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2.9. Заплановані результаті навчання.
Набути знання та розуміння технологічних понять, визначень, термінів; сутності та
доцільності застосування сучасних технологічних процесів у переробці м’ясних та молочних
продуктів сучасного асортименту; досягати поставленої мети та отримувати результати при
використанні принципів, законів та правил, що є основоположними для м’ясної галузі;
технологічних схем виробництва м’ясних продуктів сучасного асортименту, їх апаратурне
оформлення й оптимальні технологічні режими; використовувати інформаційні технології в
процесі здійснення організації безвідхідних технологій, що передбачають комплексне
перероблення сировини та вирішення екологічних проблем; вимог до якості сировини і
готової продукції; вміти використовувати сучасну нормативну базу молочної та м’ясної
галузі та вибирати сучасні технологічні схеми виробництва продуктів; застосовувати
інформаційні технології в практичній діяльності; вміти робити оцінку ефективності
застосовувати сучасних прийомів та методів для вирішення конкретних технологічних
завдань переробної промисловості та агропромислового виробництва в цілому.
2.10. Зміст навчальної дисципліни.
Сучасні тенденції виробництва і переробки тваринницької продукції. Застосування
сучасних добавок та білкових препаратів при виробництві продуктів харчування. Роль
ферментів в сучасних технологіях переробки продукції тваринництва. Сучасні технології, які
забезпечують зберігання продуктів. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі.
Сучасні технології забою, первинної обробки м’яса та оцінки його якості. Сучасні тенденції
виробництва молочних продуктів. Сучасні технології переробки риби. Виробництво рибних
консервів та пресервів. Використання та переробка яєць сільськогосподарської птиці на
сучасних птахо підприємствах. Сучасні технології переробки продукції бджільництва.
Напрями використання нанотехнологій у харчовій промисловості.
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2.12. Методи контролю:
– поточний контроль – експрес опитування, виконання завдань практичних та
самостійних робіт, розв’язання комп’ютерних тестових завдань;
– підсумковий контроль – іспит
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