
  



  



  

  

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"  
(шифр і назва)  

Нормативна   

Модулів – 3  

Спеціальність  

181 "Харчові 

технології"  
                            (код і назва)  

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 11  2-й та 4-й  3-й та 5-й  

Індивідуальне 

науководослідне 

завдання      реферат  
(назва)  

              Семестр  

Загальна кількість 

годин  – 120  

4-й та 8-й  5-й та 10-й  

Лекції  

Тижневих годин для  

денної форми навчання  

– 8;  

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 4  

Освітній рівень  

  

бакалавр  

28 год.  2 год.  

Практичні, семінарські  

 0 год.   0 год.  

Лабораторні  

28 год.  8 год.  

Самостійна робота  

64 год.  110 год.  

 

 Вид контролю
  

    

екзамен  

  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%):  

- для денної форми навчання – 47 : 53  

- для заочної форми навчання – 8 : 92  

  

  

  

  



  

 2.  Мета, цілі та програмні результати навчання дисципліни  

Мета курсу – здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних 

навичок з оцінювання якості та безпеки зернопродуктів; забезпечити 

необхідний рівень знань студентів для контролю проходження технологічних 

процесів виробництва, всіх хімічних і фізичних змін, які проходять в сировині 

та напівфабрикатах на всіх стадіях технологічного процесу.   

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 (завдання) курсу (програмні компетентності):   

– знання і розуміння предметної області та професійної діяльності;  

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

– здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел;  

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  

– навички здійснення безпечної діяльності;  

– прагнення до збереження навколишнього середовища;  

– 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 організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних 

методів;  

– 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 укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки;  

– здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій 

для вирішення прикладних задач;  

– здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації 

праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп 

осіб;   

– 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.  

– Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами 

переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.  

– Впроваджувати системи управління якістю та безпечністю харчових 

продуктів.  

– Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і 

готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів 

аналізу (або контролю).  

– 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.  

– 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.  

Вивчення дисципліни «Контроль якості та безпека продукції галузі» 

забезпечують знання, набуті раніше під час вивчення дисциплін: “Наукові 

основи технології зернових продуктів”, “Зернознавство”, “Фізика”, “Біохімія”,  

“Неорганічна хімія”, “Органічна хімія”, тощо.  

   



  

 3.  Програма навчальної дисципліни  

  
Модуль 1  

Поняття якості продукції.  Безпека споживання харчових продуктів  

  

Тема 1 (ЗМ1). Основи технохімічного контролю. Завдання 

технохімічного контролю в лабораторіях галузі. Організація технохімічного 

контролю в лабораторіях галузей. Основи виробничої санітарії, правила 

роботи з хімічним посудом. Основи техніки безпеки в лабораторії, перша 

допомога при нещасних випадках.  

Тема 2 (ЗМ 2). Якість продукції. Показники якості, контроль готової 

продукції. Нормативно-правова база якості і безпечності харчових 

продуктів. Законодавство про захист продукції і захист прав споживача.  

Показники якості готової продукції. Контроль якості готової продукції.  

Документи, які регламентують якість і безпечність харчових продуктів. 

Забруднення харчових продуктів та можливість запобігання йому. Вивчення 

«Закону про якість та безпечність харчових продуктів» та «Закону прав 

споживачів».  

Тема 3(ЗМ3). Технологічний контроль на хлібоприймальних і 

насіннєво-переробних підприємствах. Приймання та розміщення зерна. 

Технохімічний контроль за обладнанням, очисткою, сушінням та зберіганням 

зерна. Обробка, розміщення і очищення сортового насіння зернових культур. 

Зберігання і протравлювання сортового насіння. Контроль калібрування 

кукурудзи.  

Тема 4, 5(ЗМ4). Характеристика методів контролю харчових 

виробництв. Методи аналізу: фізико-хімічні, органолептичні, реєстраційні, та 

ін, спеціальні методи аналізу для хлібопекарного виробництва. Похибки 

аналізів –  випадкові, систематичні.  

Модуль 2  

Контроль якості борошна   

Тема 1. (ЗМ5). Технохімконтроль на борошномельних підприємствах. 

Приймання і оцінка борошномельних  і хлібопекарських властивостей зерна. 

Контроль якості манної крупи і висівок.  

Тема 2. (ЗМ6). Контроль технохімічного процесу виробництва 

борошна. Технохімконтроль в зерноочищувальному, помольному та 

пакувальному відділеннях.  

