
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

«СИСТЕМА НАССР У ГАЛУЗІ» 

 

 

 

Ступінь: магістр 

Кількість кредитів ECTS 6 

 

 

 

 

Розробник: Слащева А. В., 

доцент кафедри технологій 

в ресторанному господарстві, 

готельно-ресторанної справи та 

підприємництва, к. т. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова  

для студентів спеціальності  

181 «Харчові технології» 

Семестр (осінній / весняний) 3й, осінній 

Кількість кредитів 6 

Загальна кількість годин 180 

Кількість модулів 2 

Лекції, годин 36 

Практичні / семінарські, годин 24 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 120 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 5 

самостійної роботи студента 6 

Вид контролю ПМК 

 
2. Програма дисципліни 

 

Ціль – одержання студентами знань, необхідних для виробничо-

технологічної та дослідницької діяльності на підприємствах і установах 

харчової промисловості, розроблення і впровадження загальної системи 

управління виробництвом, яка включає системи ISO та НАССР, чинні програми 

обов’язкових попередніх заходів GHP, GMP (належна виробнича практика) і 

SSOP (стандартні санітарні робочі процедури). 

Завдання: надання студентам необхідної сукупності знань щодо 

безпечності харчових продуктів, ознайомлення з основними принципами 

системи управління безпекою харчових продуктів НАССР, в наданні студентам 

практичного досвіду роботи з основними документами в галузі безпеки харчової 

продукції, розробленні та впровадженні системи управління безпечністю 

харчових продуктів на підприємствах з їхнього виробництва. 

Предмет: сукупність знань про нормативно-правові основи безпеки 

харчової продукції, гармонізацію законодавства у сфері виробництва харчових 

продуктів з міжнародним і адаптацію національних стандартів безпеки харчової 

продукції до світових вимог, необхідність створення міжнародного харчового 

законодавства з метою впровадження жорсткіших вимог до безпеки харчових 

продуктів, систему гарантування безпеки харчових продуктів НАССР, 

розроблення та впровадження загальної системи управління виробництвом з 

метою гарантованого випуску безпечної продукції. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Національна та міжнародна нормативно-правова база щодо 

безпеки харчових продуктів, що регламентовані законодавством Європейського 

Союзу та України  



Тема 2. Основні положення щодо безпеки харчових продуктів, що 

регламентовані Міжнародним кодексом загальних принципів гігієни харчових 

продуктів Кодекс Аліментаріус, Директивою Ради 93/43 ЕЕС Про гігієну 

харчових продуктів та Законодавством України 

Тема 3. Методологія впровадження системи НАССР на підприємствах з 

виробництва харчових продуктів 

Тема 4. Опис продукції та визначення її використання за призначенням  

Тема 5. Загальні принципи мікробіологічного та санітарно-гігієнічного 

контролю на підприємствах харчової промисловості  

Тема 6. Застосування аналізу ризику до програм контролю безпечності 

харчових продуктів, згідно принципів мікробіологічного та санітарно-

гігієнічного контролю на підприємствах харчової промисловості як передумови 

для впровадження системи НАССР 

Тема 7. Шляхи міграції чужорідних сполук до продуктів харчування 

Тема 8. Застосування аналізу ризиків до програм контролю безпечності 

харчових продуктів 

Тема 9.  Програми-передумови НАССР 

Тема 10. Визначення Критичних Контрольних Точок (ККТ). 

Встановлення критичних меж. Встановлення системи моніторингу для ККТ. 

Тема 11. Коригувальні дії, процедури валідації та верифікації.  

Тема 12. Процедури, які забезпечують ефективне функціонування 

НАССР 

Тема 13. Принципи розробки блок-схем технологічних процесів та 

робочих листів.  

Тема 14. Аналіз небезпечних факторів 

Тема 15. Порядок розроблення, впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР) 

 

3. Структура дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
У тому числi 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та методологічні основи системи НАССР 

