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Завідувач кафедри технології жирів 

та продуктів бродіння   ____________   проф. П.О.Некрасов  
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Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення терміну «харчовий продукт». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Жирнокислотний склад та склад стеаринової фракцій як методи 

ідентифікації олій та жирів. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення терміну «продукт дитячого харчування». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Ідентифікація та фальсифікація молочного жиру. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення терміну «харчова добавка». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Фальсифікація соняшникової олії мінеральними оливами та курячим 

жиром. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення терміну «біологічно активна добавка». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Органолептична оцінка якості твердих маргаринів (показники, методи 

визначення, вади, балова шкала). 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення поняття «безпека харчових продуктів». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Органолептична оцінка якості майонезі (показники, методи визначення, 

вади, балова шкала). 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення поняття «фальсифікація харчових продуктів та 

продовольчої сировини». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Органолептична оцінка якості харчового саломасу (показники, методи 

визначення, вади, балова шкала). 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення поняття «експертиза». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Органолептична оцінка якості соєвої олії (показники, методи 

визначення, балова шкала). 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення поняття «ідентифікація продовольчих продуктів та 

продовольчої сировини». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Органолептична оцінка якості соняшникової олії (показники, методи 

визначення, вади, балова шкала). 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення поняття «товарознавча експертиза». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Органолептична оцінка якості харчового ріпакової олії (показники, 

методи визначення, балова шкала). 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни        Управління якістю, система безпеки та експертиза         

харчових продуктів 
(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 
Студент  __________________________________ 

(ПІБ.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Дайте визначення поняття «дегустація». 

2. Наведіть характеристику міжнародної системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів. 

3. Органолептична оцінка якості харчового пальмової олії (показники, 

методи визначення, балова шкала). 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 