Тема 3. (ЗМ 7). Визначення якості хлібопекарських властивостей 

борошна. Схема контролю за якістю борошна. Визначення білості, вологості, 

крупності, зараженості  шкідниками, зольності, металомагнітних домішок, 

кислотності, вмісту сирої клейковини, її розтяжності, еластичності, пружності та 

гідратаційної здатності, автолітичної активності пшеничного борошна за 

автолітичною пробою, за експрес-випіканням, числа падіння, цукроутворюючої 

та газоутворюючої здатності борошна.  

  



  

   

Модуль 3 Якість і безпека продуктів 

переробки зерна  

 

Тема 1. (ЗМ 8). Якість і безпека споживання зернових продуктів. 

Генетично модифіковані продукти. Сучасний розвиток харчових технологій. 

Місце і роль біопродуктів у харчуванні людей.  

Тема 2. (ЗМ 9). Оцінка якості різних видів круп. Вплив різних 

чинників на якість і харчову цінність круп. Метрологічне забезпечення 

контролю виробництва. Технохімічний контроль приймання, розміщення та 

процесу виробництва крупи. Контроль якості крупи на круп’яних заводах.  

Тема 3. (ЗМ 10). Технохімічний контроль на комбікормових заводах. 

Контроль кормової сировини при прийманні і вимоги до її якості. Контроль 

технологічних процесів виробництва комбікормів. Оцінка якості комбікормів.  

Тема 4. (ЗМ 11). Оцінка якості хліба і хлібобулочних виробів. Новітні 

дослідження щодо впливу сировини і технологічних операцій на 

формування їх якості. Технохімічний контроль на хлібозаводах. Приймання 

та підготування до виробництва сировини. Контроль якості сировини та 

напівфабрикатів. Контроль якості хлібобулочних виробів за органолептичними 

та фізико-хімічними властивостями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

  

Назви змістових 

модулів і тем  

Кількість годин  

денна форма  заочна форма  

усього  
у тому числі  

усього  
у тому числі  

л  п  лаб  інд  с.р.  л  п  лаб  інд  с.р.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Модуль 1. Поняття якості продукції.  Безпека споживання харчових продуктів  

Тема 1. (ЗМ 1). Основи 

технохімічного контролю. 

Завдання та організація 

технохімічного контролю 

в лабораторіях галузі.  

10  4  -  4  -  2  

  

11  

  

0,25  -  0,5  -  10  

Тема 2. (ЗМ 2). Якість 

продукції. Показники 

якості, контроль готової 

продукції. 

Нормативноправова 

база якості і безпечності 

харчових продуктів.  

8  2  -  4  -  2  11  0,25  -  0,5  -  8  

Тема 3. (ЗМ 3). 

Контроль якості на 

хлібоприймальних і 

насіннєво-переробних 

підприємствах.  

11  2  -  2  -  7  11  0,25  -  0,5  -  10  

Тема  4.  (ЗМ4).  
Характеристика методів 

контролю  харчових 

виробництв.  

13  4  -  2  -  7  11  0,25  -  0,5  -  10  

Разом за модулем 1  42  12  -  12  -  18  44  1  -  2  -  38  

Модуль 2. Контроль якості борошна  

Тема 1. (ЗМ 5). 

Технохімконтроль на 

борошномельних 

підприємствах. Оцінка 

борошномельних і 

хлібопекарних  

властивостей зерна.  

  

13  

  

2  

 

-  

  

4  

 

-  

  

7  

  

12  

  

0,3  

 

-  

  

1  

 

-  

  

10  

  

Тема 2. (ЗМ 6). Контроль 

технологічного процесу 

виробництва борошна.  

  

11  

  

2  

 

-  

  

2  

 

-  

  

7  

  

11  

  

0,1  

 

-  

  

0,5  

 

-  

  

10  

Тема  3.  (ЗМ  7).  
Визначення  якості 

хлібопекарських 

властивостей борошна.  

9  2  -  2  -  5  9  0,1  -  0,5  -  8  

Разом за модулем 2    

33  
6  -  8  -  19  32  0,5  -  2  -  28  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 6. 

  

 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Теми лабораторних занять  

Номер змістового модуля та назва теми заняття  

Кількість годин  

денна  

форма 

навчання  

заочна 

форма 

навчання  

Модуль 1. Поняття якості продукції.  Безпека споживання харчових продуктів  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Заняття 1. Складання плану розміщення зерна на ХПП.  

Вивчення функцій виробничої лабораторії.  

4  0,5  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Заняття 2. Формування середньодобової проби. Відбір проб.  
4  0,5  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Заняття 3. Методи 

визначення вологості і зольності.  
2  0,5  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

Заняття 4. Використання харчових добавок з метою 

детоксикації чужорідних речовин в продуктах харчування.  

