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Змістовий модуль № 1  

 

Тема 1. Основні терміни та визначення в галузі якості, безпеки, 

фальсифікації та експертизи харчових продуктів. 

 

Тлумачення термінів: «харчовий продукт», «продукт дитячого 

харчування», «біологічно активна добавка», «експертиза», «товарознавча 

експертиза», «дегустація», «флейвор». 

Тлумачення понять: «якість харчових продуктів», «безпека харчових 

продуктів», «ідентифікація харчових продуктів та продовольчої сировини», 

«фальсифікація харчових продуктів та продовольчої сировини», «система 

ХАССР», «сенсорний аналіз». 

 

Тема 2. Міжнародна та вітчизняна нормативна база відносно якості, 

безпеки та експертизи харчових продуктів. 

 

Основні положення закону України №1602 VII від 22.07.2014 «Про 

основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів». 

Склад та основна характеристика ДСТУ ISO 9001 : 2009 Система 

управління якістю та ДСТУ ISO 22000 : 2007 Система управління безпечністю 

харчових продуктів. Перелік та загальна характеристика різних стандартів, що 

містяться у підкаталогу 61.210 «Сенсорний аналіз» та їхніх національних 

аналогів. 

 

Тема 3. Ідентифікація та сертифікація жирів як складові експертизи 

олійножирової продукції. Характеристика фізичних та хімічних 

показників жирів, придатних для ідентифікації. Основні якісні реакції на 

олії та жири. 

 

Перлік та визначення фізичних показників (густина, показник 

заломлення, в’язкість, температура плавлення – застигання) та хімічних 

показників (числа омилення, вмісту транс-ізомерів жирних кислот, тощо), 

предатних для ідентифікації. Основні якісні реакції на олії та жири. 

 

Тема 4.  Жирнокислотний та ацилгліцериновий склади як основа 

ідентифікації олій та жирів. Склад стеаринової фракції та його значення 

для ідентифікації рослинних та тваринних жирів. 

 

Поділ рослинних олій на групи в залежності від особливостей жирно 

кислотного складу. Сутність та основні етапи визначення жирнокислотного та 

ацилгліцеринового складу олій та жирів газохроматографічним методом. 

Особливості складу стеаринової фракції рослинних олій та тваринних 

жирів. Сутність та значення складу стеаринової фракції, визначення 

газохроматографічним методом, для ідентифікації жирів та жировмісних 

продуктів. 
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Тема 5. Ідентифікація та фальсифікація олій та жирів. 

Ідентифікація та фальсифікація молочного жиру. Фальсифікація 

соняшникової олії мінеральними оливами та курячим жиром. 

Ідентифікація модифікованих жирів. 

 

Особливості жирнокислотного складу та складу стеаринової фракції 

молочного жиру. Основні види олій та жирів, які використовують для 

фальсифікації молочного жиру. Визначення вмісту масляної кислоти, 

групового та індивідуального ацилгліцеринового складу та розрахунок вмісту 

сторонньої домішки у молочному жирі. Газохроматографічний метод 

визначення мінеральних олив у соняшниковій олії. Проблема фальсифікації 

соняшникової олії курячим жиром. 

 

Тема 6. Експертиза харчової продукції. Види товарознавчої 

експертизи. Дегустація як різновид якісної експертизи. Класифікація 

органолептичних показників. Проблеми, які вирішує сенсорний аналіз.  

 

Дегустація як різновид якісної експертизи. Зв'язок дегустації з сенсорним 

аналізом. Проблеми які вирішують за допомогою сенсорного аналізу. 

Класифікація та характеристика органолептичних показників, які визначають за 

допомогою органів зору, дотику, нюху та в порожнині роту. Характеристика 

основних описових термінів.  

 

Змістовий модуль № 2 

 

Тема 7. Психофізіологічні основи органолептики. Природа та 

фактори візуальних відчуттів. Нюхові та смакові відчуття. Дотичні та 

інші сенсорні відчуття. 

 

Організація дегустаційного контролю кольору продуктів.  Описові 

терміни, які використовують під час визначення кольору. Нюхові відчуття. 

Стереохімічна та мембранна теорії запаху.  Класифікація запахів. Смакові 

відчуття. Основні види смаку. Дотичні або тактильні відчуття. Характеристика 

рецепторів, які знаходяться у ротовій порожнині, на кінчиках пальців, долонях, 

та органолептичні показники, що визначають за їх допомогою. Явище 

кінестезису. 

 

Тема 8. Методологія сенсорного аналізу. Класифікація методів 

сенсорного аналізу. Загальна характеристика розпізнавальних, описових 

та балових методів органолептичного аналізу. 

 

Аналітичні та споживчі методи. Класифікація аналітичних методів 

органолептичного аналізу. Загальна характеристика якісних розпізнавальних 

методів (метод парного порівняння, метод «А» не «А», метод триангулярний та 

ін..). описові методи: профільний, метод шкал і категорій. Приклади балових 

шкал. 
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Тема 9. Сенсорний аналіз олієжирових продуктів за допомогою 

балових шкал. Перелік основних описових термінів органолептичного 

аналізу. Текстура жирових продуктів як один з основних 

органолептичних показників. 

 

Перелік основних описових термінів органолептичного аналізу, які 

використовують для  характеристики зовнішнього виду, консистенції, смаку і 

запаху, кольору олій, жирів, маргарину і майонезу. Характеристики 

механічних, геометричних і поверхневих характеристик текстури та відповідні 

описові терміни. 

 

Тема 10. Органолептична оцінка якості олій та жирів. Вади смаку, 

запаху та консистенції соняшникової олії та саломасу. 

 

Характеристика смаку за запаху як основних органолептичних 

показників. Реверсія смаку і запаху. Основні види смаку, запаху та консистенції 

соняшникової олії. Приклади застосування балових шкал для органолептичної 

оцінки смаку і запаху, консистенції, кольору, упаковки і маркування рослинних 

олій, зокрема, олії соняшникової. Вади саломасу та балова оцінка смаку і 

запаху, кольору та консистенції саломасу рафінованого, дезодорованого. 

 

Тема 11. Органолептична оцінка якості маргаринової продукції. 

Вади смаку та консистенції маргарину. Балова оцінка твердих 

маргаринів. 

 

Порядок визначення органолептичних показників. Вади кольору і 

зовнішнього вигляду, смаку і запаху, консистенції та текстури маргарину та 

шляхи їх усунення. Балова оцінка органолептичних показників твердих 

маргаринів. 

 

Тема 12. Органолептична оцінка якості майонезів. Вади смаку, 

запаху та консистенції майонезу. Балова оцінка майонезів.  

 

Порядок визначення органолептичних показників. Вади смаку і запаху, 

консистенції та зовнішнього вигляду майонезу. Балова оцінка 

органолептичних показників майонезу.  

 

Тема 13. Організація та проведення  органолептичного аналізу. 

 

Загальні вимоги щодо кваліфікації дегустатора – експерта, виробничого 

приміщення та нормативної бази. Положення про дегустаційну комісію з 

олійно-жирової продукції (олій, маргаринової продукції та майонезі). 
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