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Загальний опис навчальної дисципліни 

 Метою дисципліни є поєднання сучасних теоретичних та практичних 

знань для самостійної творчої і професіональної діяльності в навчальних 

закладах, на виробництві, в науково-дослідних або проектних організаціях. 

Основні завдання дисципліни полягають у формуванні наукового 

підходу до питань, взаємозв’язку між базовими та прикладними 

дисциплінами, поглибленні знань й практичних умінь при вивченні 

технологічних процесів. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 

процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 

у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Ресурсозберігаючі заходи та фактори, що сприяють здійсненню 

діяльності молокопереробних виробництв. 
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2. Аналіз вітчизняного ринку молочних продуктів з відновлюваної 

сировини 

3. Ресурси молочної сировини. 

4. Технологія молочних напоїв на основі відновлюваної сировини.  

5. Характеристика способів перероблення вторинної молочної 

сировини шляхом розділення та концентрування. 

6. Технологія молочно-білкових концентратів, отриманих 

мембранними методами. 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Вивчення основних показників молока за допомогою сучасних 

приладів та обладнання. 

2. Визначення вад структури, консистенції, зовнішнього виду, кольору, 

смаку і аромату молочних продуктів з різними наповнювачами. 

3. Розробка бальної оцінки органолептичних показників якості 

білкових молочних продуктів. 

4. Ознайомлення з процесами коагуляції білків молока під час 

виробництва копреципітатів. 

5. Визначення придатності різних пакувальних матеріалів в молочній 

галузі. 

6. Рецептурні компоненти для виробництва молочних продуктів. 

7. Технологія кормів для відгодівлі тварин. 

8. Технології виробництва сироватки молочної збагаченої, замінників 

незбираного молока. 

9. Характеристика згущених та сухих концентратів зі знежиреного 

молока, молочної сироватки та маслянки 
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