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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології 

Варіативна 

(за вибором закладу) 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 III-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин -

105 

3  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

 

32 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.   

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

57 год.   

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 45,7 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: отримати теоретичні знання і практичні навики у галузі організації і здійснення 

екологічного контролю сировини та продукції. 

 Завдання: навчити студентів встановлювати закономірності у взаємовідносинах між 

людиною, об’єктами господарювання, живими організмами і довкіллям; 

 Вказати на шляхи потрапляння у продукти харчування і продовольчу сировину нітратів, 

радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів та консервантів; 

 ознайомити студентів з основними методами екологічного контролю якості продукції і 

сировини; 

 дати знання щодо правильного використання законодавчих та нормативних документів у 

здійсненні екологічного контролю якості продукції і сировини. 
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 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні терміни та визначення щодо організації і здійснення екологічного контролю 

сировини та продукції; 

 шляхи промислового забруднення сировини, продуктів харчування та методи 

послаблення шкідливої дії забруднення; 

 особливості забруднення харчових продуктів нітратами, радіонуклідами, важкими 

металами, антибіотиками, гормональними препаратами та консервантами. 

 чинники, що пливають на вміст нітратів, радіонуклідів, важких металів, 

антибіотиків, гормональних препаратів, контамінантів у харчових продуктах; 

 суб’єкти контролю та методи контролю якості харчових продуктів; 

 екологічні аспекти виробництва та контролю непродовольчих товарів. 

 

вміти:  

 використовувати законодавчі та нормативні документи у здійсненні екологічного 

контролю якості продукції і сировини; 

 здійснювати екологічний контроль за вмістом у харчових продуктах нітратів та 

нітритів; 

 встановлювати причини надходження у промислову сировину та продукцію 

нітратів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів та 

консервантів; 

 визначати нормативи вмісту нітратів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, 

гормональних препаратів та консервантів у продуктах харчування; 

 аналізувати інформацію щодо вмісту генетично-модифікованих організмів у 

продовольчій сировині і продукції. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Нормативно-законодавча основа безпечності продукції в Україні. 
Промислове забруднення сировини, продуктів харчування та методи послаблення шкідливої дії. 

Тема 1. Якість продукції і сировини: мета здійснення і закони, що регулюють контроль якості. 

Тема 2. Промислове забруднення сировини, продуктів харчування та методи послаблення 

шкідливої дії забруднення. 

Тема 3. Методи екологічного контролю харчових продуктів. 

Тема 4. Впровадження в Україні міжнародної системи забезпечення безпечності харчових 

продуктів НАССР 

Тема 5. Ідентифікація та екологічне маркування харчової продукції. 

Тема 6. Еколого-економічні проблеми виробництва товарів народного споживання. 

Змістовний модуль 2. Забруднення харчових продуктів нітратами, радіонуклідами, 

важкими металами, антибіотиками, гормональними препаратами, консервантами та 

генетично-модифікованими організмами. 

Тема 7. Забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозосполуками. Чинники, 

що впливають на їх вміст та контроль якості. 

Тема 8. Забруднення харчових продуктів металами, радіонуклідами та канцерогенними 

речовинами. 

Тема 9. Проблема пестицидів у харчових продуктах і навколишньому середовищі. Особливості 

контролю. 

Тема 10. Харчові добавки, антибіотики, гормони, біостимулятори, біокаталізатори в харчових 

продуктах та регламентація їх складу. 

Тема 11. Генетично-модифіковані організми у харчових продуктах. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Нормативно-законодавча основа безпечності продукції в 

Україні. 

Тема 1. Якість 

продукції і 

сировини: мета 

здійснення і 

закони, що 

регулюють 

контроль якості. 

            

Тема 2. 

Промислове 

забруднення 

сировини, 

продуктів 

харчування та 

методи 

послаблення 

шкідливої дії 

забруднення. 

            

Тема 3. Методи 

екологічного 

контролю 

харчових 

продуктів. 

            

Тема 4. 

Впровадження в 

Україні 

міжнародної 

системи 

забезпечення 

безпечності 

харчових 

продуктів НАССР 

            

Тема 5. 

Ідентифікація та 

екологічне 

маркування 

харчової 

продукції. 