  

2  

  

0,5  

 

  

Модуль 3. Якість і безпека продуктів переробки зерна  

   

Тема 1. (ЗМ 8). Якість і 

безпечність споживання 

зернових продуктів. 

Генетично модифіковані 

продукти.  

12  4  -  2  -  6  12,5  0,1  -  1  -  11  

Тема 2. (ЗМ 9). Оцінка 

якості різних видів круп. 

Вплив різних чинників на 

якість і харчову цінність 

круп. Метрологічне 

забезпечення контролю 

виробництва.  

11  2  -  2  -  7  12,5  0,1  -  1  -  11  

Тема  3.  (ЗМ  10).  
Технохімічний  
контроль  на 

комбікормових заводах. 

Контроль  кормової 

сировини і вимоги до її 

якості.  

  

11  

  

2  
 -  

  

2  
 -  

  

7  

  

12,5  

  

0,1  

 

-  

  

1  
 -  

  

11  

Тема 4. (ЗМ 11). Оцінка 

якості хліба і 

хлібобулочних виробів. 

Новітні дослідження щодо 

впливу сировини і 

технологічних операцій на 

формування їх якості.  

  

11  

  

2  
 -  

  

2  
 -  

  

7  

  

12,5  

  

0,2  

 

-  

  

1  
 -  

  

11  

Разом за змістовим 

модулем 3  
45  10  -  8  -  27  50  0,5  -  4  -  44  

Усього годин за курсом  120  28  -  28  -  64  120  2  -  8  -  110 



 

Модуль 2. Контроль якості борошна  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.  

Заняття 5.   

Тема 1. Метод визначення кількості і якості клейковини.  

4  1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.  

Заняття 6. Тема 1. Метод визначення числа падіння.  
2  0,5  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7.  

Заняття  7.    

Тема 1. Аналіз пшеничного хлібопекарського борошна.  

  

2  

  

0,5  

Модуль 3. Якість і безпечність продуктів переробки зерна  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11.  

Заняття 8.  

Тема 1. Вплив переробки зерна на вміст токсичних елементів. 
Вплив проведення  технологічного процесу на безпеку 
продукції. Вивчення технологічної документації.   
  

  

  

2  

  

  

1  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9.   

Заняття 9.  

Тема 1. Технохімічний контроль на круп’яному заводі.  

2  1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10.  

Заняття 9. Тема 1. Оцінка якості комбікормів.  
2  1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Заняття 

10.  

Тема 1. Показники якості хліба і методи їх визначення.  

Тема 2. Показники якості макаронних виробів і методи їх 

визначення.   

  

1  

1  

  

  

0,5  

0,5  
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6. Самостійна робота  

  

№  

з/п  

Назва теми  

Кількість 

годин  

денна  

форма 

навчання  

заочна 

форма 

навчання  

  

1  

Модуль 1.ЗМ 1.   

Тема  1.  Основи  виробничої  санітарії 

 обробки приміщень та обладнання.   

Тема 2. Правила роботи з хімічним посудом.  

Тема 3. Перша допомога при нещасних випадках у 

лабораторії.  

Література – [1, 2, 8]. Сторінок 15–25 на кожну із 

запропонованих тем.  

  

  

  

2  

  

  

  

10  

  

2  

Модуль 1.ЗМ 2.   

Тема 1. Контроль калібрування кукурудзи, її очищення 

на пнемостолах.  

Література –  [1–3, 12]. Сторінок 15–25.  

  

  

2  

  

  

8  

  

3  

Модуль 1.ЗМ 3.   

Тема 1. Контроль за температурою зерна.  

Тема  2.  Контроль  ураженості  зернової 

 маси шкідниками.  

Література – [1–5, 7, 9, 11]. Сторінок 15–25 на кожну із 

запропонованих тем.  

  

  

7  

  

  

10  

  

4  

Модуль 1.ЗМ 4.   

Тема 1. Нормативні документи, які регламентують 

якість та безпеку харчової продукції.  

Тема 2. Забруднені харчові продукти і здоров’я людини. 

Література –  [1–3, 12]. Сторінок 15–25 на кожну із 

запропонованих тем.  

  

7  

  

10  

  

5  

Модуль 2.ЗМ 5.   

Тема 1. Контроль якості манної крупи і висівок.  

Контроль процесу маркування.  

Література – [2–4, 12]. Сторінок 15–25 на кожну із 

запропонованих тем.  

  

  

7  

  

  

10  

  

6  

Модуль 2. ЗМ 6.   

