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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів –4 

 

Галузь знань 

18- Виробництво та 

технології 

Обовязкова 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

181- «Харчові 

технології» 

Рік підготовки:  

Змістовних модулів– 3 4 2 

 Семестр 7 Семестр 3 

Загальна кількість 

годин – 120 

  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

         Освітній рівень 

бакалавр 

Освітня програма 

Харчові технології 

 

Лекції 

28год. 6 

 

  

Лабораторні 

28 год. 8 

Самостійна робота 

64 год. 106 

Вид контролю: екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання: 56:64 

 для заочної форми навчання:   14 : 106                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни – дати теоретичні основи та практичні навики під час 

вивчення цієї дисципліни, які будуть широко використовуватись в 

практичній діяльності на підприємствах та учбових закладах відповідного 

профілю. Самостійно вирішувати науково-практичні завдання в галузі 

вдосконалення та інтенсифікації харчових виробництв, забезпечувати 

виготовлення продукції високої якості, приймати вірні рішення у різних 

виробничих ситуаціях, раціонально вести технологічні процеси і 

попереджувати випуск продукції, яка не відповідає вимогам нормативно-

технічної документації, об’єктивно оцінювати якість і нешкідливість 

продукції галузі. 

         Завдання дисципліни – оволодіння системою знань в області 

переробки  сировини, що сприяє ефективному використанню сировини на 

шляху зберігання, переробки i споживання. Знання технологій необхідних 

для правильного проведення процесу переробки з метою одержання 

високоякісного продукту. Надати майбутнім фахівцям отримати знання в 

області контролю якості та безпеки харчової продукції. Навчити вміло 

використовувати стандартні методи досліджень показників якості та 

нешкідливості сировини напівфабрикатів і готової продукції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- досягнення сучасної науки і техніки в харчові галузі; 

- організацію технохімічного контролю на підприємствах, функції 

заводської лабораторії, порядок проведення поопераційного 

контролю та визначення критичних точок ;  

- правила приймання продукції, відбору проб і підготовку їх до 

аналізу;  

- стандартні методи досліджень показників якості та нешкідливості 

сировини, напівфабрикатів і готової продукції, теоретичні основи 

застосованих методів, модифікації прискорених методів, джерела 

помилок, вимоги державних стандартів до фізико-хімічних і 



 

 

органолептичних показників якості харчових продуктів, вплив 

шкідливих інгредієнтів на організм людини. 

- способи і методи підвищення якості і харчової цінності продуктів 

харчування. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів 

вищої освіти: Дисципліна «Контроль якості та безпека продукції галузі» 

викладається після підгрунтя вивчених дисциплін: 

- мікробіологія галузі 

- процеси і апарати харчових виробництв 

- технологія консервування плодів та овочі 

- хехнологія зберігання та переробки зерна 

- технологія мяса, мясопродуктів та риби 

- технологія молока і молочних продуктів 

- технологія бродильних виробництв 

- технологія  цукрових виробництв 

- технологія хліба, макаронних, кондитерських і харчоконцентратів 

- технологія жирів і жирозамінників 

               Компетентності: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі харчових виробництв і технологій та у процесі навчання, 

що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності з дисципліни «Контроль якості та безпека 

продукції галузі»  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 



 

 

- здатність працювати в команді; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та 

громадянина в Україні; 

- здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї. 

Фахові компетентності з дисципліни «Контроль якості та безпека 

продукції галузі»   

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та готових продуктів із застосуванням сучасних 

методів. 

- здатність забезпечувати якість і безпеку харчової 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 методи контролю 

харчових технологій з врахуванням принципів інтенсифікації технологічних 

процесів; 

- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

- здатність обирати та експлуатувати лабораторне обладнання;  

- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій 

для вирішення прикладних задач; 

- здатність складати карти поопераційного контролю  виробництва 

харчових продуктів; 

       -  здатність розробляти проекти нормативної документації з 

використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів; 

- здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації 



 

 

праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб або груп 

осіб; 

- здатність аналізувати стан  галузі, сучасні досягнення науки і техніки, 

проводити соціально-орієнтовану політику в галузі  харчових виробництв. 

