




1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

Модулів – 1  
 

Спеціальність 
181 «Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів–3 
1-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

1-й  

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної роботи 

студента − 4 

 

 
 

Освітній рівень бакалавр 

Освітня програма   

« Харчові технології» 

 

 

24 год.  

Лабораторні заняття 

30 год.  

Самостійна робота 

66 год. . 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: 
диференційований залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить(%): 

для денної форми навчання –54:66;  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни (інтегральна компетентність)– здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і 

технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості 

та у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та 

методів харчових технологій. 

Цілі дисципліни (програмні компетентності)– 

 знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 датність виявляти ініціативу та підприємливість; 

 здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для забезпечення здорового способу життя. 

(фахові компетентності): 

 здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

 здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

 здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових 

продуктів під час їх виробництва і реалізації; 

 здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесі; 

 здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

 здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів; 

 здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих 

лабораторій для вирішення прикладних задач; 

 здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці); 

 здатність розробляти проекти нормативної документації з 

використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів; 

 здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 

технологій, вести професійну дискусію; 



 здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення 

проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього 

виникнення; 

 

 здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення 

науки і техніки в галузі харчових виробництв. 

Програмні результати навчання: 

 знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми 

в галузі харчових технологій; 

 виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти; 

 уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень 

прикладного характеру; 

 проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних 

завдань; 

 знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 

основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення; 

 знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу 

та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у 

харчуванні людини; 

 організовувати, контролювати та управляти технологічними 

процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування; 

 вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів 

підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі; 

 вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій 

на харчові продукти; 

 вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 

виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та 

програмного забезпечення; 

 обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 

реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила 

експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів запроектованого асортименту; 

 підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти; 

 організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну 

чистоту виробництва; 



 мати базові навички проведення теоретичних та/або 
 

експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у 

складі наукової групи; 

 підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи; 

 вміти укладати ділову документацію державною мовою; 

 вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у 

сфері харчових технологій; 

 здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 

іноземною мовами; 

 мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності; 

 здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік 

витрат матеріальних ресурсів; 

 виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації 

економіки; 

 вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

проблеми в галузі; харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього 

виникнення; 

 вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення 

науки і техніки в галузі харчових виробництв. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів  

вищої освіти: 

Дисципліна «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» читається після 

підгрунтя вивчених дисциплін: 

- вступ до фаху 

- хімія 

- теплотехніка 

- процеси і апарати харчових виробництв 

- Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Програма навчальної дисципліни 
  МОДУЛЬ 1 Технологія м’яса,  м’ясопродуктів та риби 

 Змістовний модуль 1 Первинна переробка сировини 

Тема 1. Сировинна база м’ясної промисловості 

Тема 2. Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні 

підприємства.  

 Морфологічний і хімічний склад мяса. 

Змістовий модуль 2. Технології переробки м’яса 

Тема 3. Виробництво ковбасних виробів. Зберігання мяса і мясних продуктів 

  Тема 4. Виробництво м’ясних консервів. 

 

 Змістовний модуль 3 Технології переробки риби та морепродуктів 

Тема 5. Характеристика рибної сировини 

Тема 6. Зберігання, транспортування рибної продукції  

Тема 7. Основні технології переробки рибної сировини



       3. Структура навчальної дисципліни 
 

 
 

 
Назви змістових 

модулів 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Технологія м’яса,  м’ясопродуктів 

та риби 

Змістовний модуль 1 Первинна переробка 

сировини 

Тема 1. Сировинна база 
м’ясної 
промисловості 

4 2 - - - 2       

Тема 2. Забій первинна 
Переробкасировини. 
Морфологічний і 
хімічний склад мяса 

12 2 - 4 - 6       

Разом за змістовним 
модулем 1 

16 4 - 4 - 8       

Змістовний модуль 2 Технології переробки 
м’яса 

Тема 3. Виробництво 
ковбасних виробів. 
Зберігання мяса і 
мясних продуктів 

32 6 - 8 - 18       

Тема 4. Виробництво 
м’ясних 
консервів 

20 4 - 4 - 12       

Разом за змістовним 
модулем 2 

  52 10 - 12 - 26       

Змістовний модуль 3 Технології переробки 
риби та морепродуктів 

Тема 5. 
Характеристика 
рибної сировини 

6 2 - 2 - 2       

Тема 6. 
Зберігання, 

транспортування 
рибної продукції 

 

