) 

ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса» 

ВНК 01 

Назва дисципліни Якість та безпечність харчових продуктів     
Викладач Кліванська Олена Яківна 

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст першої категорії 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами  вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні 

Знати: 

- цілі та основні пріоритети державної політики в 

області безпеки харчової продукції;  

- шляхи контамінації шкідливих речовин у харчові 

продукти з метою запобігання забруднення або 

знешкодження;  

- способи зниження негативного впливу або 

кількісного вмісту контамінантів харчових 

продуктів;  

- нормативно-технічне регулювання харчової 

безпеки у харчовій промисловості; 

- законодавчі акти, методичні і нормативні матеріали 

по безпеці продовольчої сировини і продуктів 

харчування;  

- технічні вимоги, що пред'являються до сировини, 

матеріалів, готової продукції; 

- наукові основи технологічних процесів харчових 

виробництв; 

- закономірності фізико-хімічних, біохімічних і 

мікробіологічних перетворень компонентів 

продовольчої сировини і харчових продуктів у 

результаті термічної обробки; 

- основні функціональні та фізико-хімічні 

властивості сировини тваринного походження, 

чинники, які на неї впливають, зміни, які 



відбуваються під час її зберігання, транспортування, 

охолодження, нагрівання; 

- вимог нормативних документів України щодо 

якості та безпечності сировини та м’ясних продуктів; 

- мінімізувати викиди шкідливих речовин в 

навколишнє середовище. 

Вміти: 

- впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень 

природних шкідливих компонентів продовольчої 

сировини впродовж технологічного процесу;  

- забезпечувати безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах системи НАССР;  

- проводити технологічні розрахунки;  

- складати технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів при складанні Плану НАССР;  

- розробляти та впроваджувати ефективні методи 

організації праці при впровадженні Плану НАССР в 

діючих підприємствах харчової промисловості; 

- розробляти і брати участь в реалізації заходів щодо 

забезпечення безпеки виробництва і продукції;  

- здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію 

науково-технічної інформації; 

- впроваджувати нові технології у виробничий 

процес; 

- впроваджувати систему управління якістю та 

безпечністю м’ясних продуктів; 

- забезпечити вимоги контролю якості і безпечності 

сировини і готової продукції; 

- визначати показники якості та безпечності м’ясних 

продуктів, застосовуючи сучасні методи контролю; 

- мінімізувати викиди шкідливих речовин в 

навколишнє середовище; 

- організовувати процес утилізації відходів та 

забезпечувати екологічну чистоту виробництва; 

- розробляти або удосконалювати технології 

харчових продуктів підвищеної харчової цінності з 

врахуванням світових тенденцій розвитку галузі. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Харчова безпека та основні критерії її оцінки. 

2. Класифікація шкідливих компонентів їжі і базисні 

регламенти оцінки безпеки харчової продукції. 

3. Звичайні компоненти їжі у незвичайних 



концентраціях.  

4. Природні токсичні компоненти. 

5. Ідентифікація та фальсифікація харчових 

продуктів. 

6. Речовини із вираженою фармакологічною дією та 

алергени. Екологічна безпека продуктів харчування  

1. Радіологічний контроль продуктів харчування. 

Токсичні елементи.  

2. Пестициди, шляхи забруднення харчових 

продуктів.  

3. Нітрати, нітрити та нітрозо сполуки, їх вплив на 

організм людини.  

4. Харчові добавки.  

5. Генно-модифіковані організми.  

Впровадження систем управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів.  

1. Поняття системи НАССР та її нормативно-правова 

база в галузі 

2. Принципи НАССР 

3. План НАССР на підприємствах харчової 

промисловості 

Назва дисципліни Радіометричний контроль  виробництва        
Викладач Кліванська Олена Яківна 

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст першої категорії 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

- основні положення, загальні поняття і визначення в 

галузі стандартизації та сертифікації; 

- роль стандартизації в розвитку технічного 

прогресу, підвищенні якості продукції, її 

конкурентоспроможності; 

- основні питання взаємозамінності і технічних 

вимірювань; 

- стандарти, що регламентують допуски і посадки 

для різних з’єднань; 



- основні принципи побудови системи допусків і 

посадок; 

- методику призначення допусків розмірів, форми і 

жорсткість поверхонь деталей для різних з’єднань та 

позначення їх; 

- завдання і методи розмірного аналізу; 

методику вибору посадок і призначення допусків 

залежно від необхідного характеру з’єднань; 

- будову, принцип дії і налагодження універсальних 

та спеціальних засобів вимірювання; 

- методику вибору вимірювальних засобів і їх 

повірку. 