Тема 1. Ефективність роботи ситовійних машин.  

Література – [4–6, 8]. Сторінок 15–25.  

  

7  

  

10  

  

7  

Модуль 2. ЗМ 7.   

Тема 1. Визначення зараженості борошна картопляною 

хворобою.  

Література – [2, 4, 8]. Сторінок 15–25.  

  

  

5  

  

  

8  

  

  



 

  

7. Самостійне завдання  

До самостійного індивідуального завдання нами віднесений такий вид 

самостійного опрацювання матеріалу курсу, як написання та захист реферату 

з відповідної теми змістового модуля. Студент на початку семестру 

персонально отримує для виконання тему реферату у викладача дисципліни. В 

процесі виконання лабораторної роботи, що за змістом відповідає темі 

відповідного реферату, студент-виконавець реферату, за його матеріалами,  

виступає з коротким повідомленням (5–7 хвилин). При необхідності, за 

матеріалами повідомлення, може бути організована дискусія по обміну 

протилежних доповідачу думок. В цьому обговоренні може взяти участь любий 

студент групи в якій проводиться дане заняття.  

За належне оформлення тексту реферату, змістовне повідомлення його 

матеріалів на занятті (лабораторне, семінарське) автор може отримати до 10 

балів.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8  

  

  

Модуль 3. ЗМ 8.   

Тема 1. Визначення вмісту нітрозоамінів та шляхи 

зниження їх у харчових продуктах.   

Тема 2. Визначення важких металів у зерні та продуктах 

його переробки.  

Література – [4, 6, 8]. Сторінок 15–25 на кожну із 

запропонованих тем.  

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

11  

  

9  

Модуль 3. ЗМ 9.   

Тема 1. Дозування води для варки каші. Контроль 

процесу пакування крупи.  

Література – [1, 2, 8, 12]. Сторінок 6–8 на кожну із 

запропонованих тем.  

  

  

7  
  

11  

  

  

10  

  

  

Модуль 3. ЗМ 10.   

Тема 1. Вивчення побічних продуктів борошномельних і 

круп’яних заводів.  

Література – [2, 4, 6, 8, 10–12]. Сторінок 25–30.  

  

  

7  

  

  

11  

  

11  Модуль 3. ЗМ 11.   

Тема 1.Вивчення технологічного процесу виробництва 

макаронних виробів.  

Література – [1, 3, 6, 10, 11]. Сторінок 15–25.  

  

  

7  

  

  

11  
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a.  Тематика рефератів із дисципліни «Контроль якості та безпека 

продукції галузі»  

  

Модуль 1. Поняття якості продукції. Безпечність споживання харчових 

продуктів  

1. Складові плану роботи ВТЛ.  

2. Основи виробничої санітарії обробки приміщень та обладнання.  

3. Правила роботи з хімічним посудом.  

4. Перша допомога при нещасних випадках у лабораторії.  

5. Приймальна лабораторія.  

6. Виробнича лабораторія.  

7. Посадова інструкція начальника ВТЛ.   

8. Розподіл роботи між штатом лабораторії.  

9. Правила охорони праці та техніки безпеки під час роботи в лабораторії.  

10. Контроль вимірювальних приладів.  

11. Проведення газової дезінсекція. Герметизація знезаражуючих об’єктів 

для запобігання витоку газу при проведенні дезінсекції.   

12. Умови за яких партія зерна до приймання і переробку не допускається.  

13. Комірні шкідники, що завдають зернопродуктам найбільшої шкоди.  

14. Особливості та способи боротьби з рисовим довгоносиком.  

15. Фізико-механічні способи боротьби зі шкідниками хлібних запасів.  

16. Контроль за температурою зерна.  

17. Контроль ураженості зернової маси шкідниками.  

18. Оцінка якості зерна, що надходить, і контроль первинної очистки і 

сушіння зернопродуктів.  

19. Визначення зараженості зерна шкідниками у прихованій формі.  

20. Визначення зараженості і пошкодженості насіння зернобобових культур 

зернівками та листокрутками.  

21. Визначення зараженості насіння гороху брухусом.  

22. Найбільш поширені шкідники зернопродуктів.  

23. Контроль калібрування кукурудзи.  

24. Мінімальна подача повітря і максимальна висота насипу при 

вентилюванні кукурудзи в качанах.  

25. Особливості розподілу на типи зернової культури – кукурудзи.  

26. Атмосферне повітря і висота насипу зерна кукурудзи в початках при 

вентилюванні для зниження температури.  

27. Установки для проведення активного вентилювання зерна.  

