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Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1.Класифікація методів визначення масової частки сухих речовин, їх 

сутність. 

2.Одиниці вимірювання загальної кислотності, лужності, прийняті в різних 

галузях харчової промисловості. 

3. Розкрийте мету та етапи сертифікації харчової продукції._________ 
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Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 

Кутовий штамп  



 

 
Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Наведіть приклади схеми системи контролю якості продукції._________  

2._ Спектральні методи визначення якості харчової продукції. Види.______ 

3. Класифікація витрат підприємства на оцінку і контроль якості__________ 

продукції.________________________________________________________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 

Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 



 

 
Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Що таке життєвий цикл продукції?                                      ______________ 

2._ Методи органолептичного оцінювання якості продукції._______________ 

3.__ Витрати на якість, моделі оптимальної вартості якості._______________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 

Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 



 

 
Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Назвіть основні завдання контролю якості продукції._________________ 

2.  Пікнометричний метод визначення вмісту сухих речовин в харчових 

продуктах. _______________________________________________________ 

3.__ Методи визначення нікелю  в харчових продуктах.__________________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 

Кутовий штамп  



НТУ“ХПІ“  

 

 
Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 
КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Назвіть основну мету розробки  технічної документації на харчових 

виробництвах.______________________________________________________ 

2. Роль метрології в управлінні якістю харчових продуктів.______________ 

3.__ Статистичні методи контролю якості.____________________________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  
Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

 (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Перелічіть можливі об’єкти технічного контролю на підприємствах 

харчових виробництв.________________________________________ 

2._ Що таке «засіб вимірювання»?______________________________ 

3.__ Інструментальні методи вимірювання.________________________ 

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

 (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Назвіть об’єкти контролю якості продукції._________________________ 

2. Методи визначення вмісту білка в харчових продуктах. ______________ 

3.__ Принципи системи НАССР.____________________________________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 

Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Розкрийте суть поняття «стандартизація».___________________________ 

2._ Фізико-хімічні методи визначення показників якості харчових продуктів. 

3.__ Мета введення систем якості на харчових підприємствах.____________  

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 

Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 



 
Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Розкрийте суть поняття «метрологія».______________________________ 

2._ Титрометричні  методи дослідження якості продукції. Приклади.  

3.__ Назвіть елементи органолептичного аналізу.________________________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 

 

 

НТУ“ХПІ“  

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни ____ Методи контролю якості харчової продукції 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

1._ Визначення якості крохмалю.___________________________________ 

2._ Шляхи додаткового прибутку при введенні системи контролю якості на 

харчових підприємствах.___________________________________________ 

 3.__ Назвіть фізичні методи аналізу. _______________________________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

 