Вміти: 

- вільно користуватися стандартами, нормативними 

документами та необхідною довідковою і технічною 

літературою; 

- обґрунтовано призначати допуски і посадки для 

типових з’єднань машин та установок  

 відповідності з їх службовим призначенням; 

- правильно вибирати вимірювальні засоби і 

користуватись ними. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Вступ 

2. Фізична  природа іонізуючих випромінювань та їх 

взаємодія з речовинами. 

3. Радіоекологія. 

4. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. 

5. Норми радіаційної безпеки. 

6. Методи визначення та вимірювання радіоактивних 

випромінювань. 

7. Прилади радіаційного контролю, їх класифікація 

та призначення. 

8. Види і методи радіаційного контролю. 

Назва дисципліни Радіотоксикологічна безпека тварин і 

продуктів  тваринництва   
Викладач Єрохіна Олена Михайлівна 

викладач ветеринарних дисциплін 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7семестр 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

- зміст і значення дисципліни; 

- організацію державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду; 

- основні завдання радіотоксикологічної безпеки; 

- особливості радіотоксикології як науки, її основні 

характеристики; 

- заходи захисту сільськогосподарських тварин від 

радіотоксикологічної небезпеки; 

- заходи профілактики радіотоксикологічної 

небезпеки. 

Вміти: 

- користуватися законодавчими та нормативно-

правовими документами; 

- відбирати зразки матеріалу для дослідження і 

оформляти на них супровідні документи; 

- володіти правилами і методами ветеринарно-

санітарного контролю в лабораторії; 

- надавати ветеринарну допомогу тварині. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Джерела радіоактивного випромінювання. 

2. Дозиметрія і радіометрія. 

3. Особливості міграції радіонуклідів в об’єктах 

сільськогосподарського виробництва. 

4. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. 

5. Профілактика радіаційних уражень. 

6. Радіоекологічний моніторинг. 

7. Екологічний менеджмент на потенційно 

небезпечних об’єктах. 

8. Радіаційна безпека на забруднених територіях. 

9. Загальна токсикологія. 

ВНК 02 

Назва дисципліни Автоматизація виробництва 
Викладач Рябченко Галина Валеріївна 

викладач спецтехнічних дисциплін 

спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист   

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

-  системи вимірювання, контролю і регулювання 

основних технологічних параметрів на основі вимог 

до засобів автоматизації. 

 Вміти: 

- користуватися нормативно-технічною 

документацією, державними стандартами, технічною 

документацією метрологічної служби; 

- читати схеми автоматизації, виконувати виміри з 

необхідною точністю; 

- правильно вибирати режим роботи установки 

(автоматичний чи дистанційний).  

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Загальні питання автоматизації виробництва. 

2. Автоматизований контроль технологічного 

виробництва. 

3. Автоматичні системи регулювання. 

4. Технічні засоби автоматизації. 

5. Автоматизація технологічних процесів в галузі. 

Назва дисципліни Комп’ютеризація виробництва         
Викладач Андрущенко Олександра  Анатоліївна 

викладач комп’ютерних дисциплін 

спеціаліст І категорії 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

-  загальні принципи побудови обчислювальної 

системи; 

-  базовий склад та організацію взаємодії апаратних  

структуру та призначення програмного 

забезпечення; 

-  принципи роботи у середовищі сучасних 

операційних систем; 

-  принципи роботи, методики ефективного 

використання апаратних засобів та програмного 

забезпечення для роботи з електронними 



документами, в тому числі в глобальному 

інформаційному середовищі; 

-  основні механізми обміну даними, базові поняття 

комп'ютерних мереж; 

- принципи роботи з основними сервісами мережі 

Інтернет; 

- загальні поняття та принципи ефективного пошуку 

інформації. 