       Програмні результати навчання 

      Внаслідок вивчення дисципліни «Контроль якості та безпека продукції 

галузі» студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати 

навчання: 

 застосовувати набуті теоретичні знання в своїй практичній 

діяльності; 

 вибирати кращі прогресивні методи дослідження якості сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції;  

 організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів і готових продуктів із застосуванням 

сучасних методів. 

 науково обґрунтовувати доцільність застосування нових 

прогресивних методів; 

 забезпечувати якість і безпеку харчової продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю 

харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації; 

 ґрунтовно орієнтуватися у подальшому розвитку харчової 

промисловості в ринкових умовах; 

 аналізувати та інтегрувати знання з технології в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі 

харчових технологій; 

 організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

Вивчення навчальної  дисципліни «Контроль якості та безпека продукції 

галузі» передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: 

 

 



 

 

                  2. Програма навчальної дисципліни 

    Модуль 1. Поняття якості  та безпечності харчових продуктів . 

    Змістовний модуль 1. Система контролю якості продукції. 

Тема 1. Вступ. Державне регулювання безпеки харчових продуктів. 

Тема 2. Закон України про якість та безпеку харчових продуктів. 

Тема 3. Методологічні і організаційні аспекти контролю якості харчових 

продуктів. 

    Модуль 2. Організація контролю якості продукції на підприємстві. 

   Змістовний модуль 2. Організація контролю якості продукції на 

підприємстві 

Тема 4. Завдання, функції і шляхи вдосконалення діяльності служб контролю 

якості підприємств. Основні недоліки в роботі служб контролю якості 

підприємств. 

Тема 5. Характеристика основних показників якості харчових продуктів.  

 Методи контролю якості харчових продуктів. 

Тема 6. Особливості організації і оформлення роботи заводської лабораторії  

Модуль 3.Безпека продуктів харчування. 

   Змістовний модуль 3. Нешкідливість  та безпека продукції галузі. 

Тема7.Система ХАССП – аналізування небезпечних чинників та критичні 

точки контролю 

Тема 8. Нешкідливість сировини, напів- фабрикатів, та готової продукції. 

Харчові добавки та їх використання в галузі.  

Тема 9. Генетично модифіковані продукти 
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1. Структура навчальної дисципліни    

 

Назви змістовних 

модулів 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Усьо 

го 

у тому числі Усь

о 

го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р л п лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 

Модуль 1 Поняття якості  та нешкідливості  продукції галузі. 

    Змістовний модуль 1. Система контролю якості продукції. 

 

 
 Тема1. Вступ. Державне 

регулювання безпеки 

харчових продуктів. 

 

5 2    3 6,5 0,5    6 

 Тема 2. Закон України про 

якість та безпеку харчових 

продуктів 

 

8 2    6 6,5 0,5    6 

 Тема 3. Методологічні і 

організаційні аспекти 

контролю якості харчових 

продуктів. 

 

23 4  4  15 22,5 0,5  2  20 

Разом за модулем 1 36 8  4  24 35,5 1,5  2  32 

Модуль 2 Організація контролю якості продукції на підприємстві. 

 

   Змістовний модуль 2. Організація контролю якості продукції на підприємстві 

 
Тема 4. Завдання, функції і 

шляхи вдосконалення 

діяльності служб контролю 

якості підприємств. Основні 

недоліки в роботі служб 

контролю якості підприємств 

6 2    4 10,5 0,5    10 

 Тема 5. Характеристика 

основних показників якості 

харчових продуктів.  

 Методи контролю якості 

харчових продуктів. 

 

8 4    4 10,5 0,5    10 

Тема 6. Особливості 

організації і оформлення 
28 2  20  6 14,5 0,5  2  12 



 

 

роботи заводської 

лабораторії 

Разом за модулем 2 

42 8  20 

 

    

 

14 35,5 1  2  32 

            Модуль 3 . Безпека продуктів харчування. 

