
 

Дисципліна Мікробіологія молока і молочних продуктів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Мікробіологія молока і 

молочних продуктів» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Хімія», 

«Біохімія»,»Біологія». 
Що буде вивчатися Дисципліна вивчає: питання систематики, морфології, фізіології, індикації 

та ідентифікації мікроорганізмів, які впливають на якість та показники 

безпеки молока та молочних продуктів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Мікробіологія молока і молочних 

продуктів» забезпечує формування у здобувачів вищої освіти знання 

щодо різноманітності та поширення мікроорганізмів в молоці та 

молочних продуктах, їх значення в технології виробництва 

кисломолочних та молочних продуктів, закономірності і 

особливості перебігу мікробіологічних процесів в сировині під час 

технологічного процесу; а також їх важливість як потенційних 

збудників вад молочних продуктів, харчових токсикозів та 

токсикоінфекцій.. 

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:  

ПРН.1. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати 

технологічні процеси з виробництва і переробки продукції 

тваринництва.  

ПРН.5. Забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ПРН.16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково 

обґрунтовані технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва.  

ПРН.17. Розробляти і ефективно управляти технологічними 

процесами переробки продукції тваринництва.  

ПРН.20. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і 

практики в професійній діяльності.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

В процесі вивчення даної дисципліни, здобувач опановує основні  

фахові компетентності, а саме:  

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. 6. Здатність працювати в команді та мати навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК. 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

спеціальні 

СК. 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва для ефективного 

ведення бізнесу.  

СК. 2. Здатність використовувати сучасні знання про способи 

відтворення, закономірності індивідуального розвитку та 

розведення тварин для ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва.  

СК. 10. Здатність застосовувати знання морфології, фізіології та 

біохімії різних видів тварин для реалізації ефективних технологій 



виробництва і переробки їх продукції.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Робота в середовищі Moodle. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, 

контрольні завдання, тести. 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


