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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 

(за вибором) 

 

Модулів – 3 

Напрям підготовки 

6.051701 «Харчові 

технології та інженерія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів–8  
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

1-й 2-й 

Лекції 

 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2/4 

самостійної роботи  

студента – 2,2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

 

18 год 6 год 

Лабораторні 

28 год 6 год 

Самостійна робота 

74 год 108 год 

Індивідуальні завдання: 

год 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 62,2 % 

для заочної форми навчання – 11,1 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: здобути глибокі знання і практичні навички в освоєнні 

сучасних інструментальних методів контролю харчових виробництв, розглянути 

сучасні інструментальні та хімічні методи визначення вмісту головних 

компонентів сировини, оцінки якості готової продукції, контролю 

напівфабрикатів. 

Завдання дисципліни –  вивчити методи визначення масової частки вологи, 

сухих речовин, рН, мінеральних речовин, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, 

пектинових речовин та ін., на базі рефрактометрії, поляриметрії, потенціометрії, 

фотометрії, нефелометрії; ознайомити студентів з  будовою, правилами роботи з 

приладами, їх метрологічною характеристикою; дати поняття про методи 

полярографії, кондуктометрії, спектрометрії, хроматографії; ознайомити 

студентів з організацією та специфікою контролю якості на різноманітних   

харчових   виробництвах;   показати   значення   добре організованого контролю 

якості в умовах роботи харчових підприємств. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

-  знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій; 

- знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних 

перетвореньосновних 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; 

- 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. 
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- 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. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі виробництва і технологій та у процесі навчання, що передбачає 

застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується 

певною невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності дисципліни «Сучасні інструментальні методи 

контролю харчових виробництв»: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- навички здійснення безпечної діяльності; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
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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 з дисципліни «Сучасні інструментальні методи 

контролю харчових виробництв»: 

- 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 проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для 

вирішення прикладних задач. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. Методологія контролю якості харчової продукції 

 

Змістовий модуль 1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни. Основи 

контролю якості харчової продукції. 

Загальні поняття про якість харчової продукції. Правова та технічна основа 

контролю якості харчової продукції. Законодавство про якість продукції та захист 

прав споживачів.  Закони України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини», «Про захист прав споживачів Закон України». 

Змістовий модуль 2. Основні показники харчової цінності продуктів 

харчування. Основні показники безпеки харчової продукції. 

Особливості хімічного складу продукції, стандартні методики визначення 

компонентів хімічного складу сировини та продуктів переробки. Показники 

нешкідливості харчових продуктів. 

 

Змістовий модуль 3. Методологія контролю якості харчової продукції. 

Стисла характеристика харчових продуктів, як складних багатокомпонентних 

систем. 
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Механізм формування властивостей харчової продукції. Взаємозв’язок 

контролю та оцінки якості харчових продуктів. Модель методології оцінки якості 

харчової продукції. Контроль якості готової продукції. Види контролю.  

 

 

Організація контролю на підприємстві харчової промисловості. Схема 

контролю якості харчової продукції. 

 

МОДУЛЬ 2. Сучасні інструментальні методи контролю харчових 

виробництв 

Змістовий модуль 4. Використання органолептичних методів під час 

оцінки якості харчової продукції. 

Основні відомості про органолептичну оцінку. Методи органолептичних 

оцінок. Механізм органолептичних відчуттів. Основні види дегустації. Відбір 

дегустаторів та формування дегустаційної комісії. 

Змістовий модуль 5. Використання сучасних інструментальних методів під 

час оцінки якості харчової продукції. 

Класифікація сучасних інструментальних методів контролю та їх 

застосування для аналізу харчових продуктів. 

Змістовий модуль 6. Характеристика фізичних методів оцінки якості. 

Характеристика спектральних, реологічних методів аналізу. Віскозиметрія. 

Змістовий модуль 7. Характеристика хімічних методів оцінки якості.  

Хімічні методи оцінки якості харчової продукції, що використовуються для 

визначення кількості і якості окремих органічних або неорганічних речовин, що 

входять до складу харчового продукту. 

Змістовий модуль 8. Характеристика фізико-хімічних методів оцінки 

якості. 

Характеристика таких фізико-хімічних методів дослідження харчових 

продуктів, як поляриметричні, рефрактометричні, електрохімічні, 

електрофотометричні, хроматографічні та люмінесцентні. 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів  

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г

о
 

у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л лаб інд с.р. л лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



8 

 

  

Модуль 1. Методологія контролю якості харчової продукції 

Змістовий модуль 1. 