Змістовний модуль 3 Нешкідливість  та безпека продукції галузі. 

 
Тема 7. Система ХАССП – 

аналізування небезпечних 

чинників та критичні точки 

контролю. 

 

16 4    12 19 1    18 

 Тема 8. Нешкідливість 

сировини, напів- фабрикатів 

,та готової продукції. 

Харчові добавки та їх 

використання в галузі.  

20 6  4  10 19,5 1,5  4  14 

Тема 9. Генетично 

модифіковані продукти. 

 
6 2    4 10,5 0,5    10 

Разом за модулем 3 42 12  4  26 49 3  4  44 

Усього годин 120 28  28  64 120 6  8  108 

                                  

5. Перелік тем лабораторних занять 
                                                                                                                                     Таблиця 3 

                                              

№ 

 

Назва теми та заняття 

Об’єм 

годин 

денної 

форми 

навчання 

Об’єм 

годин 

заочної 

форми 

навчанн

я 

1 

Модуль 1 Поняття якості  та нешкідливості  

продукції галузі. Заняття: Визначення органолептичних 

показників, маси нетто або об’єму і масової частки складових 

частин у консервах 

 

4 

 

 

 

       2 

 

2 

 Модуль 2 Організація контролю якості продукції на 

підприємстві. 

Заняття: Набуття навиків по визначенню кольору 

томатопродуктів.. 

 

4 
 

3 

Модуль 2 Організація контролю якості продукції на  

 
4  



 

 

підприємстві. 

Заняття: Набуття навиків по визначенню вологості зерна. 

 

4 

 

 Модуль 2 Організація контролю якості продукції на 

підприємстві. 

Заняття: Набуття навиків по визначенню складу кондитерських 

виробів 

4 2 

5 

 Модуль 2 Організація контролю якості продукції на 

підприємстві. 

Заняття: Набуття навиків по визначенню органолептичної 

оцінки та фізико хімічних показників харчових  продуктів 

виготовлених з м’яса. 

4  

6 

Модуль 2 Організація контролю якості продукції на 

підприємстві. 

Заняття: Набуття навиків по визначенню вмісту лактози в 

молоці 

4  

7 
Модуль 3 Нешкідливість  та безпека продукції галузі  
Заняття: Набуття навиків по визначенню вмісту нітратів у цукрі. 4 4 

 
Всього 

28 8 

 

 

        6. Самостійна робота студентів 

 

№з/п Назва теми Об’єм 

годин 

денної 

форми 

навчання 

Об’єм 

годин 

заочної 

форми 

навчання 

1 Завдання АПК з підвищення якості та нешкідливості 

продукції галузі. 

3 6 

2 Закон України про якість та безпеку харчових продуктів. 

 

6 6 

3 Поняття  якості і харчової цінності продуктів. Фактори від 

яких залежить якість та безпека продуктів харчування. 
15 20 

4 Особливості організації і оформлення роботи заводської 

лабораторії. 

 

4 10 

5 Вдосконалення діяльності служб контролю якості 

підприємств.   

Розробка і затвердження карт. 

4 10 

6 Характеристика основних показників якості харчових 

продуктів. 
6 12 



 

 

7 Складання карт хіміко-технічного і мікробіологічного 

контролю харчових продуктів. Визначення критичних точок 
8 10 

8 Система ХАССП – аналізування небезпечних чинників та 

критичні точки контролю 

 

6 8 

9 Нешкідливість  та безпека продукції галузі  

Харчові добавки та їх використання в галузі.  
8 14 

10 Генетично модифіковані продукти 

 

4 10 

Всього  64 106 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

     Під час викладання дисципліни «Контроль якості та безпеки продукції 

галузі» 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 «Контроль якості та безпеки продукції галузі 

» 

Лабораторне заняття – Контроль якості та безпеки продукції 

галузі 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/Polozhenn

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

 

Дисципліна «Контроль якості та безпеки продукції галузі» для 

дистанційного навчання розміщена на платформі «MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/enrol/index.php?id=457 

Перелік наочних та технічних засобів навчання 

Наочні засоби:  

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


 

 

           – слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point; 

відео- презентації;  

– інформаційні стенди у навчальній аудиторії;  

– нормативно-технічна документація.  