28. Режими та перебіг процесу сушіння насіннєвого зерна кукурудзи в 

зерносушарках шахтного типу.  

29. Режими та перебіг процесу сушіння продовольчого та кормового зерна 

кукурудзи в сушарках шахтного типу. 30. Очищення кукурудзи на 

пневмостолах.  



 

 

 

31. Процеси, що відбуваються в манній крупі під час зберігання та їх вплив 

на якість крупи. Висота штабеля.  

32. Контроль процесу маркування манної крупи і висівок.  

33. Контроль процесу пакування і транспортування манної крупи і висівок.  

34. Харчова цінність та споживні властивості манної крупи та висівок.  

35. Типи манної крупи.  

36. Вимоги нормативно-технічної документації до органолептичних 

показників якості манної крупи і висівок.  

37. Вимоги нормативно-технічної документації до фізико-хімічних 

показників якості манної крупи і висівок.  

38. Контроль засміченості манної крупи та висівок органічними і 

мінеральними домішками.  

39. Визначення розміру крупинок манної крупи.  

  

Модуль 2. Контроль якості борошна  

40. Зміна базисного виходу висівок при зволоженні (усушці) сортових 

помелів м’якої та твердої пшениці.  

41. Вплив збільшення зольності сортових та простих помелів м’якої та 

твердої пшениці на базисні виходи висівок.  

42. Контроль технологічної ефективності ситовійних машин.  

43. Відбір проби продукту для контролю ситовійної машини.  

44. Процес визначення недосіву.  

45. Набір сит для аналізу відходів пшениці, жита.  

46. Характеристика та особливості роботи ситовійних машин ЗМС. 

Зольність сходового продукту.  

47. Характеристика та особливості роботи ситовійних машин ЗМС. 

Зольність верхнього, нижнього сходу та продукту, що надходить.  

48. Характеристика та особливості роботи ситовійних машин Р1-БСН.  

49. Ситовійні машини закордонного виробництва. Характеристика та 

особливості роботи ситовійних машин «Пюромат» (МКРФ).  

50. Визначення продуктивності ситовійної машини та швидкості 

переміщення продукту по ситі.  

51. Методика визначення зараженості борошна картопляною хворобою.  

52. Органолептичні зміни борошна зараженого картопляною хворобою.  

53. Вплив зараженості борошна на величину кислотності.  

54. Причини зараження борошна картопляною хворобою.  

55. Попередження зараження борошна картопляною хворобою.  

  

Модуль 3. Якість і безпека продуктів переробки зерна  

56. Крупи, що не потребують варіння.  

57. Порядок використання мішків для пакування, які були використанні.  

58. Нестандартна крупа.  



 

 

 

 

59. Доброякісні ядра перлових і ячних круп.  

60. Визначення глютинозних зерен в рисі.  

61. Визначення недодиру в ячмінній крупі.  

62. Показники визначення сорту крупи.  

63. Показник кулінарних достоїнств крупи для визначення амілази і 

амілопектину.   

64. Водопоглинальна здатність круп та коефіцієнт розварювання.  

65. Характеристика кормових зернопродуктів.  

66. Характеристика мучки.  

67. Відходи 1-ї, 2-ї та 3-ї категорій, що отримують на мукомельному та 

круп’яному виробництві.  

68. Зернова суміш, що містить 50–70 % зерна продовольчих, фуражних і 

бобових культур.  

69. Одержання дроблених круп, що відносять до кормових продуктів.  

70. Характеристика дроблених номерних круп.  

71. Використання недодиру на круп’яних заводах.  

72. Визначення та використання недоброякісного ядра.  

73. Визначення вологості тіста і сирих макаронних виробів висушуванням 

допостійної маси.  

74. Визначення вологості тіста і сирих макаронних виробів з попереднім 

підсушуванням.  

75. Визначення граничного напруження зсуву тіста.  

76. Визначення  швидкості  пресування  макаронних  виробів  і 

продуктивності преса.  

77. Визначення крихтуватості макаронного тіста.  

78. Визначення кислотності тіста, напівфабрикатів та сирих макаронних 

виробів.  

79. Визначення вологості тіста експресним методом.  

80. Дефекти макаронних виробів.  

81. Показники якості макаронних виробів.  

82. Пакування, маркування, транспортування і зберігання макаронних 

виробів.  

83. Виробництво хліба із додаванням соєвого борошна у вигляді 

диспергованої заварки на молочній сироватці.  

84. Вплив соєвого білково-ліпідного комплексу на якість хліба.  

