
Дисципліна Технологія переробки туш  тварин 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Відтворення та розведення сільськогосподарських 

тварин», «Технологія первинної переробки тварин», «Технологія 

виробництва молока та яловичини», «Технологія виробництва 

свинини», «Технологія виробництва продукції птахівництва». 

Що буде вивчатися Дисципліна вивчає: формування якісних та технологічних 

особливостей м’ясної продуктивності сільськогосподарських 

тварин як сировини для переробної промисловості, організації 

реалізації забійних тварин на м'ясопереробні підприємства за 

існуючими системами та нормативною документацією, технології 

обробки та зберігання продуктів забою тварин з максимальним 

виходом корисної частини для виготовлення харчових продуктів, 

оцінки якісних показників м’яса за його технологічними та 

кулінарними властивостями, а також методів консервування м’яса 

і м’ясопродуктів з метою покращення якості та довгострокового 

зберігання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна формує у здобувачів вивчення нових технологій 

переробки  м’ясної сировини і випуску м’ясних продуктів з 

впровадженням досягнень науково-технічного прогресу; аналіз 

наявного і формування перспективного асортименту м’ясних 

продуктів харчування; навички сучасного фахівця з технології 

галузі; розв’язання проблемних питань технологічного характеру; 

засвоєння вимог діючих нормативних документів щодо якості 

м’ясних харчових продуктів та дотримання основних 

технологічних параметрів їх виробництва 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Після засвоєння дисципліни здобувачі одержать необхідні 

майбутньому фахівцю з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва навички, які дозволять їм:  

1.Організовувати підготовку і доставку сільськогосподарських 

тварин і птиці на м'ясопереробні підприємства з мінімальними 

витратами 

2.Оцінити вгодованість забійних тварин за вимогами державних 

стандартів 

3.Організовувати раціональне консервування та зберігання м’ясної 

сировини в умовах господарства та переробного цеху 

4.Організовувати високоефективну первинну обробку та 

консервування продуктів забою тварин. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК. 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК. 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК. 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК. 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК. 2. Здатність використовувати сучасні знання про способи 

відтворення, закономірності індивідуального розвитку та 



розведення тварин для ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва. 

СК. 7. Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під 

час виробництва та переробки продукції скотарства. 

СК. 8. Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під 

час виробництва та переробки продукції свинарства. 

СК. 9. Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під 

час виробництва та переробки продукції птахівництва. 

СК. 11. Здатність застосовувати знання організації та управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні рекомендації до 

проведення  занять та самостійної роботи студентів, довідниково-

інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекції, лабораторні 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