Тема 1. Національна та міжнародна 

нормативно-правова база щодо безпеки 

харчових продуктів 

11 2 1  8 

Тема 2. Основні положення щодо 

безпеки харчових продуктів, що 

регламентовані Міжнародним кодексом 

загальних принципів гігієни харчових 

продуктів Кодекс Аліментаріус, 

Директивою Ради 93/43 ЕЕС Про гігієну 

харчових продуктів та Законодавством 

України 

11 2 1  8 



Тема 3. Методологія впровадження 

системи НАССР на підприємствах з 

виробництва харчових продуктів 

14 2 2  8 

Тема 4. Опис продукції та визначення її 

використання за призначенням  
11 2 2  8 

Тема 5. Загальні принципи 

мікробіологічного та санітарно-

гігієнічного контролю на підприємствах 

харчової промисловості  

11 2 2  8 

Тема 6. Застосування аналізу ризику до 

програм контролю безпечності 

харчових продуктів, згідно принципів 

мікробіологічного та санітарно-

гігієнічного контролю на підприємствах 

харчової промисловості як передумови 

для впровадження системи НАССР 

11 2 1  8 

Тема 7. Шляхи міграції чужорідних 

сполук до продуктів харчування 
11 2 1  8 

Разом за змістовим модулем 1 80 14 10  56 

Змістовий модуль 2. Практичне впровадження системи НАССР  

у підприємства харчової галузі 

Тема 8. Застосування аналізу ризиків 

до програм контролю безпечності 

харчових продуктів 

12 2 2  8 

Тема 9. Програми-передумови НАССР 12 2 2  8 

Тема 10. Визначення Критичних 

Контрольних Точок (ККТ). 

Встановлення критичних меж. 

Встановлення системи моніторингу для 

ККТ 

12 2 2  8 

Тема 11. Коригувальні дії, процедури 

валідації та верифікації 
12 2 2  8 

Тема 12. Процедури, які забезпечують 

ефективне функціонування НАССР 
12 2 2  8 

Тема 13. Принципи розробки блок-схем 

технологічних процесів та робочих 

листів 

14 4 2  8 

Тема 14. Аналіз небезпечних факторів 13 4 1  8 

Тема 15. Порядок розроблення, 

впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на 

принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР) 

13 4 1  8 

Разом за змістовим модулем 2 100 22 14  64 

Усього годин 180 36 24  120 

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ з/п Вид та тема заняття Години 

1 Семінар запитань і відповідей 

Національна та міжнародна нормативно-правова база щодо безпеки 

харчових продуктів 

1 

2 Семінар запитань і відповідей 

Основні положення щодо безпеки харчових продуктів, що 

регламентовані Міжнародним кодексом загальних принципів гігієни 

харчових продуктів Кодекс Аліментаріус, Директивою Ради 93/43 

ЕЕС Про гігієну харчових продуктів та Законодавством України 

1 

3 Семінар – дискусія 

Методологія впровадження системи НАССР на підприємствах з 

виробництва харчових продуктів 

2 

4 Семінар – дискусія 

Опис продукції та визначення її використання за призначенням 

2 

5 Семінар – дискусія 

Загальні принципи мікробіологічного та санітарно-гігієнічного 

контролю на підприємствах харчової промисловості 

2 

6 Семінар – дискусія 

Застосування аналізу ризику до програм контролю безпечності 

харчових продуктів, згідно принципів мікробіологічного та 

санітарно-гігієнічного контролю на підприємствах харчової 

промисловості як передумови для впровадження системи НАССР 

1 

7 Семінар – розгорнута бесіда 

Шляхи міграції чужорідних сполук до продуктів харчування 

1 

8 Семінар – розгорнута бесіда 

Застосування аналізу ризиків до програм контролю безпечності 

харчових продуктів 

2 

9 Семінар – дискусія 

Програми-передумови НАССР 

2 

10 Семінар – розгорнута бесіда 

Визначення Критичних Контрольних Точок (ККТ). Встановлення 

критичних меж. Встановлення системи моніторингу для ККТ 

2 

11 Семінар – дискусія 

Коригувальні дії, процедури валідації та верифікації 

2 

12 Семінар – дискусія 

Процедури, які забезпечують ефективне функціонування НАССР 

2 

13 Семінар – розгорнута бесіда 

Принципи розробки блок-схем технологічних процесів та робочих 

листів 

2 

14 Семінар – розгорнута бесіда 

Аналіз небезпечних факторів 

1 

15 Семінар запитань і відповідей 

Порядок розроблення, впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) 

1 

 Всього 24 

 

 

 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

заліку: впродовж семестру (100 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  3 2    

Тема 2  3 2    

Тема 3  3 2    

Тема 4  3 2    

Тема 5  3 2    

Тема 6  3 2    

Тема 7  3 2  15  

Разом змістовий 

модуль 1 
 21 14  15 50 

Змістовий модуль 2 

Тема 8  3 2    

Тема 9  3 2    

Тема 10  3 2    

Тема 11  3 2    

Тема 12  3 2    

Тема 13  3 2    

Тема 14  3     

Тема 15   2  15  

Разом змістовий 

модуль 2 
 21 14  15 50 

Разом 100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

 (заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Індивідуальне завдання 
100 

50 50 - 

 

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 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
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