85. Хлібобулочні вироби з використанням солоду та продуктів його 

перероблення.  

86. Цінність хліба з біоактивного зерна.  

87. Вплив солодового борошна на формування споживних властивостей 

хліба.  

 



 

 

 

 

88. Поліпшення якості хлібобулочних виробів із використанням цукристих 

речовин і продуктів гідролізу білків.  

89. Перспективні напрями створення продуктів поліпшеної якості.  

90. Властивості хліба пшеничного з біологічно активною добавкою 

“Біосластелін”.  

91. Вплив яблучно пектинових екстрактів на якість хліба.  

92. Хлібобулочні вироби з рецептурним вмістом харчових волокон.   

93. Способи забруднення сировини і продуктів переробки зерна.  

94. Особливості потрапляння токсичних речовин у продукти харчування.  

95. Шляхи зниження вмісту токсичних речовин в харчових продуктах через 

компостування добрив.  

96. Мікотоксини.  

97. Особливості окремих афлотоксинів.  

98. Спрямування розвитку і дії охратоксинів.  

99. Мікроорганізми, що продукують дезоксинілваленол і його гранично 

допустима концентрація.  

100. Особливості дії зеараленолу, фумонізинів і ерготоксинів.  

101. Шляхи зниження рівня ксенобіотиків і токсичних речовин у продуктах 

переробки зерна.  

102. Документи, що регламентують якість і безпечність харчових продуктів в 

Україні і країнах ЄС.  

103. Державні органи України, що забезпечують розробку, затвердження та 

впровадження санітарних заходів щодо безпечності та якості харчових 

продуктів.  

104. Система аналізу ризиків та контролю (регулювання) в критичних точках 

(НАССР).  

105. Особливості терміну «фальсифікований (міжнародний санітарний 

абоветеринарний) сертифікат».  

106. Непридатні («едальтерованим») харчові продукти.  

107. Особливості державного контролю і державного нагляду за роботою 

харчових підприємств.  

108. Харчові продукти для яких заборонений обіг.  

109. Особливості системи надійності продуктів.  

110. Терміни «забруднення» і «забруднююча речовина».  

111. Терміни, що характеризують параметри безпечності продукту: 

«максимальна межа залишків» («максимально допустимий рівень 

залишків»), «максимальний рівень», «мінімальні специфікації якості», 

«небезпечний фактор», «придатність харчового продукту».  

112. Шкідливі домішки, що регламентуються санітарними правилами і 

нормами.  

113. Вплив нітритів і нітратів на здоров’я населення.  



114. Вміст нітратів у зерні і в продуктах із зерна.  

 

 

 

115. Вміст нітритів у продуктах харчування.  

116. Фактори збільшення кількості нітритів в продуктах при зберіганні.  

117. Процес відновлення нітратів у нітрити.  

118. Пошук прогресивних способів зниження вмісту нітритів і нітратів 

врослинній сировині і продуктах переробки.  

119. Особливості виявлення малих концентрацій забруднювальних або 

отруйних речовин у харчових продуктах.  

120. Шляхи зниження вмісту нітратоамінів у продуктах харчування.  

121. Методика визначення вмісту нітратоамінів у харчових продуктах. 122. 

Методика визначення важких металів у зерні та продуктах його 

переробки.  

123. Шляхи підвищення мікробіологічної безпечності хліба.  

124. Залежність між ступенем спорового обсіменіння борошна і 

мікробіологічною стійкістю хліба.  

125. Значення ультрафіолетового опромінення у забезпеченні стійкості 

продуктів до мікробіологічного псування.  

126. Мікроорганізми, що зумовлюють пліснявіння хліба.  

127. Поняття референс (арбітражної) лабораторії.  

128. Шляхи зниження вмісту анти поживних речовин у насінні сої.  

129. Сочевиця, нут і люпин у виробництві хлібобулочних виробів.  

130. Білково-жирові продукти на основі бобових культур, які 

використовуються у хлібопекарському виробництві?  

131. Речовини ядра соняшнику, насіння льону, конопель, що збагачують 

хлібобулочні вироби.  

132. Взаємозв’язок між використаним солодовим екстрактом і активністю 

дріжджів.  

133. Взаємодія травних ферментів із використаними продуктами 

перероблення амаранту.  

134. Хлібопекарські поліпшувачі. Групи хлібопекарських поліпшувачів.  

135. Функціональні властивості різних груп хлібопекарських поліпшувачів.  

136. Значення цукровмісних паст із картоплі для формування якості хліба.  

137. Характер впливу продуктів гідролізу крохмалю на якість хліба.  

