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Змістовий модуль № 1
Тема 1. Якість харчових продуктів. Основні показники якості харчових
продуктів.
1.1. Поняття якості харчових продуктів.
1.2. Характеристика вимог до якості продукції.
1.3. Оцінка якості продукції.
1.4. Показники харчової цінності продуктів харчування.
Тема 2. Технічне законодавство. Технічні регламенти. Стандартизація
продукції.
2.1. Поняття технічного регламенту.
2.2. Розробка та застосування технічних регламентів.
2.3. Цілі, принципи, функції та задачі стандартизації.
2.4. Методи стандартизації.
2.5. Державна система стандартизації. Міжнародна стандартизація.
Тема 3. Метрологія, стандартизація, сертифікація як основа забезпечення
якості харчових продуктів.
3.1. Основи метрології. Основні поняття метрології.
3.2. Види і методи вимірювання.
3.3. Засоби вимірювання.
3.4. Основи сертифікації продукції. Загальні принципи сертифікації продукції.
3.5. Органи з сертифікації продукції. Правила та порядок проведення робіт з
сертифікації продукції.

Тема 4. Система якості. Система HACCP. Статистичні методи контролю
якості. Нормативна документація в галузі.
4.1. Різноманітність систем контролю якості. Їх фундаментальні поняття.
4.2. Міжнародні стандарти ISO (ІСО) серії 9000.
4.3. Впровадження системи анализу небезпеки по критичним контрольним
точкам на харчових підприємствах України.
4.4. Базові етапи системи HACCP.
4.5. Нормативно-законодавча база якості харчової продукції в Україні.
Тема 5. Загальні методи контролю. Методи відбирання проб. Методи
органолептичної оцінки якості харчових продуктів.
5.1. Поняття про загальні методи контролю якості продукції
5.2. Підготовка проб до аналізу, умови їх зберігання
5.3. Вимоги ДСТУ до відбирання проб.
5.4. Органолептична оцінка якості харчових продуктів як універсальний спосіб
визначення якості продуктів
5.5. Основні речовини, що зумовлюють смак та запах різних продуктів, їх колір
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5.6. Основи сенсорної оцінки харчових продуктів.
5.7. Система дегустаційних оцінок. Словесна (описова) та кількісна (бальна)
системи. Приміщення та умови для дегустації.
Тема 6. Фізичні та хімічні методи оцінки якості продукції.
6.1. Спектральні методи оцінки якості.
6.2. Реологічні методи. Оцінка характеристик міцності.
6.3. Методи визначення кислотності, лужності.
6.4.Окисно-відновний потенціал, визначення, значення у технології різних
харчових продуктів.
Тема 7. Фізико-хімічні методи оцінки якості продукції. Методи аналізу
води та сухих речовин.
7.1. Поляриметричні, рефрактометричні методи
7.2. Методи електрохімії.
7.3. Хроматографічні методи.
7.4. Флуоресцентні методи.
7.5. Колориметрія. Нефелометрія. Сутність методів визначення кольоровості та
прозорості, їх класифікація.
7.6. Види зв’язку вологи в харчових продуктах.
7.7. Класифкація методів визначення масової частки сухих речовин, їх сутність.
Тема 8. Методи визначення вуглеводів і білків. Методи визначення масової
частки жирів, мінеральних речовин, етилового спирту.
8.1. Класифікація методів визначення масової частки різних цукрів, крохмалю,
клітковини та пектинових речовин.
8.2. Методи визначення масової частки загального азоту та амінного азоту.
8.3. Визначення масової частки жиру: методи визначення масової частки жиру
шляхом екстрагування, рефрактометричний метод, за допомогою жиромірів,
колориметричний метод, розрахунковий метод.
8.4.Класифікація, сутність методів визначення мінеральних речовин.
8.5. Теоретичні основи та класифікація методів визначення етилового спирту.
Фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи визначення етилового спирту.
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