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Загальний опис дисципліни 

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів цілісної 
системи теоретичних знань щодо контролю відповідності функціонування 

виробництва продукції скотарства, згідно з законодавчими актами, 

стандартами, прийнятими управлінськими рішеннями, цілями діяльності 

підприємства.  

Опанування цієї  дисципліни дає можливість спеціалістам приймати 

управлінські рішення щодо координації технологічного процесу виробництва 
продукції скотарства та коригування відхилень від поставлених цілей під час 

його здійснення.  

Теми лекцій 

Тема 1. Класифікація і характеристика екологічно небезпечних 

продуктів, що можуть спричинити небажані властивості молока та 

яловичини. 
Тема 2. Допустимі параметри безпечних продуктів у молоці та 

яловичині та методи їх визначення 

Тема 3. Виробництво екологічно-безпечної яловичини та молока  

Тема 4. Особливості виробництва органічної яловичини і молока та у 

районах, забруднених у результаті аварії на Чорнобильській АЕС 

Тема 5. Транспортування, переробка і пакування екологічно-безпечних 
яловичини і молока 

Теми лабораторних (практичних) занять 

Тема 1. Визначення екологічно безпечних продуктів у молоці та 

яловичині 

Тема 2. Визначення екологічно небезпечних продуктів у молоці та 

яловичині 
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Тема 3. Визначення основних параметрів технології виробництва 
екологічно-безпечних молока та яловичини 

Тема 4. Прижиттєве визначення вмісту 137 Сs у м’язовій тканині 

великої рогатої худоби. 

Тема 5. Визначення параметрів безпечних молока та  яловичини під час 

транспортування, переробки і пакування продукції 
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