
«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, ОСНОВИ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЕРТИЗА 

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»  

Шифр  та назва спеціальності 181 – Харчові технології 
Факультет / 

Інститут 
ННІ хімічних технологій та інженерії 

Назва освітньо-наукової 
програми Харчові технології Кафедра Технології жирів та продуктів бродіння 

ВИКЛАДАЧ  

Тимченко Валентина Кузьмівна, v.timchenko20@gmail.com  

 

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 48 років. 

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Теоретичні основи харчових технологій», 

«Технологія видобування олій та жирів», «Технологія переробки олій та жирів», «Управління якістю, основи системи безпеки та 

експертиза харчової продукції» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на опанування студентами термінологією, законодавчою та нормативною базою в галузі якості, безпеки та експертизи 
харчових продуктів, методологічними основами ідентифікації та фальсифікації, теоретичними та психофізіологічними основами сенсорного аналізу. 

Мета та цілі Формування теоретичних знань щодо систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, експертизи та основ сенсорного аналізу 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати 

навчання 

Знаходити, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі на етапі рішення проблеми. Використовувати 
професійно-профільовані знання в галузі управління якістю для розробки і впровадження систем менеджменту якості і безпечності продукції на основі 
принципів НАССР та ISO. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 42 год. 

Пререквізити Методи контроля якості харчової продукції. Матеріалознавство. Контроль якості та безпека олійножирових продуктів, продуктів бродіння та напоїв. 

Вимоги 

викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою 
оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  



Лекція 1 Основні терміни та визначення в галузі якості 
безпеки, фальсифікації та експертизи харчових 
продуктів.  

Практичні 
заняття 
№ 1 

Вивчення стандартів серії 
ISO та відповідних ДСТУ в 
системі якості та безпеки 
харчових продуктів 
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Самостійне опрацювання матеріалу 
лекцій 
 

Лекція 2 Міжнародна та вітчизняна нормативна база відносно 
якості, безпеки та експертизи харчових продуктів 

Практичні 
заняття 

  № 2 

Контроль якості та безпеки 
харчових продуктів в 
умовах випробувальної 
лабораторії ДП 
«Харківстандартметро-
логія» 

Лекція 3 Ідентифікація та сертифікація жирів як складові 
експертизи олійножирової продукції. 

Лекція 4 Жирнокислотний, ацилгліцериновий та стериновий 
склад як основа ідентифікації олій та жирів. 

Лекція 

5,6 

Ідентифікація та фальсифікація молочного жиру. 
Фальсифікація соняшникової олії, мінеральними 
оливами та курячим жиром 

Практичні 
заняття 
№ 3 

Знайомство з функціями та 
напрямами діяльності 
Торгово-промислової 
палати 

Лекція 7 Експертиза харчової продукції. Сенсорний аналіз як 
різновид якісної експертизи. 

Практичні 
заняття 
№ 4 

Вивчення міжнародної та 
вітчизняної нормативної 
бази сенсорного аналізу. 

Лекція 

8,9 

Психофізіологічні основи органолептики. Природа 
та фактори візуальних відчуттів. Нюхові та смакові 
відчуття. Дотичні та інші сенсорні відчуття. 

Лекція 10 Методологія сенсорного аналізу. Класифікація та 
загальна характеристика методів.  

 
Практичні 
заняття 
№ 5 

 

Приклади побудови 
профілограм харчових 
продуктів.  

Лекція 11 Сенсорний аналіз олієжирових продуктів за 
допомогою балових шкал. 

Лекція 12  Перелік основних описових термінів 
органолептичного аналізу. 
 

Лекція 13 Органолептична оцінка якості олій та жирів. Практичні 
заняття 
№ 6 

Знайомство з функціями та 
напрямами діяльності 
Товариства з охорони прав 
споживачів 

 

Лекція 14 Органолептична оцінка якості маргаринової 
продукції. 

Практичні 
заняття 
№ 7-8 

Методологія виконання 
разрахунково-графічного 
завдання. Статистична 
обробка результатів 
сенсорного аналізу. 

 

Лекція 15 Органолептична оцінка майонезу.    

Лекція 16 Організація та проведення органолептичного аналізу    
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Основні терміни та визначення щодо якості, безпечності, фальсифікації та експертизи харчових продуктів. Ідентифікація та фальсифікація олій та жирів. Психофізіологічні основи 
органолептики. Методологія сенсорного аналізу. Класифікація методів та їх загальна характеристика. Сенсорний аналіз олієжирових продуктів. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 

• іспит: 60% семестрової оцінки 
90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 



конфлікту доводитися до керівництва інституту. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


