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Змістовий модуль № 1
Тема 1. Якість та безпека харчової продукції як обєкт контролю. Система
контролю якості.
1.1. Контрольовані стадії життєвого циклу харчової продукції.
1.2. Правова основа контролю якості.
1.3. Вхідний контроль.
1.4. Завдання, функції та шляхи вдосконалення діяльності служб контролю
якості на підприємтсві.
1.5. Витрати на якість і моделі вартості якості.

Тема 2. Лабораторний контроль якості харчової продукції. Методи
контролю якості.
2.1. Різновиди методів контролю якості харчової продукції.
2.2. Основні типи методів контролю якості.
2.3. Основні показники якості харчових продуктів.
2.4. Теоретична база методів аналізування.
2.5. Стандартне устаткування сучасної лабораторії.
2.6. Перелік обов’язків працівників сучасної лабораторії харчового
підприємства.
Тема 3. Система HACCP. Статистичні методи контролю якості.
Нормативна документація в галузі.
3.1. Впровадження системи анализу небезпеки по критичним контрольним
точкам на харчових підприємствах України.
3.2. Сім базових етапів системи HACCP.
3.3. Нормативно-законодавча база безпеки харчової продукції в Україні.

Тема 4. Показники безпеки продукції олійно-жирової галузі. Основні
забруднювачі продукції.
4.1. Загальна класифікація забруднюючих харчову продукцію речовин.
4.2. Мікотоксини.
4.3. Радіоактивне забруднення.
4.4. Бактерійні токсини.
4.5. Токсичні елементи
4.6. Антибіотики.
4.7. Кількісна характеристика токсичності речовин.
4.8. Методи визначення показників безпеки.
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Тема 5. Ксенобіотики. Базові показники безпеки.
5.1. Кількісна характеристика токсичності речовин.
5.2. Методи визначення показників безпеки.
5.3. ПДК, ДСД, ДСП.
5.4. Різновиди токсичних впливів ксенобіотиків на організм людини.
Змістовий модуль № 2
Тема 6. Токсичні елементи в сировині та харчовій продукції. Харчові
добавки.
6.1. Різновиди токсичних елементів.
6.2. Супертоксиканти.
6.3. Максимально допустимі рівні вмісту свинцю, ртуті, кадмію, алюмінію,
миш’яку, олова в харчовій продукції.
6.4. Токсичний вплив найбільш небезпечних токсичних елементів.
6.5. Негативні наслідки застосування харчових добавок.
Тема 7. Радіоактивне забруднення харчової продукції. Мікотоксини.
7.1. Причини та наслідки радіоактивного забруднення харчової продукції.
7.2. Методи дослідження ступеня радіоактивного забруднення.
7.3. Причини виникнення мікотоксинів.
7.4. Засоби боротьби з мікотоксинами.
7.5. Різновиди мікотоксинів.
8.6. Максимально допустимі рівні вмісту афлотоксинів, охратоксину А,
патуліну, дезоксиніваленолу, зеараленону, фумонізину, цитриніну в харчовій
продукції.
7.7. Токсичний вплив мікотоксинів на організм людини.
Тема 8. Поліциклічні ароматичні вуглеводні в харчовій продукції.
Діоксини. 3-монохлорпропан-1,2-діол (3-MCPD).
8.1. Причини та наслідки наявності ПАУ в харчовій продукції.
8.2. Методи зниження вмісту бенз(а)пірену в харчовій продукції.
8.3. Максимально допустимі рівні вмісту ПАУ.
8.4. Причини та наслідки наявності діоксинів в харчовій продукції.
8.5. Методи зниження вмісту діоксинів в харчовій продукції. Максимально
допустимі рівні діоксинів.
8.6. Причини та наслідки наявності 2,3-MCPD в харчовій продукції.
Максимально допустимі рівні вмісту 2,3-MCPD та їх ефірів.
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Тема 9. Пестициди, нітросполуки в харчовій продукції.
9.1. Розповсюдженість пестицидів в продукції рослинництва. Потрапляння їх до
продукції тваринництва.
9.2. Методи визначення вмісту пестицидів в харчовій продукції.
9.3. Різновиди пестицидів.
9.4. Небезпека застосування великих кількостей нітратів та нітритів при
вирощуванні сільхозпродукції.
9.5. Максимально допустимі рівні вмісту нітрозамінів в харчовій продукції.
Тема 10. Забруднення харчової продукції речовинами, що
застосовуються в тваринництві. Генетично модифіковані організми.
9.1. Антибіотики, гормональні препарати – шляхи їх потрапляння до харчової
продукції.
9.2. Наслідки присутності антибіотиків для організму людини.
9.3. Антіаліментарні фактори харчування.
9.4. Розповсюдженість ГМО в олійно-жировій галузі.
9.5. Методи визначення ГМО.
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