Вступ. Предмет і 

завдання дисципліни. 
Основи контролю 

якості харчової 

продукції. 

7 2 - - 5 10 - - - 10 

Змістовий модуль 2. 

Основні показники 

харчової цінності 

продуктів 

харчування.  

16 2 4 - 10 12 2 - - 10 

Змістовий модуль 3. 

Методологія 

контролю якості 

харчової продукції.  

16 2 4 - 10 10 - - - 10 

Разом за модулем 1 39 6 8 - 25 32 2 - - 30 

Модуль 2. Сучасні інструментальні методи контролю харчових виробництв 

Змістовий модуль 4. 

Використання 

органолептичних 

методів під час 

оцінки якості 

харчової продукції 

8 2 4 - 2 15 - - - 15 

Змістовий модуль 5. 

Класифікація 

сучасних 

інструментальних 

методів контролю та 

їх застосування для 

аналізу харчових 

продуктів 

19 4 4 1 10 15 - - - 15 

Разом за модулем 2 27 6 8 1 12 30 - - - 30 

Модуль 3. Характеристика сучасних методів контролю 

Змістовий модуль 6. 

Характеристика 

фізичних методів 

оцінки якості 

18 2 4 2 10 14 2 2 - 10 

Змістовий модуль 7. 

Характеристика 

хімічних методів 

оцінки якості 

18 2 4 2 10 24 2 2 - 20 

Змістовий модуль 8. 

Характеристика 

фізико-хімічних 

методів оцінки якості 

18 2 4 2 10 20  2 - 18 

Разом за модулем 2 54 6 12 6 30 58 4 6 - 48 

ІНДЗ - - - 7 - - - - - - 

Усього годин 120 18 28 7 67 120 6 6 - 108 

5.Теми лабораторних занять 
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№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Організація роботи виробничо-технологічної 

лабораторії. Функції лабораторії. Підготовчі операції 

хімічного аналізу 

4  

2 Відбір проб для аналізу 4  

3 Визначення масової частки сухих речовин 4 2 

4 Методи визначення титрованої та активної 

кислотності 

4 2 

5 Визначення вмісту аскорбінової кислоти 4 2 

6 Визначення масової частки хлориду натрію 

 

4  

7 Органолептична оцінка консервованих продуктів 4  

Разом 28 6 

6.Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Сучасне обладнання лабораторій. Хімічний посуд. 

Різновиди хімічного посуду, підготовка до 

використання  

6 10 

2 Методи визначення вуглеводів  6 10 

3 Методи визначення мінеральних речовин  6 10 

4 Методи визначення етилового спирту  6 10 

5 
Методи визначення кольоровості, прозорості та 

мутності  
6 10 

6 
Стандарти на методи визначення показників якості 

харчової продукції  
10 10 

7 Контроль якості окремих груп харчової продукції  9 18 

8 Хроматографічні методи аналізу  6 10 

9 Спектрофотометричні методи аналізу  6 10 

10 Визначення густини, в’язкості  6 10 

Разом  67 108 

 

7.Методи навчання 

   Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота.                                                        

 
8. Методи контролю 

Дисципліна має три модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 
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лабораторних занять –  24 балів; 

самостійної роботи –  18 балів; 

модульного контролю (тестування) – 28 балів. 

Підсумковий контроль (екзамен) – 30 балів.   

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

Поточний (модульний) контроль 
Підсумковий 

контроль 

Загальна 

сума балів 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

30 100 

5 9 10 10 8 5 10 13 

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 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Сучасні 

інструментальні методи контролю харчових виробництв» для студентів напряму 

підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційний 

рівень – бакалавр. – Умань, 2016. – 61 с. 

 

11. Рекомендована література 
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Базова 

1. Тарасенко Є.В. Методи контролю харчових виробництв / Є.В.Тарасенко, 

В.С.Костюк //Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 

7.091711 "Технологія харчування". Навчально-методичне видання. — К.: 

КНТУ, 2002. — 133 с. 

2. Черевко О.І. Методи контролю якості харчової продукції // Навчальний 

посібник. — Харків: ХДУХТ, 2005. — 230 с. 

3. Найченко В.М. Практикум з технології зберігання і переробки плодів та 

овочів з основами товарознавства. К.:ФАДА, ЛТД, 2001. – 211с. 

4. Марх А.Т., Зыкина Т.Ф., Голубев В.Н. Технохимический контроль 
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