138. Білково-вуглеводневі добавки в рецептурі хлібобулочних виробів.  

139. Використання стевія і стевіозид у хлібопекарському виробництві.  

140. Роль лізину у формуванні споживних властивостей хліба.  

141. Значення добавки L-кармітину для харчового раціону людини.  

142. Можливі додаткові джерела білків у хлібопекарському виробництві. 143. 

Значення пектинових речовин в поліпшенні якості хлібобулочних 

виробів.  

144. Мікробні поліцукриди в процесі формування споживних властивостей 

хлібобулочних виробів. Характеристика карбоксиметил целюлози.  



 

 

 

 

145. Роль морських водоростей для формування споживних властивостей 

хліба. Джерело йоду, кальцію, заліза для поліпшення харчової якості хліба. 146. 

Значення в харчуванні різних категорій людей збагачений залізом і вітамінами 

хліб.  

147. Використання вітамінно-мінеральних преміксів «Валітек».  

148. Характеристика ферментних препаратів і заквасок.  

149. Джерело  забруднення  сировини  рослинного  походження 

радіоактивними речовинами.  

150. Методи радіаційного контролю харчових продуктів. Вплив радіоактивних 

речовин на організм людини.  

  

 

8. Методи навчання  

Дисципліна «Контроль якості та безпеки продукції галузі» є 

спеціальною дисципліною, яка вивчається на 2 курсі студентами 21 к-тз 

групи, 4-му курсі студентами 41 тз групами та на третьому та дев’ятому 

курсах студентами 31 к-з-тз та 51-з-тз груп.  

Відділ технохімічного контролю регулює ведення технологічних 

процесів і забезпечує заходи, пов’язані з максимальним використанням 

природних ресурсів зерна, і випуск продуктів високої якості.  

Значення відділів технохімічного контролю на сучасному етапі 

підвищилось. Вони є одним із органів управління виробничої діяльності 

підприємства і важливою ланкою державного регулювання за контролем 

якості зерна, борошна, крупів і комбікормів.  

Вивчення дисципліни «Контроль якості та безпеки продукції галузі» 

забезпечують знання, набуті раніше під час вивчення дисциплін: «Наукові 

основи технології зернових продуктів», «Зернознавство», «Зберігання зерна», 

«Фізика», «Біохімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», тощо.  

Дисципліна є важливим складником єдиного процесу вивчення всіх 

навчальних дисциплін курсу по даній спеціальності.  

Загальний обсяг навчального часу, виділеного на вивчення навчальної 

дисципліни освітньо-професійною програмою денної форми навчання: 120 

годин, в тому числі: лекції – 28 год., лабораторні роботи – 28 год., самостійна 

робота – 64 год., тоді як заочної форми навчання: лекції – 2 год., лабораторні 

роботи – 8 год., самостійна робота – 110 год.  

Форма підсумкового контролю: екзамен для денної та заочної форми 

навчання.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Основне устаткування, машини, прилади, матеріали:  

Подільник БИС-1, прилад для визначення якості зерна, млинок 

лабораторний ЛМТ, шаровий млин, піч муфельна, тістомісильна машина ТЛ, 

термостат для вистоювання хліба, піч для пробної випічки хліба, прилад для 

відмивання клейковини МОК1, пристрій для визначення числа падіння ПЧП3, 

розсів лабораторний, сушильна шафа СЄШ-ЗМ, лабораторна установка, прилад 

Журавльова, прилад для визначення об’єму хліба, білизномір СКИБМ, ваги 

настільні циферблатні, технічні ваги з рівновагами, аналітичні ваги, ІДК-1, 

ПВФ-2, ПИФ-2, прецизійний рефрактометр, термометр TESTO, мікроскоп 

біологічний з підвісним столиком, сита, ексикатор, водяна баня, тиглі 

фарфорові та кварцові, бюкси, шпателі, щипці тигельні, планки зі скошеними 

ребрами, піпетки за ГОСТ 1770-74, чашки для наважок, скляна лійка, пробірки 

віскозометричні, мірний циліндр, чашка Петрі та інший хімічний та 

лабораторний посуд, лупа конічна, фільтрувальний папір, кислота азотна, 

розчин фенолфталеїну, розчин лугу, розчин гідроксиду натрію, дистильована 

вода.  

