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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна  Обов'язкова дисципліна
Семестр 6
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 1
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 90
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 4
самостійної роботи студента 6
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - оволодіння студентами вміннями користуватися органолептичними та 
інструментальними методами контролю якості продуктів харчування взагалі, а 
також контролю якості окремих груп харчових продуктів. 

Завдання - навчити студентів використовувати стандартні методи контролю 
основних параметрів, що забезпечують якість харчових продуктів: вміст вологи, 
мінеральних речовин, жирів, білків, редукуючих та нередукуючих вуглеводів, віта-
мінів, значення кислотності, лужності, вміст металів та ін.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль
Змістовий модуль 1:  Органолептичні методи оцінки якості харчової продукції

Тема 1. Методи органолептичного 
аналізу. 21 4 4 13

Тема 2. Умови проведення органолептич-
ного аналізу. 19 2 4 13

Разом за змістовим модулем 1 40 6 8 26

Змістовий модуль 2:  Інструментальні методи аналізу
Тема 3. Хімічні методи аналізу. 21 4 4 13
Тема 4. Фізико-хімічні методи аналізу. 21 4 4 13
Тема 5. Фізичні методи аналізу 20 4 4 12
Разом за змістовим модулем 2 62 12 12 38

Змістовий модуль 3: Контроль  окремих  показників  харчових продуктів
Тема 6.  Визначення вмісту сухих речо-
вин, вологи, мінеральних речовин 23 6 4 13

Тема 7. Визначення вмісту  білків, жирів 
та вуглеводів. 25 6 6 13

Разом за змістовим модулем 3 48 12 10 26
Усього годин 150 30 30 90

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години
1 Методи органолептичного аналізу. 2
2 Якісний аналіз харчових продуктів. 2
3 ПМК 1 2

4 Визначення вмісту сухих речовин та  вологи в у харчових 
продуктах. 2

5 Визначення загальної кількості  мінеральних речовин та повареної 
солі у продуктах харчування. 2

6 Визначення кислотності та лужності харчових продуктів 2
7 Визначення вмісту вуглеводів в харчових продуктах. 2
8 ПМК 2 2
9 Визначення вмісту спирту у харчових продуктах 2
10 Визначення якості вина, соку. 2
11 Визначення металів в харчових продуктах 2
12 Визначення вмісту білків  у харчових продуктах 2
13 Визначення якості харчових продуктів люмінесцентним методом. 2
14 ПМК 3 2
15 Методи контролю в галузі. Захист рефератів 2

5. Індивідуальні завдання

1 Розв’язання задач



2 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях

3 Підготовка рефератів



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Органолептичні методи  оцінки якості харчової продукції

Практичне заняття 
- органолептичний 

аналіз
13 Опрацювання конспекту лекцій за темою «Органолеп-

тичний аналіз». Виконання індивідуального завдання. 

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 

завдання. 

Практичне заняття 
- якісний аналіз 

харчових 
продуктів

13
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Органолеп-
тичний аналіз».  Підготовка до виконання  лабораторної 
роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

Змістовий модуль 2. Інструментальні методи аналізу
Практичне заняття 

- визначення 
вмісту сухих речо-
вин та  вологи в у 

харчових 
продуктах.

9
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Інструмен-
тальні методи  аналізу».  Підготовка до виконання  ла-
бораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР
Практичне заняття 

- визначення 
загальної кількості 
мінеральних речо-
вин та повареної 
солі у продуктах 
харчування.

10
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Інструмен-
тальні методи  аналізу».  Підготовка до виконання  ла-
бораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

Практичне заняття 
- визначення кис-
лотності та луж-
ності харчових 
продуктів

9
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Інструмен-
тальні методи  аналізу».  Підготовка до виконання  ла-
бораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

Практичне заняття 
- визначення 

вмісту вуглеводів 
в харчових 
продуктах.

10
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Інструмен-
тальні методи  аналізу».  Підготовка до виконання  ла-
бораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

Змістовий модуль 3. Контроль  окремих  показників  харчових продуктів

Практичне заняття 
- визначення 

вмісту спирту у 
харчових 
продуктах

5
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Методи ви-
значення спирту в харчових продуктах».  Підготовка до 
виконання  лабораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

Практичне заняття 
- визначення 

якості вина, соку. 
6

Опрацювання конспекту лекцій за темою «Методи ви-
значення якості вина, соку».  Підготовка до виконання  
лабораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

Практичне заняття 
- визначення мета-
лів в харчових 
продуктах

5
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Методи ви-
значення металів в харчових продуктах».  Підготовка 
до виконання  лабораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

Практичне заняття 
- визначення 
вмісту білків  у 

харчових 
продуктах

5
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Методи ви-
значення белків в харчових продуктах».  Підготовка до 
виконання  лабораторної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Практичне заняття 
- визначення 

якості харчових 
продуктів люмі-
несцентним 
методом.

5
Опрацювання конспекту лекцій за темою «Люмініс-
центний аналіз».  Підготовка до виконання  лаборатор-
ної роботи.

Фронтальне та інди-
відуальне опитування, 
захист індивідуального 
завдання. Звіт про ви-

конання ЛР

7. Результати навчання

1 Знання та розуміння сучасних методів аналізу харчових продуктів
2 Знання та розуміння хімічних теорій і законів
3 Знання і розуміння біологічної ролі білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів тощо

4 Здатність аналізувати харчовий об’єкт на вміст білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, сухих 
речовин, вологи тощо

5 Здатність до використання отриманих знань з методів контролю в галузі у своїй майбутній 
практичній діяльності

6 Знання залежності властивостей харчових продуктів від їхнього складу
Самостійно поповнювати, систематизувати отримані знання

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефе-

ратів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури) 

9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 3 3

Тема 2 2 3 5
Разом 
змістовий 
модуль 1

2 3 3 5 13

Змістовий модуль 2

Тема 3 2 2

Тема 4 4 4

Тема 5 2 3 5
Разом 
змістовий 
модуль 2

8 3 5 16

Змістовий модуль 3

Тема 6 5 3 8

Тема 7 5 3 8
Разом 
змістовий 
модуль 3

10 6 5 21

Усього 
модуль 1 20 3 12 15 50





Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1  Електронний конспект лекцій. 
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3 Комплекти індивідуальних завдань. 
4  Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1 Основы аналитической химии: учебник для вузов: в 2 кн. / Ред. Ю.А.Золотов. 
- М.: Высш. шк., 2004. - ISBN 5-06-004732-6, ISBN 5-06-004735-0.

2 Контроль качества пищевых продуктов / В.Я.Плахотин. - Киев: Урожай,
1988. – 141 с. - ISBN 5-337-00033-0. 

3
Методы исследования молока и молочных продуктов : учебник для студ.
вузов / Г.Н.Крусь, А.М.Шалыгина, З.В.Волокитина; Ред. А.М.Шалыгина. -
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