Вміти: 

-використовувати різноманітні периферійні 

пристрої, прийоми та способи ефективного 

використання апаратних засобів інформаційних 

систем для вирішення практичних задач; 

- працювати у середовищі сучасних операційних 

систем для персональних комп’ютерів та мобільних 

комп’ютерних засобів; 

-створювати, модифікувати, зберігати, 

систематизувати електронні та WEB – документи з 

використанням прикладного програмного 

забезпечення; 

використовувати сучасні механізми обміну даними 

в локальних і глобальних комп’ютерних мережах; 

-захищати персональну інформацію від 

комп'ютерних вірусів та несанкціонованого 

доступу; 

- здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет 

із застосуванням ефективних методів і способів. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Вступ. Основні поняття  комп’ютеризація 

виробництва. 

2. Апаратне і програмне забезпечення персонального 

комп’ютера 

3. Комп'ютерні мережі та телекомунікації 

4. Основні офісні програми пакету MS Office 

Назва дисципліни Основи автоматизованого проектування 
Викладач Чала Інна Тимофіївна 

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

- призначення систем автоматичного проектування; 

- основні відомості про можливості системи 

КОМПАС; 

- методи побудови геометричних об’єктів;  

- принципи створення графічної документації; 

Вміти: 

- налагоджувати параметри системи КОМПАС; 

відповідно до завдання; 

- користуватися основним набором можливостей 

вказаної системи; 

- виконувати з використанням вказаної системи 

креслення деталей, будівельні креслення, креслення 

технологічних схем та специфікацій до них); 

- користуватись інтерактивною довідкою системи 

КОМПАС; 

- оформляти документацію згідно стандартів СКД; 

- переводити в інші формати та підготовлювати до 

друку; 

- висловлювати технічну думку за допомогою 

графічних документів. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Основні елементи інтерфейсу КОМПАС-ГРАФИК 

2. Геометричні побудови, розміри, технологічні 

позначення та редагування об’єктів в КОМПАС-

ГРАФИК 

3. Виконання технологічних функціональних схем в 

КОМПАС-ГРАФИК 

4. Виконання будівельного креслення в КОМПАС-

ГРАФИК 

ВНК 03 
Назва дисципліни Інноваційні технології виробництва 

м’ясних продуктів   
Викладач Бєляков Євгеній Валерійович  

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

-сучасний стан  і тенденції розвитку м’ясної 

промисловості; 

- пріоритетні напрямки розвитку галузі; 

-сучасні форми організації виробництва 

конкурентоспроможної продукції для різних типів 

підприємств з будь-якою формою власності; 

- ефективні екологобезпечні технології переробки 

м’ясної сировини; 

- прогресивні методи виробництва, що базуються на 

застосуванні безвідходних  і ресурсозберігаючих 

технологій. 

Вміти: 

-обґрунтувати конкурентоздатний асортимент 

продукції для конкретних виробничих умов; 

-забезпечити виробництво конкурентоздатної 

продукції; 

-дотримуватись технологічних режимів виробництва 

та зберігання продукції; 

- здійснювати технологічні розрахунки; 

- впроваджувати у виробництво сучасні техніку та 

технології, нові форми організації виробництва 

продукції в умовах ринку; 

- ефективно використовувати виробничі потужності; 

- розробляти рекомендації щодо попередження та 

усунення вад продукції. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Переробка худоби та птиці. 

2. Обробка шкур, волосу, щетини, пір’я. 

3. Виробництво харчових топлених тваринних жирів. 

4. Холодильна обробка та зберігання м’яса і 

м’ясопродуктів. 

5. Виробництво м’ясних і технічних продуктів, 

яйцепродуктів та товарів народного споживання. 

6. Виробництво солоних м’ясних продуктів. 

7. Виробництво ковбасних виробів. 

8. Виробництво м'ясних напівфабрикатів. 

9. Виробництво м'ясних консервів і концентратів. 