         Технічні засоби:           Технічні засоби та матеріали до них 

При вивченні даного курсу, проведенні лабораторних занять 

використовуються персональні мікрокалькулятори, обчислювальна і 

комп'ютерна техніка, чинні стандарти, довідкова література, лабораторне 

обладнання, прилади і реактиви згідно методичних вказівок для виконання  

конкретного лабораторного заняття, виробничі об'єкти  (лабораторія заводу), 

різні види консервів з плодів, ягід та овочів 

– витяжні шафи; 

– рефрактометр ; 

– шафа сушильна;  

– ваги електронні AD200 AXIS; 

– водяна баня 

– лабораторний посуд 

– секундомір 

– електроплитка 

– ексикатор 

– фотоелектроколориметр 

– 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 «Контроль якості та 

безпеки продукції галузі» 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/enrol/index.php?id=457 

         Дисципліна має три модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний модульний контроль 

 
Підсумковий контроль Сума 

З/М-1 З/М-2 З/М-3 



 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

30 100 

3 3 5 3 3 35 3 12 3 

 

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 по виконанню лабораторних робіт з курсу «Контроль якості 

та безпека продукції галузі»   

Для студентів спеціальність181- Харчові технологіі 

за програмою : Харчові технологіі 
 

освітній ступінь – бакалавр. – Умань, 2019. – 29 с. 

 

2. . Методичні вказівки по виконанню самостійної робіти з курсу «Контроль якості 

та безпека продукції галузі»   

Для студентів спеціальність181- Харчові технологіі 

за програмою : Харчові технологіі 

освітній ступінь – бакалавр. – Умань, 2021. – 12 с. 

3. Опорний конспект лекцій 

                         12. Рекомендована  література 

                                                     Базова 

 

 



 

 

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

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

2. Булдаков А.С. Пищевые добавки: справочник / А.С Булдаков. – 

М.:ДеЛи принт. 2007. – 312 с. 

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

Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с. 

4. Вимоги європейських торгових мереж до національної 

сільськогосподарської та харчової продукції, що імпортується в ЄС. К.: Весь 

Мир, 2015.50с. 

5. Володарчик Р.П. Забезпечення та  хімічний контроль якості харчових 

продуктів : навчальний посібник / Р. Володарчик  та ін. – Чернівці, 

Чернівецький нац. ун-т. 2015 – 336 с. 

6. Гельфанд С.Ю. Справочник  работника  лаборатории консервного 

завода / С.Ю. Гельфанд, З.В. Дьяконов , Т.Н. Медведев – М.: Агропромиздат, 

1990. – 176 с. 

7. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : 

підручник  / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. – К. : В.Ц. Академія, 2011. – 520 с. 

8. Діючі державні стандарти на сировину, матеріали, тару, посуд, 

продукти переробки сировини і методи досліджень. 

9.  Домарецький В.А. Екологія харчової сировини й продуктів 

харчування / В.А. Домарецький – К., 1994 – 335 с. 

10. Експрес-методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів: 

навчальний посібник / В.В. Євлаш, С.О. Самойленко, Н.О. Отришко, І.А. Буряк – Х: 

ХДУХТ – 2016. – 334 с. 

11. Марх А.Т. Технохимический контроль консервного производства /  

А.Т. Марх., Т.Ф. Зыкина, В.Н. Голубев – М.: Агропромиздат, 1989. – 304 с. 

12. Методи контролю якості харчової продукції  : навчальний посібник 

ч.1/ О.І. Черевко та ін. – Харків: ХДУХТ. 2005. – 260 с. 

13. Методи контролю якості харчової продукції  : навчальний посібник 

ч.2/ О.І. Черевко та ін. – Харків: ХДУХТ. 2008. – 242 с. 