  

9. Методи контролю  

Серед пріоритетних напрямів контролю рівня засвоєння студентами  

матеріалу з курсу «Контроль якості та безпеки продукції галузі» виділяється 

поточний, де виводиться оцінка ефективності проведення кожного 

лабораторного  (семінарського, практичного) заняття, а саме: рівня 

підготовки до його проведення, ступеню  володіння винесеним на це заняття 

матеріалом, відповідей на тестові запитання, активності в обговоренні 

рефератів, винесених на заняття, чітке виконання, оформлення і вчасний 

захист лабораторної роботи та оцінка за рівень виконання, зміст і оформлення 

реферату. Доповідь (в межах 5–7 хв.)  за його темою проводиться на 

лабораторному занятті.  

  

10. Розподіл балів, що отримують студенти   

  

В процесі вивчення дисципліни «Контроль якості та безпеки продукції 

галузі» проводиться поточний контроль з метою об’єктивної оцінки знань 

студентів.  

На лабораторних заняттях студент денної  та заочної форми навчання, 

може отримати максимум 6–12 бали, а саме: за присутність на занятті, чітке 

виконання і оформлення, за вчасний захист лабораторної роботи нараховується 

максимум 3–4 бали, решту балів студент може отримати даючи відповіді при 

опитуванні (може проводитися шляхом тестування), за участь в дискусії при 

обговоренні реферату колеги.  

 



 

 

 

 

За належне оформлення тексту реферату, змістовне повідомлення його 

матеріалів на занятті (лабораторне, семінарське) автор може отримати до 10 

балів.  

Таким чином, за підсумком поточного контролю, студент може отримати 

максимум 70 балів   –   8 лабораторних занять, що охоплюють 11 змістових 

модулів, кожний із них, відповідно до складності, може бути оцінено в 5–6 бали, 

що складе в межах 60-ти і до 10 балів за реферат.  

На підсумковий контроль (екзамен) відводиться 30 балів, які студенту 

можуть бути нараховані за результатами екзамену.  

  

10.1. Розподіл балів для екзамену   

Поточне тестування та самостійна робота   

 

 

Модуль 1  Модуль 2  Модуль 3  

 

  ЗМ1  ЗМ 2  ЗМ 3  ЗМ 4  ЗМ 5  ЗМ 6  ЗМ 7  ЗМ 8  ЗМ 9  ЗМ 10  ЗМ 11 

6  6  5  5  6  5  5  5  5  6  6  10  30  100  

ЗМ1, ЗМ2 ... ЗМ11 – теми змістових модулів.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  
Оцінка ECTS  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового  

проекту (роботи), практики  
для заліку  

90–100  А  відмінно  

  

зараховано  

82–89  В  
добре  

74–81  С  

64–73  D  
задовільно  

60–63  Е   

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  

11. Методичне забезпечення  

1. Костецька К.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

курсу «Контроль якості та безпека продукції галузі». Метод. вказ. [для студ. ВНЗ з напр. 

підгот. 181 «Харчові технології»] / К.В. Костецька. Умань: Редакційно-видавничий відділ 

Уманського НУС, 2019. 82 с.  

2. Костецька К.В. Завдання з самостійної роботи з курсу «Контроль якості та 

безпека продукції галузі». Метод.  вказ. [для студ. ВНЗ з напр. підгот. 181 «Харчові 

технології»] / К.В. Костецька. Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2019. 23 с.  



 

 

 

 

 

12. Рекомендована література  

Базова 

1. Фалужний В. Ф. Лабораторный практикум по общей технологи пищевых продуктов. М.: 

Пищевая промышленность, 1998.  

2. Савчук Н. Т., Подпрятов Г. І. Технохімконтроль продукції рослинництва. К.: 

Видавництво НАУ, 2004.  

3. Беркутова Н. С. Методы оценки и формирование качества зерна. М.: Росагропромиздат, 

1991.  

4. Левин О. Н., Нарсеев А. М. Зерно. Контроль качества и безопасности по 

международным стандартам. М.: Агропромиздат, 2001.  

5. Фемен В. М. Оценкакачества зерна крупяных культур на малих предприятиях. М.: 

Колос, 2003.  

6. Дробот В. І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. К.: Руслана, 1998.  

Допоміжна 

7. Зедгинидзе И.Г. Организация и планирование инженерного эксперимента: Учебник. 

Тбилиси: Изд-во Технический университет «Центр информатизации», 2000. 

8. Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. М.: Изд-во «ЮНИТИ-

ДАНА», 2000. 

Інтернет ресурси 

9. http://www.zerno.org.ua/articles/quality/377-ключова-концепція-системи-якості-та-

безпеки-зернової-продукції 

10. https://propozitsiya.com/ua/organizaciya-ta-kontrol-yakosti-zberigannya-zerna  

11. https://ndiresurs.gov.ua/articles/zerno.html  
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