Назва дисципліни Основи технології переробки плодів і 

овочів      



Викладач Рябченко Галина Валеріївна 

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

- сировину і причини її псування; 

- методи визначення оптимальної зрілості плодів і 

овочів, умови збирання та зберігання плодів і овочів; 

- технологію зберігання окремих видів плодів і 

овочів; 

- біологічні та біохімічні процеси під час зберігання 

та переробки сировини; 

- теоретичні основи консервування; 

- види тари і таропакувальних матеріалів; 

-класифікацію плодоовочевих консервів і технологію 

виробництва окремих видів консервів; 

- сутність і технологію традиційних і сучасних 

методів консервування; 

- шляхи використання відходів консервного 

виробництва і напрями удосконалення 

технологічних процесів зберігання та переробки; 

- роль і значення технохімічного контролю у 

підвищенні якості готової продукції; 

- теоретичні основи і методику проведення 

досліджень сировини, напівфабрикатів, готової 

продукції й тари. 

Вміти: 

- користуватися довідковою і технологічною 

літературою; 

- виконувати різні технологічні розрахунки; 

- працювати із стандартами на сировину, тару, 

готову продукцію; 

- визначати дефекти тари і робити висновки щодо 

можливостей її використання; 

- виконувати відповідні розрахунки і готувати 

заливальні рідини; 

- виконувати розрахунки і підбирати обладнання для 



проведення окремих технологічних процесів; 

- проводити аналізи і дослідження сировини, 

основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів і 

за отриманими результатами регулювати 

технологічні процеси; 

- визначати види псування продукції і 

впроваджувати заходи боротьби з ними; 

- приймати самостійні технічні та технологічні 

рішення в окремих виробничих ситуаціях. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Загальні питання промислової переробки плодів і 

овочів. 

1.1 Плодоовочева сировина, причині; псування і 

способи переробки 

1.2 Консервна тара та її підготовка. 

1.3 Транспортування та зберігання сировини до 

переробки. 

1.4 Миття, сортування, калібр. 

1.5Обчищення, різання та подрібнення 

плодоовочевої сировини. 

1.6 Теплова обробка сировини. 

1.7 Приготування заливальних рідин. 

1.8 Процеси фасування та герметизації тари. 

1.9 Процеси стерилізації та пастеризації консервів. 

1.10 Завершальна обробка консервів після 

стерилізації. Види браку консервів. 

1.11 Класифікація та асортимент плодоовочевих 

консервів. 

1.12 Облік консервів в умовному вираженні. 

1.13 Поняття та розрахунки норм витрат сировини і 

матеріалів. 

2. Основні способи переробки плодів і овочів. 

2.1 Соління, квашення, мочіння. 

2.2 Маринування овочів і фруктів. 

2.3 Виробництво натуральних овочевих консервів. 

2.4 Виробництво овочевих закусочних консервів. 

2.5 Виробництво овочевих соків та напоїв. 

2.6 Виробництво концентрованих томат- продуктів. 

2.7 Виробництво фруктових компотів. 

2.8 Виробництво фруктових соків. 

2.9 Виробництво консервів із подрібнених фруктів. 

2.10 Виробництво солодкої продукції. 

2.11 Консервування хімічними засобами. 



2.12 Сушіння овочів та фруктів. 

2.13 Виробництво швидкозамороженої продукції. 

3. Удосконалення технології переробки в сучасних 

умовах виробництва. 

3.1 Переробка картоплі. 

3.2 Переробка нетрадиційної та дикорослої 

сировини. 

3.3 Використання і переробка відходів консервного 

виробництва. Впровадження маловіджодних 

технологій. 

3.4 Напрями удосконалення технології та 

впровадження нових сучасних методів переробки 

плодів і овочів.  

3.5 Нові види консервованої продукції. Виробництво 

продуктів спеціального призначення. 

Назва дисципліни Основи технології переробки молока і  

молочних продуктів               
Викладач Поліщук Наталія Вікторівна 

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст вищої категорії 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

- склад молока; 

- зміни властивостей молока в результаті обробки, 

технологічних процесів, що відбуваються в молоці 

при його зберіганні і технологічній обробці; 

- усвідомлювати проблеми охорони довкілля. 