14. Овочево-фруктові пюре функціонального призначення за застосування 

інноваційного обладнання / ·[Токар А.Ю., Харченко З.М., Матенчук Л.Ю., 

Войцехівський В.І.]. Вчені записки Таврійського національного університету 

ім.  В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Т.31(70). №3. 2020. Ч.2. 

Київ:Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 72-78. 

15. Позняковський В.М. Гигиенические основы питания, безопасности и 

экспертиза продовольственных товаров / В.М. Позняковський Учебник, 2-е 

изд., испр. И доп. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 1999. – 448 с. 

16. . Пономарьов П.Х., Сирохман І.В.  Безпека харчових продуктів та 

продовольчої сировини. Навчальний посібник. Київ: Лібра, 1999. 272 с. 

17. . Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до 

будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000 : 2005, IDT) : ДСТУ ISO 



 

 

22000:2007. Київ: Держспоживстандарт України, 2007, 39с. 

18. Справочник технолога плодоовощного консервного производства / Под 

ред. В.И. Рогачева.  – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. –  408 с           

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

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

    20. DEVELOPMENT OFRESIPTURES OF CANNED SMOTHIES MADE 

FROM ZUCCHINI AND FRUITS /[ A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko and 

outher] // EUREKA LIFE SCITNCES. 2018. Y.4(16). P.56-62. 

     21. Combination of vegetable-fruit formulation   composition    for    obtaining     

high  quality products /[ A. Tokar, L. Matenchuk,  Z. Kharchenko and outher] // 

ESTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES. 2018. 

4/11 (94). P.55-60. 

22. Яницький В. Продукти з радіопротекторами / Харчова і переробна 

промисловість.1996.№ 11. С.22-24. 

 

 

                                      Допоміжна література 

                        

1. Антосик А. Вітаміни – важлива складова овочів і фруктів /  Дім, сад, город. 

2002. №2. С. 7 – 9. 

2.  Асаулюк В. Бета-каротиновий збагачувач /Харчова і переробна 

промисловість. 1998.  №1. С. 27. 

3. Бакулина О.Н. Формула пищи: источники натуральных микронутриентов / 

Пищевая промышленность. 2004. №12.С.84 – 87. 

4. Барабашова Л.Ю. Вітамінний щит від радіації / Сад, виноград і вино 

України,1999. №2. С. 22-23. 

 5. Газина Т.П., Дьяконов Л.П. Пища – твое лекарство / Пищевая 

промышленность. 2003. 408 с. 

6. Гельфанд С.Ю., Дьяконова Э.В., Медведева Т.Н. Справочник работника 

лаборатории консервного завода. Москва: Агропромиздат, 1990.176 с. 

7. Гурський В., Коваленко Л., Чернова В., / Харчова і переробна промисловість 

2007. №3.С18-19. 

8. Дієтичні столи та індивідуальні дієти /  [цифровий ресурс]  ПрАТ: 

«Тернопількій молокозавод», 2011. 

 Режим доступу: http://www.molokia.com.ua/page/50/individual_diets.html 

9. Димань Т. Функціональні продукти: користь і здоров’я / Харчова і 

переробна промисловість. 2006.  №8-9. С 24-25. 

10. Доморецький В., Куц А., Ганчів В. Адекватне харчування / Харчова і 

переробна промисловість 2007. №7. С 12-14. 



 

 

11.  До рівня сучасних вимог / Харчова і переробна промисловість. 2007.  №5. 

С 3-4. 

12. Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2005 рік.  

Київ: Український інститут експертизи сортів рослин, 2005.  262с. 

13. Ковров Г.В., Бритиков А.В. Проблемы создания нового поколения 

отечественных продуктов питания повышенной пищевой и биологической 

ценности / Харчова і переробна промисловість. 2003. №6. С. 5-8. 

14. Кудряшова А.А., Оникиенко Е.В., Гусова Р.Ф. Сравнительная 

характеристика аминокислотного состава белковых ресурсов / Пищевая 

промышленность. 2007.  №10. С. 72-74. 
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