14 
 

4 
 

- 
 

4 
 

- 
 

6 
      

Тема 7. Основні 

технології 

переробки рибної 
сировини 

 

32 
 

4 
 

- 
 

8 
 

- 
 

20 
      

Разом за змістовним 
модулем 3 

52 10 - 14 - 32       

ІНДЗ - - - - - -       

Усього годин 120 24 - 30 - 66       



         4. Теми лабораторних занять 
 

 
 

№ 

з/п 
 

Назва теми 

Кількість 
годин 

Денна форма  

1. Визначення якості м’яса 4  

2. Визначення вмісту вологи в ковбасних виробах 4  

3. Технологічні схеми і розрахунки при 
виробництві м’ясних виробів 

2  

4. Контроль виробництва та якості м’ясних 
консервів 

4  

5. Визначення якості риби - сирця, охолодженої і 
мороженої риби 

4  

6. Підбір оптимальних режимів процесів 
розморожування і соління риби 

4  

7. Визначення вмісту солі у рибопродуктах 4  

8. Визначення якості рибних консервів і пресервів 4  

Разом 30  
 

5. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
 
 

Назва теми 

Кількість 
годин 

Денна форма  

1 
Сировинна база м’ясної промисловості, забій і 
первинна переробка сировини 

2  

2 Забій і первинна переробка сировини 6  

3 Виробництво ковбасних виробів 18  

4 Виробництво м’ясних консервів 12  

5 Характеристика рибної сировини 2  

6 Зберігання, транспортування рибної продукції 6  

7 Основні технології переробки рибної сировини 20  

Разом 66  



6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання включають в себе письмові завдання з 

розрахунків рецептур, норм витрат сировини, матеріалів тари при 

виробництві ковбасних виробів, м’ясних і рибних консервів. 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час викладання дисципліни «Технологія м'яса, м’ясопродуктів та 

риби» використовуються наступні методи (технології) навчання:  

Традиційні методи (технології) навчання:  
Лекція – логічно поданий, науково обґрунтований  виклад певного 

наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, за необхідності, 

засобами очності та демонстрацією дослідів. Лекція покликана формувати в 

студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначити напрямок, 

основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної 

роботи студентів з дисципліни « Технологія сушіння» 

Лабораторне заняття – вид заняття, на якому студенти під 

керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи 

досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням 

устаткування, пристосованого для умов навчального процесу.  Метою 

лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних 

умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Перелік 

тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни. 

Індивідуальні заняття – передбачають створення умов для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили 

особливі здібності в навчанні та здібності до науково- дослідної роботи і 

творчої діяльності. Індивідуальні заняття, як правило, проводяться у 

позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою з 

урахуванням потреб і можливостей студента. 

          Інноваційні методи (технології)  навчання 

         Проблемні лекції – направлені на розвиток логічного мислення студентів. 

Увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в 

підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею 

студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з 

питань, що розглядаються. Система питань у ході лекції має активізуючу роль, 

спонукає студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної 

відповіді.  

       Мозковий штурм – метод розв’язання невідкладених завдань за дуже 

обмежений час, суть якого полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу 

кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 



       Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу.  

      Презентації – виступи перед аудиторією, використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових товарів та 

послуг. 

       Рольові ігри – форма активізації студентів, за вони задіяні в процесі 

інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій. 

      Ділові ігри – метод імітації (наслідування, відображення) прийняття 

управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, 

розігрування) за правилами, що вже існують або розробляються самими 

учасниками. Самостійне вирішення студентом поставленої проблеми за умови 

недостатності необхідних знань, коли студент змушений самостійно 

опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки у вже  засвоєному  матеріалі. 