Вміти: 

- застосовувати основні теорії технологічних 

операцій в професійній діяльності; 

- планувати та організовувати технологічний процес; 

- володіти основними принципами раціонального 

використання сировини; 

- застосовувати знання біохімічних та фізичних 

властивостей молока-сировини, матеріалів та 

продуктів на їх основі для розв’язання виробничих 



завдань; 

- узагальнювати, аналізувати, порівнювати 

інформацію, для побудови мети та вибору шляхів її 

досягнення. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Сутність навчальної дисципліни «Основи 

технології переробки  молока і молочних продуктів». 

2. Приймання молока, охолодження і очищення. 

3. Сепарування молока. 

4. Нормалізація молока і вершків. 

5. Гомогенізація молочної сировини. 

6. Мембранні методи обробки молока. 

7. Термічна обробка молока. 

ВНК 04 

Назва дисципліни Основи стандартизації та сертифікації    
Викладач Кліванська Олена Яківна 

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст першої категорії 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 6 семестр 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами  вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні 

Знати: 

- терміни, визначення, поняття, що характеризують 

стандартизацію та сертифікацію товарів і послуг;  

- шляхи забезпечення довгострокових конкурентних 

переваг;  

- значення стандартизації і сертифікації товарів і 

послуг у захисті прав споживачів;  

- об’єкти сертифікації, види сертифікації, системи 

сертифікації,; 

- сертифікацію в системі УкрСЕПРО, схеми 

обов’язкової сертифікації, правила сертифікації в 

Україні;  

- діяльність України у міждержавних та 

міжнародних організаціях з сертифікації товарів і 

послуг; 

- загальні відомості про стандартизацію і управління 

якістю;  

- порядок внесення змін у діючі нормативні 



документи;  

- правила складання документів щодо сертифікації 

продукції;  

- основні вимоги державних стандартів та ТУ 

України на продукцію тваринництва. 

Вміти: 

- розробляти документи, що регламентують 

виконання процесів чи їх окремих стадій і операцій 

(стандартні операційні процедури); 

- визначати та формулювати показники й критерії 

для об’єктивної і всебічної оцінки якості об’єктів 

стандартизації;  

- володіти термінологією у галузі стандартизації та 

сертифікації;  

- оцінювати відповідність нормативних документів 

діючим стандартам;  

- готувати пропозиції щодо зміни стандартів та 

інших документів із стандартизації, затверджених на 

підприємстві;  

- вивчати, систематизувати, узагальнювати та 

розповсюджувати серед керівництва і структурних 

підрозділів вітчизняний та зарубіжний досвід у 

галузі стандартизації, сертифікації та управління 

якістю продукції;  

- правильно трактувати й використовувати 

міжнародні стандарти у сфері якості;  

- проводити аналіз документів, які застосовуються в 

сфері сертифікації та підтвердження якості продукції 

в Україні: сертифікати якості, сертифікат 

відповідності, декларація відповідності, сертифікат 

про визнання, паспорт якості продукції та ін...;  

визначати відповідність продукції нормативному 

документу. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

Стандартизація продукції та послуг 

1. Суть та  значення стандартизації.  

2. Основні методи стандартизації  

3. Структура і функції Державної системи 

стандартизації. 

4. Основні етапи, правила і порядок розробки та 

затвердження нормативної документації   

Сертифікація продукції та послуг 



5. Система показників якості продукції  

6. Контроль якості продукції та послуг  

7. Методи оцінювання якості продукції та послуг  

8. Управління якістю продукції та послуг  

9. Загальні принципи сертифікації продукції в 

системі УкрСЕПРО  

10. Органи із сертифікації продукції, їх структура і 

функції  

11. Правила та порядок проведення робіт із 

сертифікації продукції 

12. Міжнародні системи стандартизації і 

сертифікації.  

Назва дисципліни Основи стандартизації  
Викладач Кліванська Олена Яківна 

викладач спецтехнологічних дисциплін 

спеціаліст першої категорії  

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 6 семестр 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

- єдину технічну політику в галузі стандартизації, 

управління якістю та сертифікації продукції і систем 

управління якістю; 

- основні поняття, визначення, терміни системи 

стандартизації України; 

- принцип і методи стандартизації, теоретичну базу 

сучасної стандартизації, сертифікації; 

- правові основи стандартизації, сертифікації та 

управління якістю; 

- види сертифікації, порядок їх проведення; 

- категорії та види нормативних документів; 

- сучасні системи якості та міжнародні організації з 

управління якістю; 

- системи безпечності харчових продуктів. 

