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Харків – 2022 рік 
 

 

 

Тематика контрольних робіт 



Спеціалізація - 181.01 

 

Варіант 1 

1. Дайте визначення терміну «харчовий продукт» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Жирнокислотний, ацилгліцериновий та склад стеринової фракції як 

методи ідентифікації олій та жирів 

 

Варіант 2 

1. Дайте визначення терміну продукт дитячого харчування  

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Ідентифікація та фальсифікація молочного жиру 

 

Варіант 3 

1. Дайте визначення терміну «харчова добавка» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Фальсифікація соняшникової олії мінеральними оливами та курячим 

жиром 

 

Варіант 4 

1. Дайте визначення терміну «біологічно-активна добавка» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості твердих маргаринів (показники, методи 

визначення, вади, балова шкала) 

 

Варіант 5 

1. Дайте визначення поняття «безпечність харчових продуктів» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості майонезів (показники, методи 

визначення, вади, балова шкала) 

 

Варіант 6 

1. Дайте визначення поняття «фальсифікація харчових продуктів і 

продовольчої сировини» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості харчового саломасу (показники, методи 

визначення, вади, балова шкала) 

 

 



Варіант 7 

1. Дайте визначення поняття «ідентифікація харчових продуктів і 

продовольчої сировини» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості соняшникової олії (показники, методи 

визначення, вади, балова шкала) 

 

Варіант 8 

1. Дайте визначення поняття «експертиза продовольчих продуктів» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості соєвої олії (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

Варіант 9 

1. Дайте визначення поняття «товарознавча експертиза» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості ріпакової олії (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

 

Варіант 10 

1. Дайте визначення поняттю сенсорний аналіз 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості пальмової олії (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

 

 

Спеціалізація - 181.02 

 

 

Варіант 1 

1. Дайте визначення терміну «харчовий продукт» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

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

балова шкала) 

 

 

 

Варіант 2 



1. Дайте визначення терміну продукт дитячого харчування  

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

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

балова шкала) 

 

Варіант 3 

1. Дайте визначення терміну «харчова добавка» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

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

балова шкала) 

 

Варіант 4 

1. Дайте визначення терміну «біологічно-активна добавка» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості світлого пива (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

Варіант 5 

1. Дайте визначення поняття «безпечність харчових продуктів» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості безалкогольних напоїв (показники, 

методи визначення, балова шкала) 

 

Варіант 6 

1. Дайте визначення поняття «фальсифікація харчових продуктів і 

продовольчої сировини» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості вина виноградного (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

 

Варіант 7 

1. Дайте визначення поняття «ідентифікація харчових продуктів і 

продовольчої сировини» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості ігристого вина (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

Варіант 8 



1. Дайте визначення поняття «експертиза продовольчих продуктів» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості лікеро-горілчаних виробів (показники, 

методи визначення, балова шкала) 

 

Варіант 9 

1. Дайте визначення поняття «товарознавча експертиза» 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості мінеральних вод (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

 

Варіант 10 

1. Дайте визначення поняттю сенсорний аналіз 

2. Наведіть характеристику міжнародні системи органолептичної оцінки 

харчових продуктів 

3. Органолептична оцінка якості темного пива (показники, методи 

визначення, балова шкала) 

 

 

 

Тематика  

Індивідуальних завдань з дисципліни 

«Управління якістю, система безпеки та експертиза харчових продуктів» 

Варіант 1-2 

1.Запропонувати методи та порядок визначення органолептичних показників 

нерафінованої соняшникової олії. 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 100- 

балової оцінки показників: 

 

Смак і запах – 40-55; консистенсія -17-30; колір та рівномірність 

забарвлення 7-10; упакування і маркування 3-5. 

 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді повного кола. 

 

Варіант 3-4 

1.Запропонувати методи визначення органолептичних показників 

рафінованої олії. 

2.За результатами дегустаційного аналізу  одержано середні значення 100- 

балової оцінки показників: 



  

Смак і запах – 50-35; консистенсія -10-25; колір та рівномірність забарвлення    

10-8; упакування і маркування 5-4. 

  

 

 

Варіант 5-6 

1.Запропонувати методи та порядок визначення органолептичних показників 

саломасу рафінованого дезодорованого.  

2.За результатами дегустаційного аналізу  одержано середні значення 20- 

балової оцінки показників:     

 

 Смак і запах – 10-5; консистенсія -5-2; колір 5-3. 

 

 Побудувати профілограму якості продукту у вигляді напівкола. 

 

  

Варіант 7-8 

1.Запропонувати методи та порядок визначення органолептичних показників 

твердих маргаринів. 

2.За результатами дегустаційного аналізу  одержано середні значення 85- 

балової оцінки показників:     

 

Смак і запах – 50-30; консистенсія -25-20; колір 10-6;  

 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді прямокутника. 

 

 

Варіант 9-10 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників     

м’яких маргаринів. 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 100-баловою шкалою: 

 

Смак і запах- 50-48; консистенція -25-20; колір-10-6; посолення- 10-5; 

пакування та маркування- 10-6. 

 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді повного кола. 

 

Варіант 11-12 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників     

майонезів. 



2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 30-баловою шкалою: 

 

Смак і запах- 15-13; зовнішній вид та консистенція- 6-5; колір- 3-2; 

упакування та маркування- 5-4. 

 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді повного кола. 

Варіант 13-14 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників     

спирту. 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 10-баловою шкалою: 

 

Колір та прозорість (зовнішній вигляд)- 1,5-2; запах (аромат)- 2,5-4; смак- 

2,5-4. 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді прямокутника. 

 

 

Варіант 15-16 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників     

горілки. 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 10-баловою шкалою: 

 

Прозорість та колір – 1,5-2; аромат- 2,5-4; смак- 2,5-4; 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді напівкола. 

 

 

Варіант 17-18 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників     

коньяку. 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 10-баловою шкалою: 

 

Смак- 5-3,5; букет- 3-2; колір- 0,5; прозорість 0,5; типовість- 1,0. 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді повного кола. 

 

Варіант 19-20 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників  

пива (світлого і темного). 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 25-баловою шкалою: 



 

 Прозорість- 3-1; колір-3-1; аромат-4-1; смак: повнота та чистота смаку- 5-2; 

хмелева гіркота- 5-2; піна та насиченість діоксидом вуглецю- 5-2. 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді повного кола. 

 

 

 

Варіант 21—22 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників  

безалкогольних напоїв. 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 25-баловою шкалою: 

 

Колір, зовнішній вигляд- 1-7; смак і аромат- 6-12; насиченість діоксидом 

вуглецю- 2-6. 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді напівкола. 

 

Варіант 23—24 

1.Запропонувати методи і порядок визначення органолептичних показників  

виноградних вин. 

2.За результатами дегустаційного аналізу одержано середні значення 

показників за 10-баловою шкалою: 

 

Прозорість- 0,5-0,1; колір- 0,5-0,1; букет: 3,0-0,6; смак- 5,0-1,0; типовість- 1,0-

0,1. 

Побудувати профілограму якості продукту у вигляді повного кола. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