            

Тема 6. Еколого-

економічні 

проблеми 

виробництва 
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товарів народного 

споживання. 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

            

Змістовий модуль 2. Забруднення харчових продуктів нітратами, 

радіонуклідами, важкими металами, антибіотиками, гормональними препаратами, 

консервантами та генетично-модифікованими організмами. 

Тема 7. 

Забруднення 

харчових 

продуктів 

нітратами, 

нітритами та 

нітрозосполуками. 

Чинники, що 

впливають на їх 

вміст та контроль 

якості. 

            

Тема 8. 

Забруднення 

харчових 

продуктів 

металами, 

радіонуклідами та 

канцерогенними 

речовинами. 

            

Тема 9. Проблема 

пестицидів у 

харчових 

продуктах і 

навколишньому 

середовищі. 

Особливості 

контролю. 

            

Тема 10. Харчові 

добавки, 

антибіотики, 

гормони, 

біостимулятори, 

біокаталізатори в 

харчових 

продуктах та 

регламентація їх 

складу. 

            

Тема 11. 

Генетично-

модифіковані 

організми у 

харчових 

продуктах. 

            

Разом за             
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змістовим 

модулем 2 

Усього годин              

 

 

 

5. Теми семінарських і практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Забруднення харчових продуктів та продовольчої сировини 

нітратами.  
2 

2 Визначення вмісту нітратів у харчових продуктах 2 

3 Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини 

пестицидами 
2 

4 Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини 

важкими металами та антибактеріальними речовинами 
2 

5 Харчові добавки в харчових продуктах 4 

6 Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів 

харчування 
2 

7 Проблема забруднення продуктів харчування генетично-

модифікованими організмами 
2 

                                                                                       

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні закони України, які регулюють якість та безпеку 

продукції АПК 
 

2 Відповідність Українських стандартів, що встановлюють вимоги 

до продукції – Європейським стандартам 
 

3 Міжнародна система контролю харчових продуктів HACCP  

4 Класифікація пестицидів  

5 Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів 

харчування 
 

6 Причини використання антибіотиків та гормональних препаратів 

у сільському господарстві 
 

7 Потенційна небезпека генетично-модифікованих культур   

8 Асортиментна ідентифікація харчових продуктів  

 Разом   

7. Індивідуальні завдання 

1. Структура органів Державної влади відповідальних за контроль якості і безпеки 

продукції АПК. 

2. Основні закони України, які регулюють якість та безпеку продукції АПК. 

3. Відповідність Українських стандартів, що встановлюють вимоги до продукції – 

Європейським стандартам. 

4. В чому полягає суть екологізації виробництва сільськогосподарської продукції. 

5. Штрихове кодування експортно-ісмпортних продовольчих товарів. 

6. Джерела забруднення харчових продуктів. 

7. Періодичність контролю важких металів, пестицидів, нітратів, радіонуклідів та миш’яку 

у сировині та готовій продукції. 

8. Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини пестицидами. 

9. Шляхи потрапляння пестицидів у продукти харчування і продовольчу сировину. 
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10. Класифікація пестицидів залежно від призначення. 

11. Класифікація пестицидів за здатністю проникати в організм шкідників. 

12. Гігієнічна класифікація пестицидів за критеріями шкідливості. 

13. Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини важкими металами. 

14. Джерела забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини важкими 

металами. 

15. Перелік важких металів вміст яких в продуктах харчування контролюється під час 

міжнародної торгівлі продуктами харчування. 

16. Перелік важких металів вміст яких в продуктах харчування контролюється Санітарною 

службою України. 

17. Забруднення харчових продуктів та продовольчої сировини нітратами. 

18. Вміст нітратів у рослинах, біологічні особливості та основні причини потрапляння. 

19. Способи кулінарної обробки продуктів харчування, що сприяють зменшенню нітратів. 

20. Суть відомчого контролю за вмістом нітратів у продуктах харчування. 

21. Суть вибіркового контролю за вмістом нітратів у продуктах харчування. 

22. Контроль за вмістом нітратів у продуктах харчування і продовольчій сировині. 

23. Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів харчування. 

24. Контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування та продовольчій сировині. 

25. Одиниці вимірювання активності радіонуклідів у харчових продуктах. 

26. Умови радіаційної безпеки при яких продукт вважається придатним до реалізації і 

споживання. 

27. Історія використання радіаційної обробки харчових продуктів. 

28. Дозволена доза для опромінення харчових продуктів. 