Вміти: 

- проводити пошук необхідної інформації; 

- визначати категорії і види нормативних 

документів; 



- користуватися нормативними документами, 

оцінювати їх з точки зору вимог соціально-

економічного прогресу і споживачів, формувати 

позиції щодо їх вдосконалення; 

- самостійно вирішувати питання про відповідність 

нормативних документів, що вводяться, вимогам 

основоположних стандартів ДСС; 

- користуватися каталогами та покажчиками 

нормативних документів; 

- розробляти проекти технологічних інструкцій на 

харчову продукцію, технічних умов (ТУ) на харчову 

продукцію; 

- оцінювати якість  продукції; 

- планувати власну діяльність у вирішенні завдань 

сертифікації продукції;  

- організовувати проведення сертифікації продукції; 

- аналізувати і застосовувати отримані знання для 

підвищення рівня виробництва. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1.1 Вступ. Загальні поняття про стандартизацію. 

1.2 Державна система стандартизації України. 

1.3 Види та категорії стандартів і нормативних 

документів. 

2.1 Поняття про якість продукції та методи її оцінки. 

2.2 Система забезпечення та управління якістю 

продукції. 

2.3 Державна система сертифікації продукції та 

послуг. 

2.4 Порядок сертифікації продукції(процесів, 

послуг). 

2.5 Атестація виробництва. 

2.6 Міжнародні системи стандартизації та 

сертифікації. 

Назва дисципліни Основи ветеринарно-санітарної експертизи 
Викладач Дерев’янко Наталія Миколаївна 

викладач ветеринарних дисциплін, 

спеціаліст  

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 6 семестр 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, які 

забезпечує 

дисципліна 

За результатами вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні  

Знати: 

- сучасні вимоги до забійних тварин, категорії 

вгодованості забійних тварин;  

- способи транспортування забійних тварин і 

продуктів, що швидко псуються;  

- транспортну документацію на забійних тварин і 

тваринну продукцію;  

- правила приймання худоби і птиці на забійних 

підприємствах; 

- типи і структуру забійних та м’ясопереробних 

підприємств, санітарні вимоги до них;  

- організацію передзабійного утримання худоби і 

птиці та основи технології їх переробки; 

- організацію і проведення післязабійного огляду 

туш (тушок) і органів та клеймування м’яса забійних 

тварин; 

- морфологічний і хімічний склад м’яса, його 

класифікацію, методи визначення свіжості і 

доброякісності м’яса;  

- ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою 

під час захворювань, отруєнь і радіаційних уражень;  

- способи знезаражування м’яса вимушено забитих і 

хворих тварин; 

- сучасні поняття про харчові захворювання людей, 

причини виникнення і профілактику харчових 

отруєнь; 

- способи консервування і технологію виготовлення 

м’ясних продуктів, їх ветеринарно-санітарну 

експертизу;  

- класифікацію субпродуктів, порядок обробки і 

ветсанекспертизи технічної сировини тваринного 

походження. 

Вміти: 

-визначати вгодованість забійних тварин, оформляти 

транспортну документацію, проводити 

передзабійний огляд худоби і птиці, післязабійний 

огляд туш (тушок) і органів та клеймування м’яса 

відповідно до чинних стандартів та інструкцій; 

- знезаражувати м’ясо вимушено забитих і хворих 

тварин; 



 

 

- проводити відбір проб і трихінелоскопію м’яса, 

відбір і пакування матеріалу для бактеріологічного 

дослідження з оформленням супровідного 

документа. 

Теми дисципліни, що 

вивчаються 

1. Забійні тварини, їх транспортування на забійні 

підприємства. 

2. Технологія забою забійних тварин і післязабійна 

ветеринарно-санітарна експертиза. 

3. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів 

забою під час виявлення хвороб тварин. 

4. Ветеринарно-санітарний контроль під час 

консервування м’яса, виробництва ковбасних 

виробів і переробки субпродуктів. 