           Дистанційне навчання 

     Дистанційне навчання – індивідуалізований процес передання і 

засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 

який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 

учасників  навчання  у  спеціалізованому середовищі, яке створене на 

основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій. Дистанційне навчання в Уманському НУС здійснюється 

відповідно до положення «ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ 

MOODLE УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

САДІВНИЦТВА» 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-

pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf 

 

Дисципліна «Технологія м'яса, м’ясопродуктів та риби» для 

дистанційного навчання розміщена на платформі «MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=494 

 

Перелік наочних та технічних засобів навчання 

Наочні засоби:  

           – слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point; відео- 

презентації;  

– інформаційні стенди у навчальній аудиторії;  

– нормативно-технічна документація.  

         Технічні засоби: 

– витяжні шафи; 

– рефрактометр ; 

– шафа сушильна;  

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf


– ваги електронні AD200 AXIS; 

– водяна баня 

– лабораторний посуд 

– секундомір 

– електроплитка 

– лабораторні установки для визначення титрованої кислотності,  

пористості, та ін.  
 

          8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в 

дискусії, якість конспекту. Оцінку на лабораторному занятті студент отримує за 

виконані лабораторні  роботи, зроблені доповіді, презентації, активність під час 

дискусій. Поточний контроль з дисципліни « Технологія м'яса, м’ясопродуктів 

та риби » включає тематичне оцінювання та модульний контроль. Тематичне 

оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів здійснюється на основі 

отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові відповіді з дисципліни, 

самостійні, лабораторні та контрольні роботи. Поточний контроль за 

виконанням самостійного завдання здійснюється відповідно до графіку 

виконання завдання.  

Модульний контроль проводиться у формі описових самостійних 

робіт, усній і письмовій відповіді та комп’ютерного тестування (на 

платформі MOODLE https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=494 

         Дисципліна має три модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, 

контролюючи якість виконання: 

Поточний контроль – 70 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) – 30 балів.   

          Діагностика успішності навчання студентів здійснюється за

 усною та письмовою формою. 

Засобами діагностики успішності навчання студентів є тести модульного 

контролю, виконання та захист лабораторних робіт. 

Засобом діагностики успішності навчання студентів для

 підсумкового контролю є тестові завдання. 

 

 

 

      

 

 



 

               9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

М 1 
Підсумковий 

контроль 
З/М-1 З/М-2 З/М-3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 

5 10 15 10 10 20 30 

 

10. Шкала оцінювання : національна та ЕCTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕCTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену Для заліку 

 90-100 А відмінно  

зараховано 82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F Незадовільно з 

повторним вивченням 

дисципліни 

Незадовільно з 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



                                             11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

з дисципліни «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» 

студентами спеціальності 181 «Харчові технології» / уклад, С.С. 

Миронюк /, – УНУС. – Умань, 2017. – 126. с. 

2. Методичні вказівки для виконання самостійної 

роботи з дисципліни «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» 

студентами спеціальності 181 «Харчові технології» / уклад, С.С. 

Миронюк /, – УНУС. – Умань, 2017. – 28. с. 

3. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» 

студентами заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові 

технології» / уклад, С.С. Миронюк /, – УНУС. – Умань, 2017. – 

20. с. 



12. Рекомендована література 

Базова 

1. Баль-Прилипко Л.В. Технологія зберігання, консервування та 

переробки м'яса: підруч. / Л.В.Баль-Прилипко. – К.: КВІЦ, 2010. – 468 с. 

2. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов: учеб. / 

Л.Г. Винникова. – К.: Инокс, 2006. – 599 с. 

3. Гончаров Г.І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів 

забою: навч. посіб. / Г.І. Гончаров. – К.: НУХТ, 2003. – 160 с. 

4. Технология рыбы и рыбных продуктов: учеб. / [ В.В. Баранов, И.Э. 

Бражная, В.А. Гроховский и др.]; под ред. А.М. Ершова. – СПб.: ГИОРД, 

2006. – 944 с. 

5. Константинова Л.Л. Сырье рыбной промышленности: учебн. 

пособ / Л.Л. Константинова, С.Ю. Дубровин. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 240 с. 

6. Технологія м'яса та м'ясних продуктів:  підручник  /  за  ред.  