29. Переваги способу опромінення харчових продуктів. 

30. Суть терміну “безпека харчових продуктів»? 

31. Суть терміну «біологічно активна харчова добавка». 

32. Умови за яких можливе використання харчових добавок в Україні. 

33. Перелік харчових добавок, що заборонені до використання в Україні. 

34. Причини використання антибіотиків та гормональних препаратів у сільському 

господарстві. 

35. Умови безпечного використання гормональних препаратів у продуктах харчування. 

36.  Класифікації харчових добавок. 

37. Суб’єкти ідентифікації харчових продуктів. 

38. Суть якісної ідентифікації харчових продуктів. 

39. Види фальсифікації продукції. 

40. Функції маркування харчової продукції. 

41. Суть використання екологічних інформаційних знаків. 

42. Вміст алюмінію у продуктах харчування. 

43. Вміст кадмію у продуктах харчування. 

44. Вміст міді у продуктах харчування. 

45. Вміст миш’яку у продуктах харчування. 

46. Вміст нікелю у продуктах харчування. 

47. Вміст алюмінію у продуктах харчування. 

48. Вміст ртуті у продуктах харчування. 

49. Вміст свинцю у продуктах харчування. 

50. Вміст селену у продуктах харчування. 

51. Вміст фтору у продуктах харчування. 

52. Вміст хрому у продуктах харчування. 

53. Вміст алюмінію у продуктах харчування. 

54. Вміст цинку у продуктах харчування. 

55. Суть системи забезпечення безпечності харчових продуктів НАССР? 
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8. Методи навчання 

За джередом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, бесіда, 

дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

                                                                     

9. Методи контролю 

Поточне опитування на семінарських заняттях, індивідуальне завдання, тестування, 

іспит.                                                                    

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумкови

й тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Пономарьов П.Х., Сиромахін І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. 

Навчальний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 272 с. 

2. Циганенко О.і. Нітрати в харчових продуктах. – К.: Здоров’я, 1990. – 56с. 

3. Анохіна В.І., Овчиннікова І.Ф., Кононенко Л.В., Прокудіна В.Ю. Нітрати у ранніх 

овочах та заходи щодо їх зниження  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Екологія і економіка». Львів, ЛКА, 197. – с.109. 

4. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: 

Підручник За ред.. д-ра техн.. наук, проф.. А.І. Українця. – К.: НУХТ, 2003. – 572с. 

5. Домарецький В.А. Екологія харчової сировини й продуктів харчування. – К.: Ін-т сист. 

Дослідж. Освіти, 1994. – 345 с. 

6. Державний стандарт країни Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та 

визначення. ДСТУ 2925-94. Держстандарт України, Київ. 25с. 

7. Санітарні норми та правила в Україні (3-є вид., допов. та перероб.) Роїна О.М. – К.: КНТ, 

2006. – 524 с. 



10 

 

  

8. Грубер-Швенк., Швенк М. Харчування: dtv-Atlas: Пер. З нім./ Худож. Йорг Майр; Наук. 

Ред.. пер.: В.Г. Передерій, Ю.Г. Григоров. – К.: Знання-Прес, 2004. – 183с.: іл.. 

9. dtv-Atlas: Харчування: пер. З нім. Йорг Майр; Наук. Ред.. пер.: В.Г. Передерій, К.: 

Знання – Прес, 2004. – 183 с.: 

 

Допоміжна 
1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього 

природного середовища. Підручник. – Вид. 3-тє. доп. – Львів, Афіша, 2001 – 272с. 

2.  Г.О. Білявський. Л.І. Бутченко, В.м. Навроцький. Основи екології: теорія та практикум. 

Навчальний посібник. – к.: Лібра. 2002. – 352с. 

3.  Водний кодекс України 

4. Проблеми сталого розвитку України / Зб. наук., доп. –К.: БМТ, 1998-402с. 

5. Екологія і закон. Екологічне законодавство україни. – в 2-х т., К., Хрінком інтер, 1997 
 

13. Інформаційні ресурси 

1. www.ecoleague.net 

2. http://www.fao.org  

3. www.ecology.lviv.ua 

4. www.uazakon.com 

5. http://www.who.int/en  

 
 

http://www.ecoleague.net/
http://www.fao.org/
http://www.ecology.lviv.ua/
http://www.uazakon.com/
http://www.who.int/en