М.М. Клименко. – К.: Вища освіта, 2006. 640 с. 

7.  htt:// mppnik.ru/publ/ ovoshhekonoservnaia I pishhekoncentr atnaja 

promyshlennost/mashiny dlja tonkogo izmelchenija syrja/4-1-0-367 

                 8. http://www.foodtech.cjm/ru/oborudovanietehnologii/pererabotka-

othodov-proizvodstva.html 
 

Допоміжна 

1. Технология продуктов из гидробионтов: учеб. / [С.А. Артюхова, В.Д. 

Богданов, В.М. Дацун и др.]; под ред. Т.М. Сафроновой и В.И. Шендерюка. 

– М.: Колос, 2001. 496 с. 

2. Технологія  консервування  плодів,  овочів  і  риби:  Підручник   /  

Б.Л. Флауменбаум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін.; за ред. Б.Л. 

Флауменбаума. ‒ К.: Вища школа, 1995. – 301 с. 

3. Коваль О.А. Технологія обробки субпродуктів: навч. посіб. / О.А 

Коваль. ‒ К.: Основа, 2002. – 80 с. 

4. Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / 

Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А. – М.: Колос, 2001 – 576 с. 

5. Віннікова Л. Г. Теорія і практика переробки м'яса / Л.В. Віннікова. – 

Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с. 

6. Производство мясных полуфабрикатов / Рогов И.А., Забашта А.Г., 

Ибрагимов Р.М., Забашта Л.К. – М.: Колос Пресс, 2001. – 336 с. 

7. Пищевая химия :учеб. /Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. 

и др.; под ред. А.П.Нечаева. Изд. 4-е, испр. и доп.-СПб.: ГИОРД. 2017.- 640с. 

         8.Технологические процессы в пищевой промышленности: монография 

/В.А.Домарецкий, В.А.Поддубный, А.Е.Шевченко, Р.В.Леус//Под ред. д-ра 

техн.наук, проф.В.А.Домарецкого.-К.:Издательский дом «Аскания», 2017.-

664с. 

       9.Фізико-хімічні і біологічні основи консервного 

виробництва/Б.Л.Флауменбаум, А.Т.Безусов, В.М.Сторожук, Г.П.Хомич.-

Одеса: Друк, 2016.-400с. 

      10.Плахотнік В.Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв: 

навч.посіб. /Плахотнік В.Я., Тюріков І.С,, Хоміч Г.П.-К.:Центр навч. літ-ри,                 



11. Домарецкий В.А.Технология пищевых продуктов: учебн. для студентов 

высших учебных заведений / В.А.Домарецкий.-К.:Издательский дом 

«Аскания», 2014.-736с. 

12. Товажнянський Л.Л. Загальна технологія харчової промисловості у 

прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; 

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – К. : Центр учбової літ-

ри, 2011. – 832 с. 

13. Товажанський Л.Л. Теоретичні основи харчових технологій: навчальний 

посібник /Л.Л. Товажанський, В.А. Домарецький, А.М. Куц [та ін.].– 

Харьків: НТУ ‘‘ХПІ‘‘, 2010. – 720 с. 

14. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва / [Б.Л. 

Флауменбаум, А.Т. Безусов, В.М. Сторожук, Г.П. Хомич] - Одесса, 2006. 

– 400 с. 

15. Домарецький В.А. Біологічні та фізико-хімічні основи харчових 

технологій. Монографія / під ред. д-ра техн. наук, проф. 

В.А.Домарецького.-К.: Фенікс, 2014. – 740с. 

16.  Глух И.С., Школа О.И., Клочкова В.Е. и др. Аспекты применения 

подсолнечного лецитина в пищевой про мыш ленности. Наукові праці. – 

Одеса, 2009. – випуск 36, т. 2, с. 177—179.  

 

 

 

                  Адреса сайтів 

 

1. Навчально-інформаційний портал УНУС 

https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam.html?level=master 

2. Сайт кафедри https://tzppo.udau.edu.ua/ 

3. Наукова бібліотека УНУС http://library.udau.edu.ua/. 

4. MOODLE https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=494 

 

 

   13.Зміни у робочі програмі    

1.Зменшення годин лекційного та лабораторного навантаження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


